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عجذبّل سث ٜال رطٞت ٗال رذي٘ اىذّٞب ئال ثزمشكٗ ..ػف٘ك.
ئرا مبُ اإلٕذاء ٝؼجش ٗى٘ ثجضء ٍِ اى٘فبء فبإلٕذاء ئىٍ ٚؼيٌ اىجششٝخ
ٍْٗجغ اىؼيٌ ّجْٞبٍ ..ذَذ 
ئى ٍِ ٚخشع اىنأط فبسغبً ىٞغق ْٜٞقطشح دت ئى ٍِ ٚعبّذّ ٜفٕ ٜزٓ
اىذٞبح...ئى ٍِ ٚصسع فّ ٜفغ ٜطَ٘دبً ىَغزقجو ّبخخٗ..اىذ ٛأطبه اهلل
ثقبءٓ ٗأىجغٔ ث٘ة اىصذخ ٗاىؼبفٞخ ٍٗزؼْ ٜثجشٓ ٗسد خَٞئ.
ئى ٚصبدجخ اىقيت اىذُْ٘ ٗشزا اىضٕ٘س  ,ئى ٚدفء اىذٞبح ئى ٍِ ٚمبُ
دػبؤٕب عش ّجبد ٜئى..ٚأٍ ٜاىغبىٞخ.
ئى ٚاىقيت اىزٝ ٛزذفق ثبىذْبُ  ,سٍض اىَذجخ ٗاىؼطبء ئى ٍِ ٚعبّذرْٜ
ٗأدجزْ ٜإٔذٝل ٕزا اىْجبح ..ػَز ٜاىغبىٞخ.
ئى ٚخغش اىَذجخ ف ٜدٞبر ٜاىز ِٝأقضٍ ٜؼٌٖ أخَو أٝبً
دٞبر..ٜئخ٘اّٗ..ٜأخ٘ار.ٜ
ئى ٚاىزٍْ ٜز ػشفزٖب أصاىذ ٍِ أٍبٍ ٜمو ػقجبر ٜئى ٍِ ٚمبّذ عْذاً
ىطَ٘دٗ ٜػّ٘بً ىْجبد..ٜصٗخز ٜاىغبىٞخ.
ئى ٚاىشَ٘ع اىَضٞئخ دٞبر ٜئى ٍِ ٚدجٌٖ ٝجش ٛف ٜػشٗقٝٗ ٜيٖح
ثزمشٌٕ فإاد , ٛئى ٍِ ٚصسػ٘ا اىزفبؤه ف ٜدسث ٜأٗالد ٛاألػضاء..
ٍذَذٗ..أدَذ.
ئى ٍِ ٚمبّ٘ا ٍ٘ٝبً عججبً ف ٜعؼبدر..ٜأدجبث..ٜ
أصذقبئٗ..ٜػبئيز..ٜإٔذ ٛىنٌ سعبىز.ٜ
ئى ٍِ ٚػيَْ ٜدشفبً ف ٜدٞبرّٗ ٜصذّْ ٜصٞذخ ٗ ,شجؼْ ٜػي ٚطيت
اىؼيٌ إٔذ ٛىنٌ ػَي ٜاىَز٘اضغ ٕزا ساخٞبً ٍِ اهلل أُ ْٝفغ ثٔ مو ٍِ
ٝذزبخٔ.
اىجبدث /ػٞذ ٍذَذ ػبٝش
ب

الشكر كالتقدير
الحمدهللربالعالميفأحمدهكأشكرنعمتواعترافانبفضمو,كثنػا عمػككرمػوكعطا ػوسػبحانو

كتعالكالقا ؿ(نَئٍِ شَكَرْتُىْ نَأَزٌِدََككُىْ)(إبػراىيـ)7,كأصػم عمػكرسػكلوالكػريـمحمػدالقا ػؿ:
(ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس((.الترمذم )1955:1998,
كيطيبل أفأشكركؿمفأسيـمع كلكبكممةقالياأكمالحظةنافعةأبداىاأكأكحكل 
بفك ػرةكانػػتسػػببانف ػ تعػػديؿمسػػارد ارسػػت إلػػكالك يػػةالصػػحيحة,فالشػػكركالتقػػديرل امعػػةاهزىػػر

ككميةالتربيةلماقدمكهمفبرامجتعميميةمتطكرة .

كمػػاكأتقػػدـب سػػمكعبػػاراتالشػػكركالتقػػديرلمػػدكتكرةصػػديقةحمػػسكالػػدكتكرإيػػادعبػػدال ػكاد
ػادكركاضػ هفػ إثػ ار رسػالت كتك يييػاإلػك
المشرفيفعمكرسالت ,كالػذمكػافر ار يمػاكمقترحاتيم ه
المسمؾالصحي ,لكمامن كؿاالحتراـكالتقدير .
كمػػاكأتقػػدـبالشػػكركالتقػػديرلكػػؿمػػفالػػدكتكرمحمػػدعميػػافكالػػدكتكر مػػاؿالفميػػتلقبكليمػػا

مناقشةالرسالة .

كماأتقدـبكافرالشكركالتقديرلمدكتكرمعيفالفارمنسػؽكحػدةالتطػكيرالمينػ كالمنيػاجفػ 
ككالةالغكثالذمأعطان مفكقتوالثميف,كقاـبتنقي ىذهالرسالةلغكيان .
كشكرمالممنكفلألستاذزىيرعكاشةالذمكػافلػودكربػارزكميػـفػ مسػاعدت فػ تر مػة
ماتحتكيوالرسالةمفلغةإن ميزية .
كماكأتقدـب زيؿالشكرلمدكتكرأحمدفارسصال لمساعدتولػ فػ المعال ػاتاالحصػا ية,

كأشكرك ازرةالتربيةكالتعميـكمديريةشماؿغزةكمدرسةحفصةبنتعمراهساسيةلمبنيفممثمةبمدير
المدرسةاهستاذمغنـعبدالػرحمفكزمال ػ مػفالكػادرالتعميمػ فػ المدرسػة,لمػاقػدمكهمػفدعػـلػ 
كتسييالتأسيمتف تذليؿالصعابكان ازىذهالرسالة .

كاليسعن ف نيايةالكمماتإالأفأشكركؿمػفأسػيـفػ إن ػاحىػذاالعمػؿكزادنػ إصػ ار انر

عمكمكاصمةالطريؽ .

ًاهلل ًىل انتٌفٍق
اىجبدث /ػٞذ ٍذَذ ػبٝش

ج

ممخص الدراسة بالمغة العربية 
ىدؼ الدراسة:ىدفتىذهالدراسةإلكبياففاعميػةاسػتراتي يةمقترحػةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿ
ف تحسيفاهدا المغكملدلتالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة .
أدكات الدراسة:تمثمػتأدكاتالد ارسػةفػ ااتبػارلمميػاراتالكتابيػةكبطاقػةمالحظػةلمميػارات
الق ار يػػة,كقػػدتػػـالت كػػدمػػفصػػدؽكثبػػاتاهداتػػيفمػػفاػػالؿتكزيعيمػػاعمػػكمحكمػػيفكتطبيقيمػػاعمػػك
العينةاالستطالعية .

عينػػة الدراسػػة:تككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػف()80تمميػػذانمػػفتالميػػذالصػػؼالثالػػثاهساس ػ 

بمدرسةحفصةبنػتعمػراهساسػيةلمبنػيفاػالؿالفصػؿالد ارسػ الثػان مػفالعػاـالد ارسػ –2016
2017ـ,حيثتـااتيارىابطريقةقصدية .
منيج الدراسة:اتبعالباحثالمنيجشبوالت ريب  .
أىـ نتائج الدراسة:
 أسػػيمتحقا ػبالعمػػؿف ػ زيػػادةالتحصػػيؿالمغػػكم,كذلػػؾمػػفاػػالؿنتػػا جاالاتبػػاركبطاقػػةالمالحظػػةمػػعك ػػكدفػػركؽبػػيفالم مكعػػةالت ريبيػػةكالضػػابطةف ػ التطبيػػؽالبعػػدملصػػال 

الم مكعةالت ريبية.
أىـ تكصيات الدراسة:
 تبن استاداـاستراتي يةحقا بالعمؿل ميعتالميذالصؼالثالثاهساس . إتاحةالفرصةلتدريبالمعمميفكت ىيميـعمكتكظيؼاستراتي يةحقا بالعمؿ. ضػػركرةاالىتمػػاـبالكسػػا ؿكاهنشػػطةالتعميميػػةالتػ تاػػدـتػػدريساهدا المغػػكم,كتعمػػؿعمػػكتنميتيالدلالتالميذ .
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Abstract
The purpose of the study: The aim of this study is to demonstrate the
effectiveness of a proposed strategy for the employment of work bags in
improving the linguistic performance of students of the third grade in the
northern Gaza Governorate.
The thesis tools: The study tools consists of a test of written skills and a
note card for literacy skills. The validity and stability of the two instruments
were verified through their distribution to arbitrators and their application to
the survey sample.
The study sample: The study sample consists of (80) students of the
third grade in Hafsa Bint Omar elementary school for boys during the second
semester of the 2016-2017 academic year where it was chosen by an
intentional method.
Study approach: The researcher followed the semi-experimental
approach.
Main results of the study:
- Work Bags contributed to the increase in language achievement
through the results of the test and observation card with differences
between the experimental group and the control in the post–application
and for the benefit of the experimental group.
The main recommendations of the study:
- Adopting the use of the portfolio strategy of all third grade students.
- Provide the opportunity to train and qualify teachers to employ the
strategy of work bags.
- The need to pay attention to the means and educational activities that
serve the teaching of language performance and work on the
development of pupils.
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الفصؿ األكؿ
خمفية الدراسة
مقدمة:
تع ػػدالمغ ػػةكس ػػيمةاإلنس ػػافاهساس ػػيةفػ ػ  مي ػػعمن ػػاح الحي ػػاة,كىػ ػ بمثاب ػػةكس ػػيمةاتص ػػاؿ
كتكاصؿبيفالشعكبكبيفالفردكم تمعو,كماتعدركيزةتبنكعميياحضارةاهمـ,كى تساعدعمك

التعاكفبيفاهفراد,كى مفأساسياتالتربيةف النظاـالتعميم الت تقكـعمكالكفا ةفػ اسػتعماؿ

المغػػةشػػفكيانككتابي ػان,كتعػػدالق ػ ار ةكالكتابػػةالبنيػػةاهساسػػيةالت ػ ترتكػػزعمييػػاميػػاراتالمغػػة,ف ػ دراؾ
التمميذكفيمولمايقرأكيكتبينم لديومعارؼأارل,كىذايحتـعمكالمعمـاسػتاداـأحػدثالكسػا ؿ
كاالستراتي ياتالحديثةف م اؿتعميـالق ار ةكالكتابة,بحيثتساعدالتمميذعمكفيػـمػايقػرأكيكتػب

مفأ ؿتحقيؽأفضؿالنتا جف العمميةالتعميمية .
كتعػدالمغػةمنظكمػةمترابطػةتػؤثركتتػ ثرفػ تعمػيـكتعمػـالمػكادالد ارسػيةكىػكأداةالمعمػـفػ 

التفكيػػركالتكاصػػؿمػػعالم تمػػع,كعمػػكىػػذااهسػػاس,ف ػ فنمػػكالفػػردي ػرتبطبنمػػكلغتػػو,كالمغػػةككنيػػا
صػػكتية,يحتػػؿالشػػكؿالمكتػػكبمنيػػاالمرتبػػةالثانيػػةمػػفحيػػثالك ػػكد,كىػ تحمػػؿالمعػػان كالرم ػكز,
ليعرفياكؿمفالمتكمـكالسامعكالقارئ,كبدكفالمغةيصب االتصاؿصعبان(.الشاريت  )3:2009,

ف صػب لػػألدا المغػػكمكظيفػػةكبػػرلفػ حيػػاةالفػرد,فيػػكيفسػػراتصػػالوبػػاراريف,كىػػككسػػيمة

لكسبالمعرفةكاهساسفػ كسػبالابػراتكالت ػاربالتػ ت عمػويتفاعػؿمػعم تمعػو,كيتعػرؼعمػك
عالموالذميعيشفيو(الفميت .)2:2002,

ف ػ فتحسػػيفاهدا المغػػكمكاكتسػػابالميػػاراتالمرتبطػػةبػػوىػػدؼر ػػيسكأساس ػ تسػػعكلػػو

العمميةالتعميمية,حيثتعمؿعمكإكسابالمتعمميفاالتصاؿالمغكمالفعاؿ,حيثاليتعدلأفيككف

بػػيفمػػتكمـكمسػػتمعأكبػػيفكاتػػبكقػػارئكعمػػكىػػذااهسػػاسف ػ فلػػألدا المغػػكمفنكن ػانأربعػػةكى ػ :

االستماع,كالكالـ,كالق ار ة,كالكتابة(.الب ة .)213:2000,

كىنػايبػرزدكرالقػ ار ةعمػكأنيػػاعمميػةتفاعػػؿمتكاممػةفييػايػػدرؾالقػارئالكممػػاتبػالعيف,ثػػـ
يفكػػرفييػػا,كيقرؤىػػاحسػػبامفيتػػوكت اربػػوالسػػابقة,كياػػرجمنيػػاب فكػػاركتعميمػػات ديػػدةكتطبيقػػات

عممية,كأيضانى عمميةاتصاؿلنقؿالمعمكماتمفالمرسؿإلكالمستقبؿ,كبذلؾتيدؼإلكالكقػكؼ
عم ػػكالمعن ػػكم ػػفا ػػالؿاهح ػػرؼكالكمم ػػاتالمطبكع ػػة,كلق ػػدتط ػػكرمفيػ ػكـالقػػ ار ةم ػػفككني ػػاعممي ػػة
ديناميكيةبسيطةإلكمفيكـمعقديستمزـتػداؿاإلنسػافبكػؿ كانبيػا,لػذلؾأصػبحتالقػ ار ةبمفيكميػا
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الحديثنشاطانفكريان,تشتمؿعمكتعرؼالحركؼكالكمماتكالنطؽبيانطقاصحيحان,كالفيـكالتحميػؿ
كالنقدكالتفاعؿمعالمقرك كحؿالمشكالت(.الدليم كآاركف )5,4:2005,

فػػالق ار ةأىػػـعامػػؿتقػػكـعميػػوالعمميػػةالتعميميػػةكميػػا,كالن ػػاحأكبػػركسػػيمةلػػتعمـالفػػردتعمم ػان

مثم انر,فكؿالمكادالدراسيةتعتمدبصفةأساسيةعمكالق ار ة,كالت ارف الق ار ةيتبعوت ارالتمميذفػ 
المكادالدراسيةاهارل,كالن احف الدراسةمػرتبطبالن ػاحفػ القػ ار ةكالغنػكهممػادةد ارسػيةعػف

الق ار ة(.مدككر )165:2007,
ؿمػػفعكامػػؿالتػػدريبعمػػكاسػػتعمالياكفيػػـ
ف ػ فالق ػ ار ةكسػػيمةمػػفكسػػا ؿإتقػػافالمغػػة,كعام ػ ه

عناصػػرىا,كاليػػتـذلػػؾإالإذااسػػتثمرىاالمعممػػكفكاتاػػذكىامصػػد انرر يس ػانلػػتعمـالمغػػةكتنميػػةالتفكيػػر
كتربيةالذكؽ.كىذايتطمبالتركيزعمكصحةالنطؽكاالىتماـبماارجالحركؼكضبطبنيػةالكممػات

كال مؿ,كمايتطمبفيـالنصالمقرك كالتفاعؿمعكقا عوكأحداثو(.عكض )46:2012,

ػكؿ:إنيػاإحػدلالنتا ػات
كماأفالكتابةتعدمػفأىػـكسػا ؿاالتصػاؿاإلنسػان ,بػؿيمكػفالق
ٌ

الر يسةالت نسػعكإلػكتحقيقيػامػفاػالؿتعمػيـالمغػةالعربيػة.كتيع ٌػدالكتابػةميػارةمػفميػاراتالحيػاة

ػة,يعبػرعػفأفكػارهكمشػاعره
ػاةالعادي
الت يادـبيااإلنسافنفسو,ف ذاكػافاإلنسػاف,فػ مكاقػؼالحي
ٌ
ٌ

ةماسةإلػكذلػؾحينمػايكتػبمقػاالنلصػحيفة
ةإلكتكا فصي الكالـ,ف ٌنويغدكبحا
مفغيرحا
ٌ
ٌ
أكم مٌة(.الرقب )2:2010,
كمفالكاض أفالكتابةالصحيحةعمميةميمةف التعميـعمكاعتبارأنياعنصرأساسمف

عناصرالثقافةكضركرةا تماعيػةلنقػؿاهفكػاركالتعبيػرعنيػا,كالكقػكؼعمػكأفكػاراراػريفكاإللمػاـ
بيا,كتعدالكتابةأحداهبعاداهساسيةلمبعدالمعرف (عطية .)17:2008,
لػػذلؾكػػافكثيػػرمػػفشػػكاكمأكليػػا اهمػػكركممػػفيعممػػكفف ػ ك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـتثبػػتأف

ةكالكتابة,كافااتمفتصكرهكأسػبابوكنسػبتومػفتمميػذراػر,كيتضػ ذلػؾفػ 
ىناؾضعفانف الق ار 
العديدمػفالد ارسػاتالتػ أظيػرتذلػؾكمػفىػذهالد ارسػات:د ارسػةالن ػار()2010كد ارسػةاهسػطؿ

()2010كد ارسػػةالشػػاريت (,)2009كىػػذهىػ الظػػاىرةالشػػا عةالتػ الي يميػػاأممعمػػـيعمػػؿفػ 
ةكالكتابةمفأىـالمشكالتالت تكا والمعممػيففػ تدريسػيـلمتالميػذ,
التربيةكالتعميـ,فضعؼالق ار 
ةكالكتابةي ػبعمػييـمعرفػةاهسػباب
كلك يقكـالمعممكفبدكرفاعؿف إكسابالتالميذميارةالق ار 

الت تؤدمإلكانتشارىذهالظاىرةكتشايصياكالحدمنيا .

مم ػػاكردي ػػرلالباح ػػثأفالقص ػػكرفػ ػ المي ػػاراتالق ار ي ػػةكالكتابي ػػةأحيانػ ػانيع ػػكدإل ػػكالط ار ػػؽ

التقميدي ػػةالمعت ػػادة,كالتػ ػ التحق ػػؽاهى ػػداؼالمر ػػكة,كلتحقي ػػؽاهى ػػداؼالمر ػػكةب ق ػػؿ ي ػػدككق ػػت
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ممكنيف ,ي بأفياتارالمعمـطريقةأكاستراتي ية ديدةكمناسبةلممرحمةالصفيةتعمؿعمكزيادة
دافعيةالتالميذلمتعمـ .

لذلؾف فاستاداـاستراتي يةحقا بالعمؿيمكفأفتسيـف تحسيفاهدا المغػكملمتالميػذ,

إذليػػادكركبيػػرفػ  عػػؿالتمميػػذيطبػػؽمػػاأاػػذهمػػفمعػػارؼكمفػػاىيـفػ ح ػرةالد ارسػػة,كىػ تػربط
النشاطالتعميم المدرس بالحياةالعممية .

كمف انبآارفػ فحقا ػبالعمػؿأحػدالصػياالبديمػةالمسػتادمةفػ عمميػةالػتعمـ,كالتػ نسػعك

مػفاالليػاإلػكتحسػػيفاهدا المغػػكملممػتعمـكيكػػكفذلػػؾمػفاػػالؿإظيػارتطػػكرهكنمػػكهاػالؿمػػدةزمنيػػة
معينة,بحيثيعمؿالمعمـعمكتحسيفاهدا المغكملطالبوبطريقةبديمةلمط ار ؽاالعتياديةالم لكفة,
كيككفذلػؾبمتابعػةالتمميػذبشػكؿفعػاؿ,عػفطريػؽمراقبػةكمتابعػةتقدمػواػالؿفتػرةزمنيػة,كالتػ قػد
تمتدإلكنيايةالسنةالدراسية,بحيثيتمكفالمعمـمفاالطالععمكمدلالتغيػركالتحسػففػ أدا يػـ

بشكؿأفضؿ(أباحسيف .)22:2007,
كماأفحقا بالعمؿتعدمر عانهكليا اهمكر,فيػ تظيػرإن ػازات الطػالب,كىػ تتضػمف

بنا بطاقات تشتمؿ عمك نكاح تقدـ التالميذ ف ضك أىداؼ المنياج المراد تحقيقيا ,كممحكظات المعمـ

كتعميقاتػو حػكؿ أدا كػؿ تمميػذ ,كتشػمؿأيضػا عمػك اطػة المعمػـ العال يػة التعميميػة مػع بعػض المقترحػات

التطكيرية )Tavakoli. & Amirian,2012: 14(.

لػػذلؾف ػ فحقا ػػبالعمػػؿتعػػدت ميعػػامدركس ػانالاتيػػاراتالمعمػػـهعمػػاؿالتمميػػذتعكػػستطػػكر

كن احالتمميذاالؿفترةمفالزمف ,كتكفرلممعمـمعمكماتحكؿالتطكركالعمميػاتالفكريػةكالتحصػيؿ
كاالحتيا اتلمتمميذ,كيككفذلؾمفاالؿالتكاصؿبيفالتمميذكالمعمـ,كأحياناأكليا اهمكر .

(أبكدقة )7:2002,

بحيثيتطمبمفالمعمـاستاداـاسػتراتي يات ديػدةتناسػبالعصػركمتطمباتػوالمت ػددة,لػذا
فػ فاسػػتاداـاسػػتراتي يةتعمػػؿعمػػكتحسػػيفاهدا المغػػكم,كتعػػد انبػانميمػانمػػفال كانػػبالتػ ي ػػب
االىتمػػاـبيػػاف ػ م ػػاؿتعمػػيـالمغػػةالعربيػػة,حيػػثيمثػػؿالثم ػرةالمر ػػكةمػػفىػػذاالتعمػػيـ,كىػػكمقيػػاس

لمحكـعمكمدلفاعميةاالستراتي يةالمكضكعةف ذلؾ(..عطية.)19:2008,
كمفاالؿعمؿالباحثكمعمـف مدارسالحككمةك دأفىنالػؾضػعفانشػديدانككاضػحانفػ 

مياراتاهدا المغكم,كاصكصانالمياراتالق ار يةكالكتابيةمنيالدلتالميذالصؼالثالػثاهساسػ ,
النفػ ػ اهدا المغ ػػكمكض ػػعفانفػ ػ 
كق ػػدبين ػػتذل ػػؾنت ػػا جنياي ػػةالفص ػػؿالد ارسػ ػ اهكؿأفىنال ػػؾامػ ػ 
المياراتالق ار يػةكالكتابيػة,كيعػكدذلػؾإلػكعػدـاسػتاداـط ار ػؽكأسػاليبحديثػةلمتػدريسكقمػةم ارعػاة

الفركؽالفرديةبيفالتالميذ,كأيضانىناؾعددمفالمعمميفيركزكفعمكإحػدلميػاراتاهدا المغػكم
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دكفاهارل,ففكرالباحثف استاداـحقا بالعمؿف تدريسمياراتاهدا المغػكملمصػؼالثالػث
اهساس ,حيثإفبعضالباحثيفاستادـىذهالحقا بفػ صػفكؼمعينػةكفػ منػاطؽغيػرمنػاطؽ

طالبنػػا,ف ػرألالباحػػثأفي ػػربحقا ػػبالعمػػؿعمػػكتالميػػذالمرحمػػةاهساسػػيةالػػدنياالصػػؼالثالػػث

اهساس ف منطقةقطاعغزة .

مشكمة الدراسة كتساؤالتيا:
تتحدد مشكمة الدراسة بالتساؤؿ الرئيس التالي :
مافاعميةاالستراتي يةالمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿف تحسػيفاهدا المغػكملػدلتالميػذ

الصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة؟ 

كينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية :
 .1مامياراتاهدا المغكمالمتكفرةف كتابلغتناال ميمةلمصؼالثالػثاهساسػ كالتػ ينبغػ 
تنميتيالدلتالميذالصؼالثالثاهساس ؟

 .2ماحقا بالعمؿالمستادمةف تنميةمياراتاهدا المغكملتالميذالصؼالثالثاهساس ؟

 .3ىؿتك دفركؽذاتداللةإحصا يةعندمستكل()0.05≤αبيفمتكسط در اتتالميذ
يبيةكأقرانيـف الم مكعةالضابطةف ااتبارالمياراتالكتابيةالبعدم؟
الم مكعةالت ر 

كبيربقكةمربعإيتا≥ ()0.20ف
 .4ىؿتحقؽاالستراتي يةالمقترحةلتكظيؼحقا
بالعمؿأثر ان
ان
أدا المياراتالكتابية؟

 .5ىؿتك دفركؽذاتداللةإحصا يةعندمستكل()0.05≤αبيفمتكسط در اتتالميذ
ػةكأق ػرانيـف ػ الم مكعػػةالضػػابطةف ػ التطبيػػؽالبعػػدملبطاقػػةمالحظػػة
الم مكعػػةالت ريبيػ 

المياراتالق ار ية؟

كبيربقكةمربعإيتا≥ ()0.20ف
 .6ىؿتحقؽاالستراتي يةالمقترحةلتكظيؼحقا
بالعمؿأثر ان
ان
أدا المياراتالق ار ية؟

فركض الدراسة :
لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ صياغة الفركض التالية :
 .1تك ػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةعنػػدمسػػتكل()0.05≤αبػػيفمتكسػػط در ػػاتتالميػػذ
ػةكأق ػرانيـف ػ الم مكعػػةالضػػابطةف ػ ااتبػػارالميػػاراتالكتابيػػةالبع ػػدم
الم مكعػػةالت ريبيػ 
لصال الم مكعةالت ريبية.
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ػربقػكةمربػعإيتػا≥ ()0.20فػ
 .2قدتحقؽاالستراتي يةالمقترحةلتكظيؼحقا
بالعمؿأثركبيان
ان
أدا المياراتالكتابية؟

 .3تك ػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةعنػػدمسػػتكل()0.05≤αبػػيفمتكسػػط در ػػاتتالميػػذ
الم مكعػػةالت ريبيػػةكاق ػرانيـف ػ الم مكعػػةالضػػابطةف ػ بطاقػػةالمالحظػػةالبعديػػةلمميػػارات

الق ار ية.

ػربقػكةمربػعإيتػا≥ ()0.20فػ
 .4قدتحقؽاالستراتي يةالمقترحةلتكظيؼحقا
بالعمؿأثركبيان
ان
أدا المياراتالق ار ية؟

أىداؼ الدراسة :
تيدؼالدراسةإلكتحقيؽمايم :
 .1تحدي ػػدحقا ػػبالعم ػػؿالمػ ػرادتكظيفي ػػافػ ػ تنمي ػػةاهدا المغ ػػكمل ػػدلتالمي ػػذالص ػػؼالثال ػػث
اهساس .

 .2معرفةفاعميةاستاداـاستراتي يةحقا بالعمؿمقابػؿالطريقػةاالعتياديػةفػ تنميػةالميػارات
الق ار يةكالكتابيةلدلتالميذالصؼالثالثاهساس .

ػةكأقػرانيـفػ الم مكعػػة
 .3الكشػؼعػػفالفػػركؽبػيفمتكسػػط در ػػاتتالميػذالم مكعػػةالت ريبيػ 
الضابطةف ااتبارالمياراتالكتابية.
ػةكأقػرانيـفػ الم مكعػػة
 .4الكشػؼعػػفالفػػركؽبػيفمتكسػػط در ػػاتتالميػذالم مكعػػةالت ريبيػ 
الضابطةف بطاقةالمالحظةلممياراتالق ار ية .

أىمية الدراسة :
تتمثؿأىميةىذهالدراسةف النقاطارتية :
 .1قػػدتػػزكدالبػػاحثيفبااتبػػارلػػبعضميػػاراتاهدا المغػػكم,مػػاقػػديفيػػدف ػ م ػػاؿتػػدريسالمغػػة
العربية.

 .2قدتقدـىذهالدراسةنماذجلدركستتضمفتدريسبعضمياراتاهدا المغكمكفقػانالسػتاداـ
استراتي يةحقا بالعمؿ.

 .3قػػدتفيػػدنتػػا جىػػذهالد ارسػػةالمسػ كليفعػػفبػرامجت ىيػؿالمعممػػيفبتزكيػػدمعممػ المغػػةالعربيػػة
بػػالط ار ؽالحديثػػةالت ػ يمكػػفمػػفاالليػػاتنميػػةميػػاراتاهدا المغػػكملتالميػػذالصػػؼالثالػػث

اهساس  .
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حدكد الدراسة :
تقتصرالدراسةالحاليةعمكالحدكدالتالية :
 .1الحدالزمان :الفصؿالدراس الثان مفالعاـالدراس 2017-2016ـ 

 .2الحدالمكان :مدرسػةحفصػةبنػتعمػراهساسػيةلمبنػيفبمحافظػةشػماؿغػزةالتابعػةلػك ازرة
التربيةكالتعميـالفمسطينية.

 .3الحػػدالمكضػػكع :تػػدريسالميػػاراتالق ار يػػةكالكتابيػػةف ػ كتػػابلغتنػػاال ميمػػةلمصػػؼالثالػػث
اهساس ال ز الثان .

 .4الحدالبشرم:تالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.

مصطمحات الدراسة اإلجرائية:
تشمؿالدراسةالحاليةالمصطمحاتاإل ار يةارتية :
 .1اسػػتراتيجية:اطػكاتإ ار يػػةمنتظمػة,متسمسػػمة,شػػاممة,مرنػػة,كمراعيػػةلاصػػا صالتالميػػذ,
كى تمثؿالكاقعالحقيق لمايحدثف الصؼلتحقيؽاهىداؼالتعميمية .
 .2حقائػػب العمػػؿ:ت مػػعتراكمػ مػػنظـكىػػادؼإلن ػػازاتالتالميػػذفػ أكراؽاهدا المغػػكمالتػ 
يةكالكتابية .
ميارتيـكقدراتيـالق ار 
يتـإعدادىاكفؽمعاييرمحددةمسبقانكتستادـلتطكير ا
 .3األداء المغكم :قدرةالتمميذعمكإتقافالمغةالعربيةبصكرةسػميمةمػفاػالؿتكظيػؼالميػارات
الق ار يةكالكتابية .
 .4الميػػارات القرائيػػة :ى ػ قػػدرةالتمميػػذعمػػكلفػػظالرمػػكزالمكتكبػػةكتحكيميػػاإلػػككممػػاتمقػػرك ة
كمسمكعةمفيكمةلمسامع,حيثاشتممتالدراسةعمكالمياراتالق ار يةالمفظيةالتػ ي ػبأف

يمتمكيػػاتالميػػذالصػػؼالثالػػثاهساسػ كىػ :يقػرأالحػػركؼبالحركػػاتالقصػػيرةقػ ار ة يريػػة

ػاؿ(:ب ً
ب),يقػرأالحػركؼبالحركػاتالطكيمػةقػ ار ة يريػةسػميمةمثػاؿ) :بػابػك
سميمةمث
ب ي
ى
ب ػ ),يق ػرأالكممػػاتق ػ ار ة يريػػةسػػميمةمثػػاؿ(:الزيتكنػػة,الحقػػؿ,الػػكركد),يق ػرأال ممػػةق ػ ار ة
يريػػةسػػميمةمثػػاؿ(:حيفػػابنػتتعػػيشفػ بيػػتمػػفالصػػفي ),يقػرأال ممػػةدكفتكقػػؼعنػػد

بعضالكمماتق ار ة يريةسميمة,ينكعنبػراتالصػكتفػ أثنػا القػ ار ةبمػايناسػبمضػمكف
ال ممػػةالتػ يق أرىػػا,يقػرأالفقػرةقػ ار ة يريػػةمراعيػانالضػػبطالصػػحي ,يقػرأالفقػرةقػ ار ة يريػػة
بطالقة,يكظؼعالماتالتػرقيـالشػف كيةفػ أثنػا القػ ار ة(.,؟!,):يقػرأالحػركؼالمتشػابية

رسػػمانالماتمفػػةلفظ ػانق ػ ار ةنصػػحيحةمثػػاؿ(:سش),يق ػرأالحػػركؼالمتشػػابيةلفظ ػانالماتمفػػة
رسمانق ار ةنصحيحةمثاؿ(:سصز),يمفظالتنكيف(الفػت ,الكسػر,الضػـ)لفظػانصػحيحان
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و
,سعيد),يميزبيفلفػظالتػا المربكطػةكالتػا المبسػكطةكاليػا فػ نيايػة
,سعيد
مثاؿ(:سعيدان
ه
الكممةف أثنا الق ار ةمثاؿ(:مدرسة,بيت,عنو).

 .5الميارات الكتابيػة :عمميػةعقميػةيقػكـالتمميػذبتكليػداهفكػاركصػياغةالحػركؼلتكػكيفكممػات
ك مػ ػػؿككتابتيػ ػػاعمػ ػػكالػ ػػكرؽ,كى ػ ػ الت ػ ػ كردتف ػ ػ كتػ ػػابلغتنػ ػػاال ميمػ ػػة,لمصػ ػػؼالثالػ ػػث
اهساس ,ال ز الثػان كالمتمثمػةفػ (:التػا المربكطػةكالتػا المبسػكطةكاليػا المغمقػة,تنػكيف

الف ػػت ,عالم ػػاتالتػ ػرقيـ(.,؟!,):ترتي ػػب م ػػؿلتك ػػكيففقػ ػرة,التعبي ػػرع ػػفص ػػكرةكتابيػ ػان,
التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيان,استاداـتراكيػبمناسػبةإلكمػاؿقصػة,إمػال غيػرمنظػكر,
كتابة ممةباطالنسخ,إمال ااتبارم).

 .6تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث األساسػػػي :التالميػػذالػػذيفيدرسػػكفف ػ الصػػؼالثالػػثاهساس ػ ف ػ 
مدارسالحككمةالمتراكحةأعمارىـمابيف9–8سنكات .
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الفصن الثاني
اإلرــــاز النـظــــسي
 اىَذ٘س األٗه :دقبئت اىؼَو
 اىَذ٘س اىثبّ :ٜاألداء اىيغ٘ٛ











المحكر األكؿ :حقائب العمؿ
مقدمة
سكؼيعرضالباحػثفػ ىػذاالمحػكرحقا ػبالعمػؿمػفحيػثمفيكميػا,كأىػدافيا,كفكا ػدىا,

كمراحؿإعدادىا,كمككناتيا,كأنكاعيا,كاصا صيا,كاي ابياتياكسمبياتيا,كتقكيميا .

أكالن :مفيكـ حقائب العمؿ:
تناكؿالباحثكفحقا بالعمؿبمفاىيـعدةكمفىذهالمفاىيـ:
مفيػػكـآرتػػركسػػباندؿ)(arter & spandelلحقا ػػبالعمػػؿب ني ػا":ت ميػػعمركػػزكىػػادؼ

هعمػػاؿالتمميػػذيبػػيف يػػكدهكتقدمػػوكتحصػػيموف ػ م ػػاؿأكم ػػاالتمعينػػة,كي ػػبأفتشػػتمؿىػػذه
اهعماؿعمكمشػاركةالتمميػذفػ انتقػا محتػكلالحقيبػة,ككػذلؾاإلرشػاداتفػ ىػذااالنتقػا كمحكػات
الحكـعمكنكعيةاهعماؿكأدلةعمكت مالتالتمميذالذاتيةعمكىذهاهعماؿ" .

(العبس  )92:2009,

بينماااتمفػتار ار التػ تناكلػتحقا ػبالعمػؿ,كالػذمبػدأظيكرىػامػعبدايػةعػاـ1990فػ 

الكاليػػاتالمتحػػدةاهمريكيػػة ,كيمكػػفكصػػفوب نػػو":عبػػارةعػػفحقيب ػةإن ػػازاتكماتػػاراتالتمميػػذ,يقػػكـ
التمميذب ربععممياتمتتابعةبتك يومفالمعمـ",كالعممياتاهربعى (:الدكسرم )68:2014,
(Collection) .1ت ميعأفكاركىكاياتكأعماؿالتمميذ.

(Selection) .2االتفاؽمعالمعمـعمكااتيارمايمكفكضعوف الحقيبة.
(Reflection) .3كتابةماتبادرإلكذىفالتمميذكماانعكسعميومفأفكارحينمػاقػاـب ضػافة
المداالتالكالحقيبة.

(Presentation) .4تقديـكعرضماتـإن ازهأماـاراريفمفالتالميذكالميتميف.
مماسبؽيتض أفالحقيبةتعكس يدالتمميذكتقدمونحكتحقيؽاهىداؼ,كالتمميذىكالذم

ياتػارمحتكيػاتالحقيبػةكفقػانلمػايقترحػوالمعمػـبالمشػاركةمػعالتمميػذ,كالحكػـعمػكمحتكيػاتالحقيبػة
ي بأفتككفمحددةمسبقانبالمشاركةمعالتمميذ .

كىنالػػؾتعريفػػاتمتعػػددةلحقا ػػبالعمػؿ ,كبػػالرغـمػػفعػػددىػػذهالتعريفػػاتإالأنيػػاتػػدكرحػػكؿ
محكركاحدنذكرمنيامايم  :
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 .1عرفياكؿمف)36:1992(Spandel&Arterب نيا "ت ميعىػادؼهعمػاؿالتمميػذ,حيػث
تع ػػرض ي ػػكده كتقدم ػػوأكتحص ػػيمو ,كيش ػػارؾالتممي ػػذفػ ػ ااتي ػػارالمحتكي ػػات كك ػػذلؾالمح ػػؾ
الاتيارىا".
 .2كقدعرفيا(الصراؼ".)325:2002,ب نياحقيبػةتحتػكمعمػكم مكعػةمػفالمقتنيػاتالتػ 
تابرنػػاعػػف يػػكدالتمميػػذكتقدمػػوكتحصػػيموالد ارس ػ ف ػ م ػػاؿمػػفم ػػاالتالمنيػػاج,كىػػذه

المقتنياتتتضمفمشاركتوكاسياماتوف ااتيارمحتكلالحقيبة,كاإلرشػاداتالتػ اتبعػتفػ 
االاتبار,كالمعاييرلمحكـعمكالعمؿكالدال ؿالت تشيرإلكت مالتوالذاتية".

ممػػاكرديتض ػ أفحقا ػػبالعمػػؿى ػ :حقا ػػبتقػػكـعمػػكالت ميػػعالتراكم ػ المػػنظـاليػػادؼ

كالماط ػػطهعم ػػاؿالتالمي ػػذكنش ػػاطاتيـفػ ػ أثن ػػا تعم ػػيـاهدا المغ ػػكم,كىػ ػ تع ػػدم ػػفأس ػػاليبال ػػتعمـ

الذات ,كتبيفمياراتالتفكيرلدلالتالميذكتطكرىـاالؿفترةمفالزمف ,كتعكػس يػدالتمميػذكمػدل
قدرتوعمكتحقيؽاهىداؼ .
ثانيان :أىداؼ حقائب العمؿ .
تيػػدؼىػػذهالحقا ػػبإلػػكتكثيػػؽأعمػػاؿالتالميػػذالػكاردةفػ الحقيبػػة,بحيػػثتصػػمـبطريقػةمػػا

تظيػػرفييػػاأعمػػاؿالتالميػػذ,في ػ تسػػتادـإلظيػػاراإلتقػػافف ػ أمم ػػاؿمػػفم ػػاالتالمػػنيجكالت ػ 
يمارسياالمعممكفكالتالميذف أثنا التدريسف الفصؿالدراس  .
كيرل(اهغا)128,127:2005,أفأىداؼحقا بالعمؿتبرزفيمايم  :
أ ػ أىداؼ خاصة بعممية التدريس:
 .1تيدؼحقا بالعمؿإلكإعطا صكرةكاضحةصحيحةكسميمةحكؿكاقععمميةالتعمـ.
 .2تحسيفعمميةالتدريس

 .3تحديدأساليبالتدريسالسا دة.
 .4ربطعمميةالتدريسباهىداؼالمرادتحقيقيا.

 .5تعط حقا بالعمؿاالىتماـبعممياتالتعمـال ماع .
 .6الربطبيفكؿعممياتالتدريسالحديثةكالمعاصرة.

ب ػ أىداؼ خاصة بعممية التقكيـ:
 .1تيدؼإلكإعطا تغذية ار عة.

 .2مر عأساس لآلبا كمصدرلمعمكماتحكؿاهبنا .
 .3تيدؼإلكمقارنةالتمميذبنفسوكليسب قرانو.
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 .4تطكيرمياراتالتقكيـالذات .

 .5تربطمباشرةباهىداؼالمرادتحقيقيا.
 .6تيدؼإلكإصدارالحكـعمكمستكياتالتالميذػ

 .7تربطبيفكؿعممياتالتدريسالحديثةكالمعاصرة.
ج ػ أىداؼ خاصة بعممية البحث كالتطكير :
 .1تيدؼإلكإ ار البحكثكالدراساتالمتعمقةبحا اتالمتعمميف.
.2

معالعديدمفالمكادالتعميميةالت ين زىاالتالميذ.

 .3اإلتاحةل ميعأفرادالم تمعباالطالععمكاهعماؿالت ين زىاالتالميذ.
 .4تيدؼإلكتطكيرالمناىجاصكصاأنياتتي الفرصةلمتعػرؼعمػكآ ار المعممػيفكالمػك ييف
كمديرمالمدارسكأفرادالم تمع.

 .5تطكيرالمياراتلدلالمتعمميفكذلؾتبعانلممادةكالمكضكعالمراددراستوػ
 .6تعزيزعالقةالمدرسةبالم تمع .

كماكذكر(دكديف)203:2004,أىداؼحقيبةالعمؿف التال :
 .1تطكيرالقدرةالذاتيةعمكاالرتقا بالعمؿ.
 .2التقكيـالذات .

 .3تطكيراهدا مياريانػ

 .4إن ازالمياـبصكرةأفضؿ.
كماأضاؼ(عفيف )3070:2011,بعضاهىداؼ:
 .1دعػػـاهفكػػاركالمشػػاريعالتعاكنيػػةمػػفاػػالؿتطػػكيرعمػػؿالتالميػػذكتش ػ يعيـلمعمػػؿكفريػػؽ
تعاكن ,مثؿالتعمـف أزكاجأكإ ار المشاريعال ماعية.

 .2تكثيؽمدلالتقدـالشاص لمتمميذ.

كتعددتأىداؼحقا بالعمؿ,فمنياماذكره(عبيد .)304:2004,
 .1المعاكنػػةف ػ تقػػكيـالمتعممػػيفمػػفحيػػثتحصػػيميـكفيميػػـكتقػػدميـبمػػايسػػاعدف ػ متػػابعتيـ
كرعايتيـ.

 .2تعريػػؼالمتعممػػيفأنفسػػيـبػكاقعيـكمعػػاكنتيـنحػػكالتقػػدـفػ د ارسػػةالمػكادكم ػػاالتقػػكتيـأك
ضعفيـ.

 .3إطػالعأكليػػا اهمػكرعمػػكصػكرةكاقعيػػةعػفأبنػػا يـكالتعػاكفمعيػػـفػ حػػؿأممشػػكالتأك
صعكباتيكا يكنياف تعميـكتعمـالمكضكعاتالت يدرسكنيا.
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ممػاسػبؽيتضػ أفالتػدريسباسػتاداـحقيبػةالعمػؿينبغػ أفتكػكفمرتبطػةبعمميػةالتػدريس

كليسػػتمنفصػػمةعنيػػا,كتكػػكفالحقيبػػةمسػػاعدةلمتمميػػذعمػػكتحقيػػؽاهىػػداؼالمر ػػكةكتسػػاعدهعمػػك
تطكيرذاتوكتككفبمثابةتغذية ار عةلمتمميذكهكليا اهمكر.

ثالثان :فكائد حقائب العمؿ.
قػدبػيفآرتػركاسػباندؿ ) (Arter & Spandel, 1992, 43فكا ػداسػتاداـحقيبػةالعمػؿفػ 

التػػدريسبقكلػػو"يكافػػؽكثيػػرمػػفالمعممػػيفعمػػكأفأعظػػـفا ػػدةلحقا ػػبعمػػؿالتالميػػذىػ أنيػػاتعطػػك
فرصػػةلمتمميػػذليت مػػؿعممػػو,كيقػػكـىػػذاالعمػػؿمػػفأ ػػؿتحسػػينوحتػػكيحقػػؽاهىػػداؼالمر ػػكة,كىػػذا
يؤدمإلكأفيتحمؿالفردمسؤكليةتربيتوكتعميمو".

كيرل(عفيف )81:2011,أففكا دحقا بالعمؿتتمثؿفيمايم  :
 .1تعزيػز التقػكيـ الػذاتي :حيػثك ػدمػػفاػالؿالد ارسػاتالتربكيػةأفحقيبػةالعمػؿتعػززتطػػكير
التقكيـالذات ,فعندالبد بعمؿالحقيبةف فالفرديحددبعضاهىداؼالتعميميةكماأنػويحمػؿ
مػػاحػػدث,كبالتػػال ف نػػويمكنػػوأفيقػػكـن ػػاحأدا ػػوالتعميم ػ كنات ػػوكنػػاتجتعممػػومػػفاػػالؿ
حقيبةالعمؿ .

 .2تحقيػػؽ الرضػػا عػػف الػػنفس:حيػػثك ػػدمػػفاػػالؿاالسػػتباناتالتػ كزعػػتعمػػكأفػرادكظفػكا
حقا ػػبالعمػػؿف ػ عمميػػـأفالحقيبػػةتعطػػييـشػػعك انربالرضػػاعػػفالػػنفسكذلػػؾعنػػداالطػػالع
عمكماسبؽليـأفتعممكه.كماأفالحقيبةتعط الفردات اىاني عمويحسفمفأدا و .

 .3تمػػنا المػػتعمـ قػػكة كثقػػة بػػالنفس أكبػػر:حيػػثإفحقا ػػبالعمػػؿت عػػؿاهف ػرادمتمكنػػيفمػػف
تعمميـكمفنمكىـالمين ,كماأنياتك واهفرادإلكتحديدأىػدافيـكاططيػـلمنمػكالمسػتمر
كبالتال ف نيـيصبحكفقادريفعمكتقكيـكفا تيـبصكرةأفضؿ .
 .4تشجيع التعاكف:إفحقيبةالعمؿتييئالفرصػةلممتعممػيفلمتعػاكف,كذلػؾمػفاػالؿاالطػالع
عمػػكحقا ػػباهق ػرافكاالسػػتفادةمػػفمحتكاىػػاكطريقػػةتنظيميػػاكمناقشػػةاهف ػرادمػػعبعضػػيـ,
كمناقشةذلؾمعالمعمـمماي عؿالتعاكفسمةمشتركةبيفتالميذالصؼ .

 .5تكفير متطمبات المنحى التكاممي في التقكيـ:حيثتكفرالحقيبةمصادرمتعددةلتقديـالػدليؿ
عمػػككيفيػػةاهدا ,كاليمكػػفليػػذهالمصػػادرأفتظيػػرف ػ طػػرؽالتقػػكيـالتقميديػػة,حيػػثإف

الحقيب ػػةتحتػ ػكمعم ػػككث ػػا ؽكأعم ػػاؿمتنكع ػػة,اليمك ػػفلط ػػرؽالتق ػػكيـالتقميدي ػػةأفتتض ػػمنيا
ميعان .
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كماحددت(المكلك)337-336,2005,عدةفكا دالستاداـحقا بالعمؿكى  :
 .1تمكفالطمبةمفالتقدـف تفكيرىـ,كبيافذلؾالتقدـ.
 .2تمكػػفالمعممػػيفم ػػفتصػػميـالتػػدريسحس ػػبالطمبػػةكحا ػػاتيـكم ػػفاسػػتاداـعمػػؿالتالمي ػػذ
أساسالمتاطيطالتدريس .

 .3تمكفاربا كأكليا اهمكرمفاكتسابرؤيةأكبرلتعمـأبنا يـ.
ارتيـحكؿإن ػازاتالتالميػذعمػكمعمكمػات
 .4تمكفاإلدارييفكصانع السياساتمفت سيسقرا
حقيقيةكمفيكمة.

 .5تسػػاعدالتالميػػذف ػ أثنػػا بنػػا كاسػػتاداـحقا ػػبالعمػػؿأفيتفكػػركاف ػ تقػػدميـكيعمم ػكانحػػك
مستكياتتحصيؿعميا .

كبعدالعرضالسابؽيمكفاستاالصفكا دحقا بالعمؿفيماي ت :
 .1تنم ميارةاالتصاؿكالتكاصؿبيفالتمميذكالمادةالدراسيةكبيفالتمميذكالمعمـ.
 .2تعدمر عانهكليا اهمكركماتساعدىـف تدريسأبنا يـ.

 .3تعط التمميذالقدرةعمكاالعتمادعمكالنفسف أثنا التدريس.
 .4تغرسف التمميذالقدرةعمكالتعمـالذات .
 .5يشارؾالتمميذف العمميةالتعميمية.

 .6تساعدالتمميذعمكمعرفةتقدموف المادةالتعميمية.

 .7تساعدالمعمـف عمميةالتقكيـككنيات ميعانهعماؿالتالميذ.

رابعان :مراحؿ إعداد حقائب العمؿ:
يشير(عفيف  29:2011,ػ) 31أفاطكات بنا حقا ب العمؿ تتضمف النقاط التالية :
 .1تحديػد أىػداؼ كمحتػكل حقا ػب العمػؿ كتحديػد المعمكمػات الالزمػة كالضػركرية إل ػ ار عمميػة
التقكيـ.

 .2تصميـ برنامج لحقا ب العمؿ كالذم يتضمف الف ات الماتمفة كالمستفيدة مف حقا ب العمؿكىـ
المعممكف كالتالميذ ,المدير ,كالمك و التربكم ,كاإلدارة المدرسية كأكليا اهمكر.

 .3بنا المعايير الااصة بالحكـ عمك مستكيات اهدا ككضع العالمات الااصة بكؿ أدا كتقكيـ
المتعمـ ف ضك اهدا الذم قاـ بو.

 .4تحديد المياـ كالكظا ؼ المحددة كفقنا لممعايير المحددة مسبقنا.
 .5إ ار الدراسات االستطالعية مفأ ؿ تدريب المعمميف عمك اسػتاداـ حقا ػب العمػؿكتػدريبيـ
عمك تحميؿ النتا ج كتطبيؽ المعايير كتحديد الدر ات كفاعميةالبرنامج.
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 .6تطبيؽ البرنامج عمك ميع أفراد المدرسة.

 .7تدريب المعمميف عمك كضع الدراسات كتطبيؽ المعايير.
 .8كضع بعض الاطكط العريضة الاتيار عينة مف أعماؿ التالميذ االؿ فترة معينة.

 .9رصػد العالمػات ك عميػا ذات معنػك لكػؿ مػف المعممػيف كالتالميػذ كأكليػا اهمػكر كبػاق أفػراد
الم تمع.

 .10تقػكيـ البرنػامج بعػد مػركر فتػرة زمنيػة معينػة ,كذلػؾ لمت كػد مػف فاعميتػو كاتاػاذ أحكػاـ كقػ اررات
ضركرية كميمة لتحقيؽ عممية التقكيـ.

أما(الدكسرم)86:2014,فقدلاصاطكاتاستاداـ(حقا بالعمؿ)كتطبيقياعمكالنحكالتال  :
 .1ت ميعاهدلةالكافيةمفأعماؿالتالميذالت تمثؿتحصيموكمستكلأدا وكنكاتجالتعمـ.
 .2الت مؿالذات لمتمميذف أعمالوكتقييموالذات ليا .

 .3تقكيـصدؽصحةالبراىيفأكاهدلةالمرتبطةبتحصيؿالتمميذ .

 .4دفاعالتمميذعفمدلصحةصدؽاهعماؿالت كضعياف حقيبتو,عفطريؽمقابمةالمعمـ
بشكؿفردم .

 .5قرارالتقكيـ,كذلؾمفاالؿمقاييستقدير,كقكاعدتصحي لتقكيـالبراىيفكاهدلةف أعماؿ
التمميذ.

كقدحدد(اهغا)132:2005,اطكاتإعدادحقا بالعمؿكالتال  :
 .1تحديد أىداؼ المنياج مف االؿ حقا ب العمؿ المراد استاداميا .
 .2تحديػد القػ اررات التػ

سػكؼ يػتـ اتااذىػا فػ

ضػك اسػتاداـ حقا ػب العمػؿ كذلػؾ فػ

اهىداؼ المحددة مسبقنا الستاداـ حقا ب العمؿ.
 .3بنا كتصميـ إ ار ات التقكيـ لتحقيؽ اهىداؼ المحددة مسبقنا.
 .4بنا ككضع المعايير الالزمة لمحكـ عمك مستكيات اهدا .

ضػك 

 .5تحديػد الشػاص الػذم سػيقكـ بعمميػة التقػكيـ ىػؿ ىػك معمػـ مػف دااػؿ المدرسػة أك مػف اػارج
المدرسة أك اارج المنطقة التعميمية.

 .6تػدريب المعممػيف كاعػدادىـ لتحديػد الطريقػة أك ارليػة التػ
العمؿ.

يػتـ بيػا كضػع العالمػات لحقا ػب

 .7تػدريس المنيػاج كتطبيػؽ إ ػ ار ات التقػكيـ المتفػؽ عمييػا مسػبقا كالمحػددة مػف قبػؿ ,ك مػع
المعمكمات حكؿ ىذه اإل ار ات.

 .8اتاػاذ القػ اررات الالزمػة فػ ضػك المعمكمػات التػ تػـ معيػا كالػكاردة فػ حقا ػب العمػؿ مػف
االؿ التعرؼ عمك أعماؿ التالميذ.
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ممػػاسػػبؽيتضػ أفم ارحػػؿإعػػدادحقا ػػبالعمػػؿتمػػربعػػدةم ارحػػؿ,أكليػػاالعمميػػاتاهساسػػية

تمييػاتعزيػػزالكثػػا ؽكمػػفثػػـاسػػتاداـحقيبػػةالعمػػؿف نػومػػفالميػػـأفيكػػكفالتمميػػذقػػاد انرعمػػكتنظػػيـ
كترتيبأعمالودااؿالحقيبة,ككيفيةاالستفادةمفاهنشطةالمك كدةدااؿالحقيبةعنػدالر ػكعإلييػا,
كان ازماىكمطمكبمنواالؿالكقتالمحددلو .

خامسان :مككنات حقائب العمؿ :
يحدد(أبكدية)71:2016,المككناتالتاليةلحقيبةعمؿالتمميذ :
 .1أكراؽعمؿمنتميةلمكضكعاتالدراسة.

 .2أكراؽاالاتباراتالقصيرةكاالمتحاناتالت نفذتف أثنا الدراسة.
 .3مشاركةالتالميذف البرامجاإلذاعيةالمدرسية.
 .4مكادقاـالتالميذب معيا.

 .5صكركممصقاتااصةبمكضكعالدراسة.
 .6حمكؿلمتمريناتكالنشاطاتالبيتية.
لذلؾف فحقيبةالعمؿلدييام مكعةمػفالمككنػاتتاتمػؼفػ عػددىاكترتيبيػابحسػبك يػة

نظػ ػ ػػرالمصػ ػ ػػمـكالمكقػ ػ ػػؼالتعميم ػ ػ ػ الػ ػ ػػذميتبنػ ػ ػػاه,كى ػ ػ ػ التاػ ػ ػػرجعػ ػ ػػادةنعػ ػ ػػفالمككنػ ػ ػػاتالر يسػ ػ ػػة

التالية(:عفيف  )51:2011,

 .1سػيرة أعمػاؿ الفػرد :Biographies of Work :كىػ تتنػاكؿتكثيقػانلػبعضاهعمػاؿالتػ 
يقكـبياالمتعمـ,مثؿإنتاجمشركعأككتابةقصيدة,أكنقدىا,أكحؿمس لةرياضػية,أكنقػد

كتػػابأكإبػػدا الػرأمحػػكؿمكضػػكعمعػػيف,كتظيػػرسػػيرةأعمػػاؿالفػػردكال يػػكدالت ػ قػػاـبيػػا,
كى تتضمفأفكارالتمميذالر يسة,كتعبرعف يكدهالت بذلياف م اؿأكمكضكعدراس 

معيف .

 .2أعمػػاؿ متنكعػػة لمتالميػػذ :Range of Work :كى ػ تتضػػمفم مكعػػةمػػفاهنشػػطةأك
اهعماؿالت قاـبياالمتعمـأكأن زىاف مكضكعدراس معيف,كتكض مدلعمؽإنتا و,

كال يكدالتػ بػذلياكأصػالةىػذهاهعمػاؿالتػ قػاـبيػافقػدتشػتمؿقػدراتالتمميػذالمتنكعػةفػ 

الم اؿالمغكمأكالم اؿالرياض أكالعمم كذلؾمثؿكتابةقصػيدةأكنقػدىاأكحػؿمسػ لة
رياضية .

 .3انعكاسػػات التمميػػذ : Student reflection :كى ػ تتضػػمفقػػدرةالتمميػػذعمػػكإبػػدا  أريػػو
ككصػػؼال كانػػبالمميػزةلمعمػػؿالػػذمقػػاـبػػوكتكضػػي ن ػكاح التقػػدـالػػذمأحػػرزه ػ ار القيػػاـ
بيذاالعمؿ.كمدلارتباطىذاالعمؿالذمقاـبوالتمميذباهىداؼالمر كتحقيقيا,كقديطمػب
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المعمـمفالتمميذالقياـبدكرالناقدالمتاصصأكالمؤرخإلبدا  أريػوحػكؿظػاىرةمعينػةككػؿ
ذلؾيفيدف إث ار عمميةالتعمـ .

كمػػايػػرل(عفانػػةكالازنػػدار)42:2007,ب ػ فحقيبػػةأعمػػاؿالتمميػػذتتكػػكفمػػفم مكعػػةمػػف

العناصركالمككناتالكا بتكافرىامفأ ؿتحقيؽاليدؼالتربكمالمكضكعةلو .

 .1الجانػػب الشػػكمي :كيشػػمؿتحديػػدالعنػكافالاػػاصبالحقيبػػة,كمػػفقػػاـب عػػدادىا ,ككػػذلؾتشػػمؿ
النتكح بمكضكعياب لكاف ذابة.
صك انركرسكماتكأشكا 
 .2الجانب المادم:
أ .تكضػػعفيػػوالفك ػرةالر يسػػةالت ػ تػػدكرحكليػػاالحقيبػػة,كاهفكػػارالثانكيػػةالمنبثقػػةعنيػػا,كمػػدل
أىميتياكفا دتيالمتمميذ .

ب .تحديػػداهىػػداؼالسػػمككيةالمطمػػكبالكصػػكؿإلييػػاقبػػؿكػػؿنشػػاطأكمكضػػكعصػػغيردااػػؿ
الحقيبة .

ج .االاتبارالقبم :كيستادـلمكشؼعمايعرفوالتمميذحكؿالمكضكعالذمسيدرسو .
أيضػػاتحػػدد
د .االاتبػػارالبعػػدم:كىػػكيقػػيسمػػاتعممػػوالمػػتعمـبعػػداالنتيػػا مػػفد ارسػػةالحقيبػػةك ن
اهىداؼمفك ار كؿسؤاؿ .

ق .المادةالعممية:كتتككفمفالمكضكعاهساسلمحقيبػةم ػ أزنكمقس نػمابصػكرةمتسمسػمةكمتدر ػة
حسبصعكبتياكمنطقيا(سمعيةكمر يةكمممكسة) .


ك .الف ػػةالمسػػتيدفة:إفالف ػػةالمسػػتيدفةبالحقيبػػةىػػـالمتعممػػكفالػػذيفصػػممتالحقيبػػةليػػـ,كفقنػػا
لسماتيـكاصا صيـكاحتيا اتتعمميـ .

ز .قا مةبالمصادركالم ار ع:كذلػؾليػتمكفالتمميػذالمػتعمـمػفالر ػكعإلييػا,كلمتعمػؽبالمكضػكع
كحؿالمشكالتكالصعكباتالت يكا يياف البرنامجالتعميم  .

ح .ال ػػدكؿالزمن ػ :ي ػػبأفتشػػتمؿالحقيبػػةعمػػك ػػدكؿزمن ػ يكض ػ الكقػػتالمقػػررلمحقيبػػة
كالمػػدلالزمنػ المحػػددلتكزيػػعالنشػػاطاتصبحيػػثياصػػصكقػػتمعػػيفلكػػؿنشػػاطكأفيبػػرمج

ىذاالزمفمعنشاطاتالحقيبةبطريقةمنطقيةكمنظمة .
كبعدالعرضالسابؽيمكفاستاالصالمككناتالتاليةلحقيبةالعمؿ :
 .1السيرةالذاتيةلمتمميذ.

 .2االاتباراتالت نفذتف أثنا الدراسة.

 .3أكراؽالعمؿالااصةبالمياراتالمحددةكالمستيدفة.
 .4صكركممصقاتااصةبمكاضيعالدراسة.
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كيػػرلالباحػػثأفأىػػـمككنػػاتحقا ػػبالعمػػؿىػ اهعمػػاؿالتػ يقػػكـبيػػاالتمميػػذككنػػومحػػكر

العمميةالتعميمية .

سادسان :أنكاع حقائب العمؿ:
صنؼ(ستي نز(2001Stigginsحقيبةأعماؿالتمميذالكامسصياى  :
أ-

الصػػيغةالمثاليػػة)(Ideal Folioكتشػػمؿأعمػػاؿالتمميػػذالمتنكعػػةكتحميميػػاكتقييميػػا,كتيػػدؼ

إلكمساعدةالتمميذف القدرةعمكتقييـتقدمو.

ب -صػػيغةتتعمػػؽبالعمميػػات((Process Folioتشػػمؿأمثمػػةلمعمميػػاتالنما يػػةالمرتبطػػةبػػتعمـ
ج -
د-

التمميذكاهدلةالمتعمقةبتعمـالتمميذلمادةمعينة.

صيغةالعرض)(Showcase Folioكتشػمؿعينػاتمػفاهعمػاؿالكاممػةلمتمميػذاػالؿمػدة
زمنية,بحيثياتارالتمميذتمؾاهعماؿك فضؿإن ازاتلوكيعرضيابنفسو.

صػػيغةتكثيػػؽالتقػػدـ)(Progress Documentation Folioكتشػػمؿعينػػاتمػػفأعمػػاؿ
التمميذالت تكض تقدموكنمكهاالؿمدةدراسيةمعينة,كىذهالصيغةتفيدف التقكيـالبنا 
مفاالؿالتقكيـالمنظـكالمستمركمانككيفان.

ق -صيغةالتقكيـ)(Evaluation Folioكتشمؿعينػاتمػفأعمػاؿالتالميػذياتارىػاالمعمػـكفػؽ
محكاتمحددةمسبقابيدؼالتقكيـالاتام ,كتككفمحتكياتومقننة.
كمػػاصػػنفت(أبػػكدقػػة)3:2002,حقا ػػبالعمػػؿإلػػكثالثػػةأن ػكاعميمػػةتسػػتادـف ػ الفصػػكؿ
الدراسية,حيثيعتمدنمطالحقيبةعمكالغػرضمنيػا,كعمػكالمعنيػيفبيػا,كقػديسػتادـالتالميػذأكثػر
مفنمطاػالؿسػنةد ارسػية,كمػايمكػفأفتشػمؿالحقيبػةمكضػكعانكاحػدانكقػدتشػمؿعػدةمكضػكعات

ف م اؿكاحد,كىذهاهنكاعى  :

1ػ حقيبة عمؿ التمميذ المجمعة :Working Portfolio
تشتمؿىذهالحقيبةعمكأعماؿالتمميذالت أن زىااالؿعمميةالتعمػيـ,فيػ أشػبوبكعػا يػتـ

بػػوحفػػظاهعمػػاؿالت ػ ياتارىػػابنػػا عمػػكمعيػػارمحػػدد,كيت مػػؿف ػ ااتيػػارهليػػذهاهعمػػاؿ,كتاتمػػؼ

حقيبػػةعمػػؿالتمميػػذالم معػػةمػػفممػػؼالتمميػػذالػػذمفيػػوكػػؿأعمالػػو,ف ػ أنيػػات ميػػعلألعمػػاؿبشػػكؿ
قصدمتابعهىداؼتعميميةمحددة .
فالعنصػػراهسػػاسفػ إعػػدادحقيبػػةالعمػػؿالم معػػةىػػكالتمميػػذ,كب رشػػادالمعمػػـ,كىنػػايصػػب 
التمميذأكثرتك يالذاتومفاالؿإن ازههعماؿحقيبتو,كت مموالذات لنكعيةالعمؿالذمتحتكيو .
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2ػ حقيبة عمؿ التمميذ لمعرض :Showcase Portfolio
كتيدؼىذهالحقيبةإلكت ميعأفضؿأعماؿالتمميذالت تبيفإن ازهكتقدمػو,أمىػ عػرض

هىـأعمالو,كالغرضمػفىػذهالحقيبػةىػكإظيػارأعمػكمسػتكللتحصػيؿالتمميػذ,كقػدتشػتمؿأفضػؿ
رسكماتو,كأبحاثوأكحمكلولمشكمةأكتمايصولمكضكعأكإضافةلمعمكماتمعينة.
3ػ حقيبة العمؿ لمتقكيـ :Assessment Portfolio
حيثتيدؼىذهالحقيبةإلكتكثيؽتعمـالتالميذف نتا اتمني يةااصة,كاهعماؿالكاردة

ف ػ ىػػذهالحقيبػػةي ػػبأفتصػػمـبطريقػػةمػػاإلظيػػارالمعرفػػةكالميػػارةالااصػػةبيػػذهالنتا ػػات,في ػ 
تستادـإلظياراإلتقافف أمم اؿمفم االتالمنياج .
مماسبؽتكافؽالباحثف دراستومعتمؾاهنكاعمفحقا بالعمؿكف ااتيارأفضػؿىػذه
ػيا,كاظيػػاراإلتقػػاففػ أدا التالميػػذبصػػكرةشػػاممة,
اهعمػػاؿالتػ تبػػيفتقػػدـالتالميػػذمػػفأ ػػؿعرضػ 
كقياسمياراتاهدا المغكممفاالؿالتقييـالذات  .

سابعان :خصائص حقائب العمؿ :
تعددتكتنكعتاصا صحقا بالعمؿفمنيا:
 .1كسائط كتقنيات تعميمية متعددة :فحقا بالعمؿتستادـكتكظؼكسا طكتقنياتتعميمية متنكعػة,
ترتكػػزعمػػكأنػػوكممػػااسػػتادمتكسػػا طتدريبيػػةكمتعػػددة,ف نيػػاتكظػػؼأكثػػرمػػفحاسػػة,اهمػػرالػػذم
يترتبعميوتحقيؽأكبرقدرمفالفاعميةكالكفايةف عممياتالتدريب.
 .2مراعاة سمكؾ المتعمـ :إفم ارعػاةسػمكؾالمػتعمـمػفأىػـاصػا صحقا ػبالعمػؿحيػثإفعامػؿ
التعمـليسممزمابػ فيمحػؽبمػفسػبقكه,
ااضعالظركؼكؿمتعمـ,فالمتعمـبط
الزمففييايصب
ن
ن
كمػػاأفالمػػتعمـسػريعالػػتعمـاليضػػطرلالنتظػػارحتػػكيمحػػؽبػػوغيػره,كعميػػوفػ فالػػزمفلػػيسمطمقنػػا,
كانمػػاىنػػاؾحػػدزمن ػ كحػػدأعمػػكف ػ تعمػػـبعػػضاهساسػػياتف ػ الػػتعمـ,أمأفيكػػكفىنػػاؾحػػدمػػف
التعمػيـي ػبأفيصػموكػؿمػػتعمـحتػكيبمػاالمحػؾالػذمتحػػددهاهىػداؼ,كي ػبأفي اػذالمػتعمـمػػا

يحتاجإليومفزمفالتعمـ.
.3

النظامية :تشكؿ حقيبةالعمؿ نظامان كميان متكامالن لمتػدريبص ليػا أىػداؼ محػددة,كتشػتمؿعمػك

نشاطات كابرات متنكعة كليا نظاـ لمتقكيـ كالتغذيػة ال ار عػة ,كمػا أنيػا تشػتمؿ عمػك عػددمػف اهنظمػة
التدريبيػة الفرعيػة التػ تتفاعػؿ مػع بعضػيا بعضػان,لتسػيـ فػ النيايػة فػ تحقيػؽاهىػداؼ التدريبيػة
لمحقيبة التدريبية ككؿ.
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 .4المنيجيػػة :حقيبػػةالعمػػؿيػػتـتصػػميمياكفػػؽمني يػػةعمميػػةمنظمػػة,أمأفمككناتيػػايػػتـ تنظيميػػا
بشكؿمني

متناسؽبحيثتادـاهىداؼالتدريبيةعندالمتدربيف(غبايف.)72:2001,

 .5تكافر التعمـ مف أجؿ اإلتقاف :مفأبرزسماتالتعمـمفأ ؿاإلتقاف,مراعاةسرعة المتعمميفكؿ
حسػػبقد ارتػػوالااصػػة,كمػػاأنػػويشػػترطإتقػػافالكحػػدةالد ارسػػيةبمسػػتكلمػػف%80إلػػك%95قبػػؿ
انتقالػػوإلػػكالكحػػدةالتاليػػة,كأفيكػػكفىنػػاؾتسمسػػؿف ػ تعمػػـالكحػػداتالت ػ يفتػػرضأفتك ػػدبشػػكؿ

مستقؿ,كذاتأىداؼسمككيةمحػددة,كتتمثػؿم ارعػاةالفػركؽالفرديػةفػ تعػددنقػاطالبػد حيػثتسػم 

الحقا بلممتعمـالبد ف الدراسةكفؽالمياراتالت تتقنيامسبقنا,كالت تظيرف االاتباراتالقبميػة,
كتبرزأىميةاالاتبارالذات ف عمميةالتقييـ(,مرع ,الحيمة.)213:1998,

 .6التركيػز عمػى عمميػات التػدرب كنتائجيػػا :إذالتعتبػرحقيبػةالعمػؿالنشػاطكالابػرةالتدريبيػة ىػػدفنا,
كانماتتطمعإلكالنتا جالمترتبةعمكىذاالنشاطأكالابرة.
 .7التعميـ المستمر :إفعمميةتقييـمدلتحقيؽأىداؼالحقيبةلدلالمتعمميفتتـباستمرار ,كمػاأف
عمميةالتقييـليستااتبارالممتعمميفلمت كدمفح ـككميةتحقيؽالمتعمميفلألىداؼالتدريبيػة,كانمػا
ن
ى عمميةمبدأقبؿأفيبدأالمتعمـف البرنامجالتعميم ,كبالتحديديبدأالتقييـعندتقديراالحتيا ات

التدريبية,تكاكبالبرنامجف أثنا عمميةالتنفيذ,كتستمربعدانتيا البرنامجكف مرحمػةمتابعتػو,أم
أفىدؼالتقييـف الحقيبةالتعميميةىكىدؼتدريب لمسػاعدةالمػتعمـعمػكاكتسػابكاتقػافاهىػداؼ

الت تسعكالحقيبةإلكتحقيقيا.

 .8التفريد :فحقا بالعمػؿيػتـتصػميميابحيػثيسػتطيعالمتػدرباسػتاداميابمفػرده,كػذلؾ تمكنػوأف
ياتارمفاهنشطةكالمكادكالابراتالت تتضمنيامعمايتناسبمعميكلوكقدراتو,كف الكقػتالػذم

يركؽلو(.الصكف )154:2002,

 كيرلالباحثأفىذهالاصا صي بتكافرىاف حقا بالعمؿحتكيشعرالتمميذباالنسػ اـ
معالحقيبةكتحقيؽاليدؼالر يسلمحقيبة,كتحقيؽأكبرقدرمفالمنفعةكالفا دةمفتطبيقيا,كحتػك
التككفبمثابةعب عمكالتمميذكتحقؽاليدؼالمر كمنيا.

ثامنان :إيجابيات استخداـ حقائب العمؿ كسمبياتيا :
 .1إيجابيات استخداـ حقائب العمؿ:
إي ابياتاستاداـحقا بالعمػؿكمػاكردتعنػدكػؿمػفد ارسػة(أبكديػة)30:2016,كد ارسػة

(أبكعكاد)42:2013,كدراسة(اهغا 133:2005,ػ.)134
.1

تضف عمكح رةالصؼمزيدانمفالفاعميةكالنشاط.
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.2

تقكمالقدرةعمكاالستيعاب,كاعماؿالقدراتالعقمية.

.4

تمكفالتالميذمفالبحثعفاهفكار,كتامؽلدييـالثقةبالنفس .

.3
.5

تعكدالتالميذعمكاالستقاللية.

تس ػ ػػم حقا ػ ػػبالعم ػ ػػؿلمتالمي ػ ػػذب ػ ػػالتعبيرع ػ ػػففيمي ػ ػػـلمحت ػ ػػكلعممي ػ ػػـبالص ػ ػػكركال ػ ػػداكؿ
كالماططاتالبيانيةكليسفقطبالكالـ .

.6

يساعدىذااهسمكبالتالميذعمكاهعدادلتقديـأعماليـل ياتعمؿمستقبمية.

.8

يساعدعمكإشػباعحا ػةالظيػكركاثبػاتالشاصػيةلػدلبعػضالتالميػذ,كقػديكػكفذلػؾمػف

.9

منظمةكسيمةالتناكؿ .

.7

ت عؿالمتعمـأكثرنشاطانكمشاركةنف العمميةالتعميمية.
االؿعرضسيرىـكقدراتيـالذاتية.

 .10تستادـلمكباركالصغار .

 .11تس ػػاعدعم ػػكتعم ػػيـالتالمي ػػذذكمالظ ػػركؼالااص ػػة,كال ػػذيفيتع ػػذرعم ػػييـاالتص ػػاؿب ػػالمعمـ
مباشرة,كذلؾإمالبعدسكناىـأكلمعاناتيـمفبعضالمشاكؿ .

 .12تنم االستقالليةكحباالعتمادعمكالنفس .
 .13تراع السرعةالذاتيةف التعمـ .

 .14تق التالميذمفالشعكربالاكؼمفاإلافاؽ .
 .15تكفرالتغذيةال ار عةمفاالؿالتقكيـالذات  .
 .16تك ومسارالتعمـنحكأىداؼالمتعمـ.

 .17تعمؿحقا بالعمؿعمكتحقيؽاليدؼاهساسمفعمميةالتقكيـ.
 .18تعمؿعمكتحديدنقاطالقكةكالضعؼلدلالمتعمميف.

 .19تعمؿعمكتقكيةتقكيـالنتا اتالتعميميةلدلالمتعمميف.

 .20تساعدعمكالربطبيفمكاطفالفشؿلدلالمتعمـكاهدا الذمقاـبو.
 .21تعمؿعمكالتكامؿبيفالتدريسكالتقكيـكالبحثكالتطكير.
 .22تنم فكرةتحمؿالمسؤكليةلدلالمتعمميف.

كىكذايتض مماسبؽب ف ميعاالي ابياتالتاليةسكؼتعط لمتمميذحاف انزأكبرلالسػتمرار

ف استاداـالحقيبةبشكؿذات أثنا عمميةالتدريس.

.2

سمبيات استخداـ حقائب العمؿ:

 س ػ ػػمبياتحقا ػ ػػبالعم ػ ػػؿكم ػ ػػاكردتعن ػ ػػدك ػ ػػؿم ػ ػػفد ارس ػ ػػة(أبكدي ػ ػػة)31:2016,كد ارس ػ ػػة

(اهغا.)134:2005,
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 .1اليك دتعاكفمشترؾبيفالمعمـكأكليا اهمكرتساعدف ن احالحقيبة.
 .2قدتصح الحقيبةحسبأىكا المعمـكم از و.
 .3كيفيةكضعالدر اتكتكزيعياغيرمحددة.

 .4عدـتكفرالكقتالكاف الستاداـحقا بالعمؿ

 .5عدـإدراؾبعضالمعمميفلمفيكـحقا بالعمؿكأشكالياكاليدؼمنيا.
 .6تحتاجإلكمتاصصيفإلعدادىا .

 .7تحتاجإلككسا ؿتعميميةقديصعبتكفرىا .
 .8صعكبةقياسمياراتالتالميذبالشكؿالصحي كالسميـ.
 .9اليك داتفاؽحكؿتحديدمحتكياتحقا بالعمؿ.

 .10صعكبةتحديداهدكاتكالكسا ؿالمستادمةف حقا بالعمؿ.
 .11عدـك كدمعاييرمقننةالستاداـحقا بالعمؿ.
 .12تكاليؼاستاداـحقا بالعمؿغاليةكمكمفة.
 .13صعكبةضمافشركطاالمتحاناتالمقننة.
كمايرلالباحثأنومفالممكفت اكزىذهالسمبياتف أثنا التطبيؽكذلؾباستاداـأنشطة

ككسا ؿتعميميةمشكقةكممتعةبعيدانعفاهسمكبالتقميدملمتعميـ .

تاسعان :التقكيـ :
البػدمػفالتقػكيـالمسػتمرهعمػاؿالحقيبػة,لكػ يكػكفالمعمػـقػاد انرعمػكمعرفػةمػاتػـتحقيقػػو

مفأىػداؼكالتعػرؼعمػك كانػبالضػعؼكتقكيتيػا,ممػايسػاعدذلػؾفػ االسػتمرارفػ عمػؿالحقيبػة
بالشكؿالماططلو .

كقدحدد(البطريا )00-92:9002,تقكيـحقيبةعمؿالتمميذمفاالؿ:
 .1تقػػػكيـ الحقيبػػػػة :تاض ػػعك ػػؿحقيب ػػةعن ػػدإع ػػدادىالعممي ػػةتق ػػكيـع ػػفطري ػػؽعرض ػػياعم ػػك
المحكميفلمت كدمفسالمتياالعمميةكإلبرازرأييـمفحيث .
أ-

مدلمال مةالمادةالعمميةلكؿحقيبةبالنسبةلمستكلالتالميذ .

ب -مدلمال مةاهىداؼالعامةكالسمككيةلمحقيبة .
ج -مدلمال مةاالاتباراتالت تعقبكؿقسـمفالحقيبة .
 .2إعداد االختبار القبمي :يعداالاتبارالقبم بالدر ةاهكلكااتبػارامحكػ المر ػع,ييػدؼإلػك
تحديػػدمػػاإذاكػػافالمػػتعمـيسػػتطيعف ػ ىػػذهالمرحمػػةأفيحقػػؽاهىػػداؼالمكضػػكعةلحقا ػػب
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العمػػؿأـال,كعميػػويػػتـإعطػػا التمميػػذاالاتبػػارالقبمػ لمعرفػػةمػػالديػػومػػفميػػاراتكمعػػارؼ,
كمفأ ؿمعرفةامفياتيـالسابقةكتحديدنقطةالبد بالنسبةليـ .

 .3إعداد االختبار التتبعي :تشتمؿالحقا بعمكم مكعةمفالتماريفبعدكؿقسـبغرضتقكيـ
التمميذلنفسو,ليحددمستكلاإلتقافالذمكصؿلو .
 .4االختبار التحصيمي :يتـلمت كدمفأثراستاداـأسمكبالتعمـباستاداـحقيبػةالعمػؿ,كلقيػاس
مدلتحقيؽاهىداؼالسمككية .
يرمالباحثأنػوالبػدمػفعمميػةالتقػكيـ,كذلػؾلمعرفػةمػاتػـتحقيقػومػفأىػداؼ,كمعرفػةمػا
أن زهالتمميذمفأعماؿالحقيبة,كمدل دكلاستراتي يةحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكم .
الصدؽ كالثبات في تقكيـ حقيبة العمؿ :
كلضمافصدؽكثباتحقيبةالعمؿف قياسالسماتكاهىداؼالت أعدتلقياسياالبدمػف
الت كدمفتكفرثالثةعناصرأساسيةفييا )Danielson & Abrutyn,1997: 136(:
 األكؿ:يتضػػمفتػػكفيرعينػػاتممثمػػةكشػػاممةمػػفأعمػػاؿالتمميػػذالت ػ تعكػػسالميػػاراتالت ػ تسعكالحقيبةلتحقيقيا .

 الثػػاني:يتعمػػؽبتزكيػػدالحقيبػػةبمعػػاييرتقيػػيـكاضػػحةكمحػػددةكمكضػػكعيةيػػتـبناؤىػػا,ككضػػعنظػػاـالعالمػػاتالقػػا ـعمييػػابشػػكؿدقيػػؽككاضػ ,يمكػػفمػػفاالليػػاقيػػاسالميػػاراتالماتمفػػة
المتضػػمنةف ػ الحقيبػػة,كذلػػؾإلصػػدارالحكػػـعمػػكأدا التمميػػذكتحصػػيموبمسػػتكلعػػاؿمػػف

الدقةكالمكضكعية .

 الثالػػث:يقتض ػ تحديػػدأىػػداؼالحقيبػػةكسػػبؿتحقيقيػػاف ػ ضػػك قػػدراتالتالميػػذكمسػػتكياتيـالعقميةكالعمرية .
كفػ ػ ى ػػذاالس ػػياؽأكرد(ال ػ ػراح.)629-621:9009,ع ػػدةنق ػػاطي ػػبمراعاتي ػػا لتحقي ػػؽ

الصدؽ,كمنيا :

 .1االستعداداتالنفسيةالت تمثمياالحقيبة.

 .2المكا مةبيفتعميماتالتصحي الت تحتكيياالحقيبة.
 .3تمثيؿم اؿالمكضكعف الم مكعة.

كبالمقابؿأكردعكامؿتسيـف تحقيؽدر ةالثباتلعمميةتصحي حقيبةالعمؿمنيا :
 .1عدـكضكحأكثباتالمصطمحاتف معاييرالتصحي .
 .2تعقيدنظاـالتصحي .
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 .3عدـكفايةتدريبالمقكميف.

 .4التبايفالكاسعف الم مكعةكف ظركؼتطكيرالم مكعة.
مم ػػاس ػػبؽيتضػ ػ أن ػػوي ػػبأفتش ػػمؿالحقيب ػػةعم ػػكمع ػػاييرلمتق ػػكيـتك ػػكفكاض ػػحةكمح ػػددة

كمكضكعيةمعاستاداـالدقةكالمكضكعيةعندإصدارحكـعمكأدا التمميذ .

كف ػ نيايػػةىػػذاالمحػػكريػػرلالباحػػثأنػػوالبػػدمػػفتكظيػػؼحقا ػػبالعمػػؿبالشػػكؿالمناسػػب,
لتسيـف تنميةاهدا المغكمكالمياراتالق ار يةكالكتابية,كىذايحتاجإلػكاسػتاداـاهنشػطةكالكسػا ؿ

المناسػػبةالتػ تاػػدـالتالميػػذفػ تنميػػةأدا يػػـالمغػػكم,ككػػذلؾالبػػدمػػفتػػدريبالتالميػػذعمػػكاسػػتاداـ
استراتي يةحقا بالعمؿكالاطكاتالت البدمفاتباعياعندتطبيؽاالستراتي ية .
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المحكر الثاني :األداء المغكم
مقدمة
إفاليػدؼمػفىػذهالد ارسػةىػػكمعرفػةفاعميػةاسػتراتي يةمقترحػػةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿفػ 

تحسيفاهدا المغكملدلتالميذالصؼالثالثاهساسػ بمحافظػةشػماؿغػزة,فػ فىػذاالفصػؿيمثػؿ
اهرضالص ػػمبةالتػ ػ ينطم ػػؽمني ػػاالباح ػػثمعتم ػػدانفػ ػ إرس ػػا قكاع ػػدد ارس ػػتو,ككض ػػعأسس ػػياعم ػػك

اهدبيات,كالنظريات,ممايساعدعمكتعزيزالمكضكعكاث ار وكتناكلومفمنظكرتربكم.

كسكؼيتناكؿالباحثف ىذاالفصؿالمغةكمكانتيا,كاصا صػيا,كأىػدافيا,كميػاراتاهدا 

المغكم,االستماع,كالتحدث,كالق ار ة,كالكتابة .

تعدالمغةإحدلأىـمقكماتحضارةاهمة,في س ؿمفاارىاكأبرزسماتياالت تميزىاعف
بقيػ ػػةالػ ػػشعكبكاهم ػػـ,كالمغ ػػةىػ ػ ناف ػػذةالمس ػػتقبؿكطري ػػؽالحض ػػارةكاالزدى ػػار.كلمغ ػػةأرب ػػعمي ػػارات
أساسية:االستماع,كالق ار ة,كالكتابػة,كالتحدث,كعمػكقػدرمػاتتسػـىػذهالميػاراتبالسػالمةكالكضػكح

التعبيرعفالمكضكعاتالماتمفةيككفأثرىاالكظيف بالغانف حياةالفرد .

كال ماؿكالدقةف

(بركات )4:2008,

ف فاليدؼاهساسلتعميـالمغةالعربيةىكإكسابالمتعمـالقدرةعمكاالتصاؿالمغكمالسميـ,
كىذااالتصاؿاليتعدلأفيككفبيفمتكمـكمسػتمعأاػر,أكبػيفكاتػبكقػارئ(.الياشػم كالعػزاكم,

)13:2005فالمغةظاىرةإنسانيةعامة,بيايمتازاالنسافعفسا رالمامكقاتاهارل,كى نعمة
مفاهللتعالكعمكبن اإلنساف,قاؿتعالكف محكـالتنزيػؿ (:انرَّحًٍَُْ * عَهَّدىَ انُُْدرْنٌََ * لَهَدقَ انَِْْْسَدبٌَ *

عَهًََّوُ انْبٍََدبٌَ ) (الػرحمف.)4-1,فػالبيػافكالإفصػاحعػفمكنػكفالصػدركالفػؤادإالبمغػةتمكػفاإلنسػاف
مفذلؾ(.حمس )4:2015,
أكالن  :مكانة المغة العربية :
تعػػدالمغػػةالعربيػػةأكثػػرالمغػػاتانتشػػا انر,كىػ لغػػةالقػرآفالكػريـ,تمتػػازبمكانػػةكأىميػػةعظيمػػة

بيفالمغاتاهارل,في مػفأقػدـالمغػاتكلغػةالعمػـكالحضػارةفضػالنعػفككنيػالغػةالػديفكالعبػادة,
فقداصطفكاهللىذهالمغةمفبيفلغاتالعالـلتككفلغةكتابوالعظيـكلتنزؿبياالرسالةالااتمة(إَِكب

أَسَنْنَبهُ قُرْنًَب عَرَبًٍِّب نكعَهككُىْ تَعُِْهٌٌَُ)(يكسؼ )2:
فالمغةالعربيػةكحػدةمتماسػكةغيػرمنفصػمةكالمفككػة,كالسػيمافػ المكقػؼالتعميمػ ,كأفمػا

اعتػػادعميػػوالمات ػػصكفف ػ المنػػاىجالد ارسػػيةمػػفتقسػػيـالمغػػةالعربيػػةإلػػكفػػركعمتعػػددةاليعن ػ أف
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أساستعميـالمغةىكاالنفػصاؿالعػضكمبػيففركعيا,هففركعالمغةالعربيةتعكدف النيايػةليػرتبط

بعضياببعض,لتؤلؼكحدةالمغػةكتكامميػالمكصػكؿفػ نيايػػةاهمػرإلػكالغايػةالعامػةمػفتدريسػيا,
كى تمكيفالفردمفالمغةتعبي انركفيمان(.الشعالف )19:2008,
كيرلالباحثأفالمغةالعربيةليػامكانػةعظيمػةبػيفالمغػاتكبػيفاهمػـ,كىػ لغػةاهـكلغػة

الم تمعالذمنعيشفيو,لذلؾف فتعممياأصػب كا بػانفيػ البنيػةاهساسػيةالتػ يػتـاالعتمػادعمييػا
ف المرحمةاهساسيةكالت تساعدهف باق المكادالتعميمية.

ثانيان  :خصائص المغة العربية كسماتيا:
هم لغة اصا صيا كضكابطيا الصكتية كالاطية ,كى الاصا ص الت تصاحب تعميـالمغة

كممارسػتيا كالتػدريب عمػك اكتسػاب ميارتيػا,فػ ف أم تحريػؼ فػ تمػؾ الاصػا ص أك تفػريط يػؤدم
بالضركرة إلك الكقكع ف الاط  ,كمف أبرز اصا ص المغة العربية مايم :

 .1سػعة مفرداتيػا :تمتػاز المغػة العربيػةب نيػا أكسػع أاكاتيػا السػاميات ثػركة فػ أصػكؿ الكممػات
كالمفػردات,كتزيػد عمييػا ب صػكؿ أاػرل لكثػرة ركافػدىا مػف لي ػات القبا ػؿ ,كمػف المغػات التػ

اتصمت بيا عفطريؽ الت ارة كالبعثات  .

 .2لغة نامية :الحظ العمما نمك المغة العربية ب ساليب متعددة كمف ط ار ؽتنمية اهلفاظ كالتكسع
المغكمف العربية :
أ.

االشتقاؽ :كىك أاذ صيغة مف أارل  .

ب .القياس :ىك مقارنة كممات بكممات ,أك صيا بصيا ,أك استعماؿ باستعماؿص رغبة ف التكسع

كحرصان عمك إفراد المظاىر المغكية .
المغكم 
ت .النحت :يقصد بو ت ليؼ كممة مف أحرؼ ممة أك كممة رغبة ف االاتزاؿ أكاالاتصار .

ث .التعريب :يقصد بو ما داؿ المغة العربية مف مفردات أ نبية سكا ما استعممو العربالفصحا

ف

اىميتيـ كاسالميـ ,أك استعممو مف ا بعدىـ مف المكلديف .

 .3لغة المجاز :الم از لغة بمعنك ال كاز مف از المكاف ب ػكازه إذا تعػداه كقطعػو,كاصػطالحان
استعماؿ الكممة ف غير ما كضعت لػو باعتبػار أنيػا طريػؽ إلػك تصػكر المعنػك المػراد لعالقػة
بيفالمعنييف اهصم كالم ازم .

 .4لغػة اإلعػراب :اإلعػراب لغػة :مصػدر أعربػت إذا أبنتػو ,أك أكضػحت عنػو ,كاصػطالحانتغييػر
أكاار الكممات بتغيير كظا فيا النحكية ضمف ال ممة .

26

 .5لغة اإليجاز:قمة البالغة عند العرب اإلي از,كالتركيز عمك المعان كالمبان المغكية,كالعرب
أقدر عمك ىذا النكع مف البياف مف غيرىـ مف اهمـ الت ال تامك بالغتيا مف ش

منو .

 .6لغػة األصػكات :المغػة العربيػة غنيػة ب صػكاتيا ففييػا النظػاـ الصػكت لمحبيسػات العربيػة ,أك مػا
نسمييا بالحركؼ الصحاح مف ثمانية كعشريف صكتان(.حمس )9-6:2015,
كيػرل الباحػث أف المغػة العربيػة امعػةلكػؿاصػا صالحيػاة,كمػاأنيػا امعػةل ميػعالعمػكـ
الحياتيػػة,في ػ تتػػي لمتعمميػػااالط ػػالععمػػكماتمػػؼالحضػػارات,ل ػػذلؾي ػػبعمػػكالمعمػػـاالىتم ػػاـ
كالعنايةالدقيقةعندتعميميالتالميذه,ك يغرسف نفكستالميذهحبالمغةالعربية .

ثالثان  :أىداؼ تعميـ المغة العربية:
يسعك كاضػعك المنيػاج كمنفػذكه لتحقيػؽ أىػداؼ تعمػيـ المغػة العربيػة بحيػثتكػكفىػذهاهىػداؼ
شاممةل ميعنكاح المغةالعربيةالت تاصالمرحمةاهساسيةالمتمثمةف  :
-1

األىداؼ العامة:اهىداؼ العامة لمنياج المغة العربية لممرحمةاهساسيةمفالصؼ4-1
كما ا ف (الاطكط العربية العريضة لمنياج المغة العربية كآدابيا )3:2016,كالمتمثمة

ف اهىداؼارتية:

 -1االعتزازبالمغةالعربيةالفصيحةباعتبارىاالمغةاهـ,كلغةالقرآفالكريـ.
 -2تعزيزمنظكمةالقيـالكطنيةكاالنسانية.

 -3تعزيزاالنتما لفمسطيفكاهمةالعربيةكاالسالمية.

 -4تمكيفالطالبمفتكظيؼالمغةالعربيةالفصيحةلغاياتالتكاصؿ(شفكيانككتابيػان),كذلػؾمػف
االؿالمياراتارتية:

أ -االستماعإلكنصكصكالتفاعؿمعيا.

ب -التحدثبمغةسميمةعماي كؿف نفسو.

ت -ق ار ةنصكصمتنكعةكفيـمحتكاىا.


ث -كتابةنصكصماتارة,معمراعاةالرسـالصحي كقكاعداطالنسخ.

 -5تنميةالقامكسالمغكم.
 -6تنميةاإلحساسب ماليةالمغةالعربيةكتذكقيا.

 -7تعزيزالمياراتالحياتيةالماتمفة(الثقةبالنفس,التفكيراإلبداع ,الناقد,حؿالمشكالت)...
 -8تكظيؼالكسا طالتكنكلك يةف تطكيرمياراتالمغة.

(الاطكط العربية العريضة لمنياج المغة العربية كآدابيا)3:2016,
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-2

األىػداؼ الخاصػة :اهىػداؼ الااصػة لتػدريس المغػة العربيػة تقتضػ

ال سػمية كالنفسػية لمرحمػة النمػك التػ

م ارعػاة الاصػا ص

يمػر بيػا التالميػذ ,حتػك يمكػف تحقيػؽ احتيا ػاتيـ التربكيػة

كالتعميمية.كيمكف إ ماؿ اهىداؼ التربكية الااصة لتدريس المغة العربية فيما يم  :
 .1تعكيد التالميذ أصكؿ الق ار ة السميمة .

 .2محاكاةاهنماطالمغكيةمحاكاةسميمةكتكظيفياتكظيفاسميما.

 .3تنميةقدراتالتالميذالتعبيريةشفكياأككتابيا,كتعمموكيفيةتكظيؼالمغةف التعبير,كالتزامو
ب سسالصياغةالصحيحة .

 .4تعكي ػػدالتالمي ػػذاس ػػتاداـأس ػػمكبالتفكي ػػرالمنطقػ ػ الس ػػميـفػ ػ الع ػػرضكالتحمي ػػؿفػ ػ دركس
النصكص,كاهدب,كالنقد,كالقكاعدكغيرىا(.زقكت )88:1999,

 .5تػػدريبالتالميػػذعمػػكتصػػحي اهاطػػا المغكيػػةقػ ار ةككتابػػةبعػػداكتشػػافيا,ممػػايسػػاعدهعمػػك
فيـالمقرك ,كينم لديوالقدرةعمكالتمايص,كاستاالصالنتا ج .

 .6تنميةالقدرةعمكاالستماعال يد .

 .7إكسابالتالميذالقدرةعمكاستعماؿالمغةالعربيةاستعماالنصحيحا"نطقاكق ار ةككتابة" .

 .8تدريبالتالميذعمكاستاداـأساليبالحكـ,كالمكازنة,كالنقدلمايقرأه.

(إسماعيؿ )50:2010,

 .9تنميةقدراتالتالميذعمكاستيعاباهفكارالر يسيةكال ز يةلمنصكصالق ار ية .

 .10حفظماتاراتمفارياتالقرآنيةالكريمة,كاهحاديثالشريفة,كاهناشيدكالنصكصاهدبية.

(اميؿ .)122:2002,

كيػػرلالباحػػثب نػوي ػػبعمػػكالمعمػػـالقيػػاـبامػػؽ ػػكمػػفالثقػػةكالتفاعػػؿاإلي ػػاب بينػػوكبػػيف

تالميذه,كذلؾإلكسابيـمياراتالمغةالعربية,كيككفذلؾمفاػالؿالتحفيػزكالتشػ يععمػكاالطػالع

كالمعرفة .

رابعان  :ميارات األداء المغكم:
تتككفمياراتالمغةالعربيةمفأربػعميػاراتأساسػيةىػ ميػارةاالسػتماع,المحادثػة,القػ ار ة,
كالكتابػػة,كيتطمػػباالنسػػافكقتػانطػػكيالنفػ االسػػتماعيمييػػاالتحػػدثثػػـالقػ ار ةثػػـالكتابػػةالتػ تعػػدأقػػؿ

استادامانمعأفىذهالمياراتالتنفصػؿعػفبعضػيافػ الكاقػع,هفلكػؿميػارةاصا صػياالمتعمقػة
الن,كمفثـبقيةالمياراتالت يبنككؿكاحدمنيػاعمػكاراػر,
بيا,كيالحظأفميارةاالستماعتتـأك
بحيثتككفمنظكمةالمغةبشكؿمتكامؿكمتسمسؿ.كتمؾى المياراتاهساسيةاهربع(:االستماع–

الكالـ-الق ار ة-الكتابػة),كفيمػايمػ تكضػي لتمػؾالميػارات,حيػثسيتكسػعالباحػثفػ ميػارةالقػ ار ة
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كالكتابةحيثإفالباحثااتصف دراستوالمياراتالق ار يةكالمياراتالكتابيػةلتالميػذالصػؼالثالػث

اهساس مفكتابلغتناال ميمة .

 -1ميػارة االسػتماع :ىػ عمميػة معقػدة تشػتمؿ تعػرؼ الكػالـ المسػمكع كتفسػيره كنقػده كتذكقػو.

(الياشم ,العزاكم )27:2005,

كمػػفأ ػػؿىػػذان ػػدأفالق ػرآفالك ػريـقػػدأكلػػكىػػذهالميػػارةمػػاتسػػتحقومػػفأىميػػة,فقػػدكرد
استاداـالسمعكاالستماعف القرآفمقدمانعمكالبصر,هىميتوالفا قة,كلػدكرهالتربػكمالفعػاؿ,كذلػؾ
ف مكاضيعكثيرةمنياقكلوتعػالك (:لَتَىَ انهّوُ عَهَى قُهٌُبِيىْ ًَعَهَى سًَْعِيِىْ ًَعَهَى أَبْصَبرِىِىْ غِشَبًَةٌ ًنَيُدىْ عَداَاةٌ
عظٍِىٌ)(.البقرة )7,
فميػػارةاالسػػتماعمػػفالميػػاراتالميمػػةفػ العمميػػةالتعميميػػة,كلقػػداعتمػػدالقػػدما عمػػكسػػماع
الركاياتالمنطكقةف نقؿالتراثمفالماض إلكالحاضػرقبيػؿاكتشػاؼالطباعػة,كىػذايؤكػدأىميػة

االستماع,فالذميسمعالحديث يدانيستطيعالتعبيرعنوكنقموبدقة(.إسماعيؿ )93:2010,

كتصدر االستماع فنكف المغة اهربعة ,كيحتؿ أىمية بالغة ليس لذاتو فقط ,بؿ كهثره عمك بػاق 
ثير بالغان ف تعمـ الق ار ةكالكتابة,
الفنكف ,فاالستماع أساس الكتساب ميارات التحدث ,كما أنو يؤثر ت نا
كيعد االستماع الفف اهكثر ممارسة ف الحياة ,فالقسط اهكبر مف أكقػات اهفػراد يقضػكفػ االسػتماع

إلػك اراػريف فػ المنػزؿ كالمدرسػة كالشػارع حتػك أكقػات الفػراغ يقضػييا النػاس مػعاإلذاعػة كالتمفزيػكف
كالمسرح كف كؿ ىذا ىـ مستمعكف(العم  )12:2002,

كيمكػػفتعريػػؼاالسػػتماععمػػكأنػػو"ميػػارةلغكيػػةتمػػارسف ػ أغمػػبال كانػػبالتعميميػػة,

كتيػػدؼإلػػكانتبػػاهتالميػػذالمرحمػػةاهساسػػيةإلػػكش ػ

مسػػمكعكفيمػػو,كالتفاعػػؿمعػػوصلتنميػػة

ال كانبالمعرفيةكالك دانيةكالمياريةلدييـ"(.الياشم ,العزاكم )22:2005,

كقدعرفو(العم ".)126:2002,عمميةعقميةتتطمب يدايبذلوالمسػتمعفػ متابعػة

المػػتكمـكفيػػـمػػايقكلػػو,كاات ػزافأفكػػارهكاسػػتر اعياإذالػػزـاهمػػر,كا ػ ار عمميػػاتربػػطبػػيف

اهفكارالمتعددة" .

مماسبؽيتض أفميارةاالستماعى ":عمميػةاسػتقباؿالمغػةكاهفكػارمػفالمػتكمـكتفسػيرىا
دااؿالعقؿكذلؾمفاالؿمتابعةالمتكمـ .
 -2ميػػػػارة التحػػػػدث :التحػ ػػدثىػ ػػكنقػ ػػؿاالعتقػ ػػاداتكالعكاطػ ػػؼكاالت اىػ ػػاتكالمعػ ػػان كاهفكػ ػػار
كاهحداثمفالمتحدثإلكاراريف(.أب كطعيمة )102:2010,
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التعبيرعماف نفسوكتحقؽلواالتصاؿاال تمػاع ,
فالتحدثميارةلغكيةتحقؽلممر
َّ

كىككسيمةالمر إلشباعحا اتوكتنفيذمتطمباتوف الم تمعالذميحيافيو,كىكاهدا اهكثػر
تك ارراكممارسةكاستعماالف حياةالناس,كىػكاهداةالتعبيريػةالتػ يسػتادمياالصػغاركالكبػار

عمكالسكا (.العم  .)137:2002,


كيقصدبالمحادثة"القدرةعمكالتعبيرالشفي عفالمشاعراإلنسػانية,كالمكاقػؼاال تماعيػة,

كالسياسية,كاالقتصادية,كالثقافية,بطريقةكظيفية,أكإبداعية,معسالمةالنطؽكحسفاإللقا " .

(مدككر )151:2007,

مماسبؽيتض أفميارةالتحدث:ى قدرةالتمميذعمكالتعبيرعمايدكربداامػوإمػابػالكالـ

أكبالتعبيرب مؿمفيدة,ككؿذلؾمرتبطبالحصيمةالمغكيةلديو .
 -3ميارة القراءة:

إفالق ار ةعمميةتقكـعمكأساستفسيرالرمكزالمكتكبة,أمالػربطبػيفالمغػةكالحقػا ؽ,هفالرمػكز

المكتكبةالتعدكأفتككفرسكمابعيػدةفػ ذاتيػاعػفالحقػا ؽ,فالتمميػذالقػارئيت مػؿالرمػكزكيربطيػا
بالمعان ,ثـيفسرتمؾالمعان كفقالابراتو,مفىنانبعتصعكبةعمميةالق ار ةكتعقػدتأيضػاهنيػا

تت ػ لؼمػػفعػػددكبيػػرمػػفالقػػدراتالر يسػػةالت ػ ي ػػبأفيكتسػػبياالمػػتعمـكالقػػدرةعمػػكفيػػـالمقػػرك ,

كتعيػيفمكضػػعالمعمكمػاتالماتمفػػةمػفالقطعػػة,كااتيػػارمػادةالقػ ار ةكتقكيميػا ,كتنظيميػػا,كاالحتفػػاظ
بمػػايق ػرأ,كادراؾاهفكػػارالر يسػػةف ػ القطعػػة ,كمعرفػػةالفك ػرةالعامػػةفييػػا,كالتصػػف الس ػريع,كاتب ػػاع
التك يياتكاإلرشاداتالمكتكبة,ق ار ةاهنكاعالماتمفةمفالمادة"(.فكرة )58:2003,

أكالن  :مفيكـ القراءة:
القراءة لغة :كردتكممةالق ار ةف لسافالعػرببمعنػك"قػرأيقػرأقػ ار ة:كقرآنػا:قػرأالكتػابتتبػعكمماتػو
نظ انركنطقانبيا(".ابفمنظكر )2000:3564,
أما في االصطالح فقد تعددت التعريفات ،كمنيا ما يمي:
يعرفيا(أب كطعيمة)91:2010,ب نيا":عمميةتفسيرلمرمكزالمفظيةالمكتكبةأكالمطبكعة,

كى نتي ةالتفاعؿبيفالرمكزالمكتكبةالت تمثؿالمغةكالمياراتالمغكيةكالابراتالسابقةلمقارئ" .

كيعرفيا(عاشكركالحكامدة)18:2007,ب نيا":عمميةعقميةمركبة,تسػتمزـالفيػـ,كالػربط

كاالستنتاج" .

كيعرفي ػػا(عاصػ ػ )11:2011,ب ني ػػا":نش ػػاطعقمػ ػ فك ػػرمي ػػداؿفي ػػوالكثي ػػرم ػػفالعكام ػػؿ
تيدؼف أساسياإلكربطلغةالتحدثبمغةالكتابة" .
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كيػرلالباحػثافالقػ ار ة  :عبػارةعػػفقػدرةالتمميػذعمػػكتحكيػؿالرمػكزالمكتكبػػةإلػككممػػات

مسمكعةكىذايعتمدعمكالقدرةالمغكيةلمتمميذ .
ثانيان :تطكر مفيكـ القراءة :

يرل(عاص )14:2011,أفمفيكـالق ار ةتطكرإلكاالت :
بعدأفكافمفيكـالق ار ةأكؿاهمريتمثؿف تمكيفالمتعمـمفالمقدرةعمكتعرؼالحػركؼ

كالكمماتكنطقياككافالقارئال يدىكسميـاهدا ,فالق ار ةبيذاالمعنكىػ عمميػةإدراكيػة,بصػرية,
صكتية.
تغيػرمفيػػكـالقػ ار ةنتي ػػةالد ارسػاتالتربكيػػةككػاف"لثكرنػػدايؾ"فضػؿفػ ذلػؾ,ف صػػب مفيػػكـ
الق ػ ار ةىػػكتعػػرؼالرمػػكزكنطقيػػاكتر مػػةىػػذهالرمػػكزإلػػكمػػاتػػدؿإليػػومػػفمعػػافكأفكػػارأمالق ػ ار ة
عمميةفكريةترم إلكالفيـ.

ث ػػـتغي ػػرى ػػذاالمفي ػػكـبع ػػدالح ػػربالعالمي ػػةاهكل ػػكنتي ػػةالتغيػ ػراتالسياس ػػيةكاال تماعي ػػة
كاالقتصاديةالت أصابتالم تمعاتالعالمية.
ثـانتقؿمفيكـالق ار ةإلكتمكيفالقارئمفاستاداـمايفيمومفالق ار ةكمايستامصومنيػا
ف مكا يةمشكالتالحياةكاالنتفاعبياف المكاقؼالحيكيةكعمكىذاالمفيكـيككفلمق ار ةأثرىاف 
تعديؿأفكارالقارئكسمككو.

حتكأاذمفيكـالق ار ةمعنك ديدا,ىكأفتككفالق ار ةأداةالستمتاعاإلنسافبمايقػرأحتػك
التطغكعيياكسا ؿاإلمتاعاهاػرل,مثػؿاإلذاعػةالمسػمكعةكاإلذاعػةالمر يػة,كبيػذاأصػب مفيػكـ

القػ ػ ار ةنط ػػؽالرم ػػكزكفيمي ػػاكتحمي ػػؿم ػػاى ػػكمكت ػػكبكنق ػػدهكالتفاع ػػؿمع ػػوكاإلف ػػادةمن ػػوفػ ػ ح ػػؿ
المشكالت,كاالنتفاعبوف المكاقؼالحيكيةكالمتعةالنفسيةبالمقرك .
 كلقػػدذكػػر(مػػدككر)164:2007,أفالق ػ ار ةأصػػبحتتيػػدؼإلػػكفيػػـكاسػػتيعابالقػػارئلمػػا

يقرأكالتفاعؿمعالمادةالمقرك ةكنقدىا,كاالنتفاعبياف مكا يةمكاقؼحياتيةماتمفة .
لذلؾحدد(عفانة)25:2007,ب فتطكرمفيكـالق ار ةيمربمراحؿتبدأ بػ:



 .1التعرؼ :كىذهالمرحمةآليةميكانيكيةليسفيياإعماؿفكر .

 .2الفيـ:الق ار ةف ظؿىذاالمفيكـعمميةاستاالصالمعنكمفالنص.

 .3النقد:كيتر ـىذاالمفيكـال انبالنقدم,أمأفالقارئاليكتفػ بتعريػؼالحػركؼكالكممػات
كال مؿكاليفيـالنصفقط,كلكفالبدأفيقرأقػ ار ةناقػدةكاعيػةكيبػدم أريػوفيمػايقػرأمػابػيف

السطكركماامفيا,كأفيضعيدهعمكاهفكارالضمنيةكيستامصات اهالكاتب .
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 .4القػػػراءة لحػػػؿ المشػػػكالت:المفيػػكـينقػػؿالق ػ ار ةمػػفالتعػػرؼكالنطػػؽكالفيػػـكالنقػػدالصػػحي ,
لتصب الق ار ةأسمكبانمفأساليبالنشاطالفكرمف حؿالمشكالت,في ليستعمميػةمتميػزة
بؿىػ نشػاطفكػرممتكامػؿيبػدأب حسػاساإلنسػافبمشػكمةمػفالمشػكالت,ثػـي اػذاإلنسػاف

ف الق ار ةلحػؿىػذهالمشػكمة,كيقػكـفػ أثنػا ذلػؾب ميػعاالسػت اباتالتػ تتطمبيػاحػؿىػذه

أ.

المشكمةمفعمؿكانفعاؿكتفكير .

القػػدرة االبتكاريػػة:ىػذامفيػػكـال انػباإلبػػداع لمقػ ار ة,كىػ بيػػذاالمفيػػكـعمميػةمميػزةيتحػػد
فييػاكػؿمػػفالكاتػبكالقػارئإلنتػػاجشػ لػػـيكػفمك ػكدانمػػفقبػؿ,كيركػزىػػذاالمفيػكـعمػػك

أىميػػةالاب ػراتالت ػ يستحضػػرىاالقػػارئمعػػوإلػػكالػػنص,كف ػ ظػػؿىػػذاالمفيػػكـف ػ فتركيػػز
المعمـعمكإ ابػةمحػددةفػ الػنصدكفاىتمػاـبابػراتالمعممػيفالسػابقةكتػكظيفيـليػايكلػد

قارانيعمؿضمفنظاـيككففيوحؿال كابالصحي ىكاليدؼاهكؿمفالق ار ة .
يتضػ

ممػاسػبؽ أف مفيػكـ القػ ار ةتطػكرمػفالرمػكزالمكتكبػةكالنطػؽبيػاإلػكالقػدرةعمػك

التعرؼكالنطؽكالفيـكالنقدكحؿالمشكالت,ثـالتفاعؿمعياكاستادامياف المكاقؼالحياتية .
ثالثان  :عكامؿ تطكر مفيكـ القراءة:

إفالمفيكـاإلسالم الشامؿلمقػ ار ةقػديـقػدـالقػرآفالكػريـ,كلكػفاإلنسػافلػـيصػؿإليػومػف

اػػالؿالبحػػثكالد ارسػػةإالف ػ القػػرفالعش ػريف.كمػػفىػػذهالعكامػػؿالػػذمسػػاعدتعمػػكتطػػكرمفيػػكـ
الق ار ةمايم  :
 .1األبحاث كالدراسات :فف بدايةىذاالقرفكانتالق ار ةالتعن أكثرمفالتعرؼعمكالكممػات
كالحركؼكنطقيا,كلكفالدراساتكاهبحاثالت أ ريتف العشريناتبدأتتثبػتأفالقػ ار ة

عمميةمعقدةتستمزـالفيـكالتحميؿكالتفسيركاالستنتاج .

 .2التفجر المعرفي:إفالتقدـالعمم كتطبيقاتوالتقنيػةقػدأدلإلػكتقػدـالطباعػة,كانتػاجالكتػب,
كنتي ةليذاظيرالكثيػرمػفالكتػبكالمطبكعػاتكالمنشػكرات,كأصػبحتالمطػابعتنػتجيكميػان

آالؼالكتبكالم التكالنشراتف العالـ.كقدأصب مفالكتٌابمفىك يدكمنيـمػفىػك
ردم ,كمػػنيـمػػفقػػديػػدسسػػمكموفػ كتاباتػػوكأفكػػاره.فكػػافالبػػدمػػفحمايػػةالنػػاسكتحكيػػؿ
مصدرالثقةكالصدؽمفالكاتبإلكالقارئ.كلك يككفالحكػـمكضػكعيانكػافالبػدمػفبنػا 

القارئالكاع كال يد .

 .3الرغبة المتزايدة في ممارسة الحرية :مفالسماتالبارزةتطمعالشعكبإلكالمزيػدمػفالحريػة
كالعدالةاال تماعية,كلمكصكؿإلكذلؾالبدمػفالػكع الشػعب ,فالشػعبالػكاع ىػكالشػعب

أكيفيـكيحمؿكيفسركيقكـ .
الذميحسفالق ار ةكي يدىا.أمأفيقر
ِّ
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 .4انتشار الحركب:لقدشيدىذاالقرفالحػربيفالعػالميتيف,كشػيدحركبػانإقميميػةكثيػرةفػ  ميػع
أر ػػا اهرضككػػافمػػفالممكػػفاإلقػػالؿمػػفعػػددالحػػركبلػػكأفالشػػعكبكصػػناعق ػ اررات

الحربكانكايدرككفالنتػا جالمترتبػةعمػكقػ ارراتيـبػ عالفالحػرب.كىػذايتطمػبنكعػانمػفقػكة

التايؿالت ت اذف االعتباركثي انرمفالحقا ؽ,كاالحتماالت.كقػكةالتايػؿىػذهتتطمػبكثيػ انر
مػػفالػػذكا كالػػكع لػػدلصػػناعالقػرار,كلػػفيتػػكفرىػػذاإالإذاكػػافقار ػانكاعيػانناقػػدانلمػػايػػدكر

حكلو(.مدككر )139,137:2007,

كيػػرلالباحػػثأفمػػفاػػالؿىػػذاالتطػػكرتكػػكفالق ػ ار ةميمػػةبالنسػػبةلمتالميػػذكاصكص ػانف ػ 

المرحمػػةاهساسػػية,في ػ تكسػػبيـالمعرفػػةكالثقافػػة,كمػػاي ػػبعمػػكالمعمػػـحػػثالتالميػػذعمػػكالق ػ ار ة,
فالتمميذالذميقرأيككفلديومحصمةلغكيةكبالتال يككفقاد انرعمكفيػـالمعػان كاهفكػارالتػ يق أرىػا
أكثرمفالتمميذالذماليق أر .

رابعان  :القدرات القرائية:
يك دثالثةأنكاعمفالقدراتالق ار يةتتمثؿف  :
 -1القػدرة عمػػى القػراءة السػػريعة:أساسػيااتسػاعالمػػدلالبصػرمالػذميػػؤدمإلػكإدراؾم مكعػػة
مفالكمماتف الكقفةالكاحدةلمعيفكبالتال سرعةالق ار ة.
 -2القػػدرة عمػػى الق ػراءة الصػػامتة:أساسػػياتمييػػزالمػػادةالمكتكبػػةف ػ صػػمت,التتاممػػوتحريػػؾ
الشفتيفأكالنطؽبالكممات.
 -3القدرة عمى فيـ المادة المقركءة:تنطكمىذهالقدرةعمكعدةقدراتينبغ أفيكتسبياالتمميذ
كى :

أ -القدرةعمكمعرفةاهفكارالر يسةلمقطعةحتكيمـبالفكرةالعامةلممادةالمكتكبة.
ب -القدرةعمكفيـمعان الكممات.

ج -القدرةعمكتنظيـعناصرالمادةالمقرك ة.

د -القدرةعمكمعرفةاهفكارالتفصيميةلمقطعة.
ق -القدرةعمكالق ار ةلحؿالمشكالت.
ك -القدرةعمكتذكرالمادةالمقرك ة.

ز -القدرةعمكالق ار ةالدقيقةكتنفيذالكممات.
ح -القدرةعمكالتصف  (.امعةالقدسالمفتكحة)247-242:2014,
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خامسان  :أىمية القراءة  :
كغيرىا.

القػ ػ ار ةكس ػػيمةاإلنس ػػافإل ػػكتع ػػرؼالمعرف ػػةبك ػػؿأنكاعي ػػاالديني ػػةكالعممي ػػةكالثقافي ػػةكاهدبي ػػة

كيذكر )أبك,العنيف )22:9002,أىمية الق ار ة بالنسبة لمم تمعفيما يم :
 .1متعة لمنفس كغذا لمركح .

 .2حماية كلك كقتية مف اهزمات النفسية كما يتبعيا مف تدىكر ركح كنزكع إلك الشر.
 .3سياحة الفكر البشرم بيف رياض الحاضر كأطالؿ الماض .
 .4تامؽ بيننا كبيف الكتاب صداقة فكرية ممتعة.
 .5تعمؿ عمك تنظيـ أفكار الم تمع كتقاربيما.

 .6كسيمة ميمةمف كسا ؿ اتصاؿ الم تمعات مع بعضيا بعضان.

 .7ترفع مف المستكل الثقاف لألفراد الذيف يشكمكف الم تمع الكاحد.
كى المداؿالحقيق لتنميػةالتفكيػرفػ مسػتكياتوالعميػا,حيػثإفالقػارئفػ محاكالتػوإعػادة
ص ػػياغةاهفك ػػار,كتق ػػديـآ ار ػػوح ػػكؿمض ػػاميفم ػػايقػ ػرأفيػ ػ عممي ػػةتفكي ػػرتس ػػتدع إع ػػادةالابػ ػرات

المازكنة,كالقياـب شكاؿمفالتفاعالتالمممكسة,لتكليدأفكاركحمكؿقدالتككفم لكفةأحيانػان,كىػك

مايؤدمإلكتطكيرالبي ةالذىنيةلمقارئ(.السميت )3:2008,
كما تساعدعمكتككيفاإلحساسالمغكم,كالتذكؽلمعان ال ماؿكصكرهفيمايستمعكف كفيما

يقرؤكفكيكتبكف(.مدككر )126:2007,

ممػاسػبؽذكػرهيتضػ أفالقػ ار ةليػا أىميػة كبيػرةبالنسػبةلمتالميػذ ,فيػ تزيػدلػدييـالحصػيمة

المغكيػػة,كبػػذلؾتسػػاعدىـعمػػكزيػػادةنسػػبةالتحصػػيؿلػػدييـكالتفاعػػؿاال تمػػاع كاالطػػالععمػػكثقافػػة
ارا ػريفكالقػػدرةعمػػكحػػؿالمشػػكالتالت ػ ت ػكا ييـ,كىػػذايتطمػػبمػػفالمعمػػـتش ػ يعالتالميػػذعمػػك

التفاعؿمعالنصالمقرك بحيثيستطيعإصدارحكـعمكمايق أر.
سادسان  :كظائؼ القراءة:

لمق ار ةكظا ؼعدة,كمفىذهالكظا ؼالت ي مميا(صومان )06 :9069,في اآلتي :
الكظيفة المعرفية :كتتمثؿفيماي ت :
أ .اٌمغاءج ِٓ أُ٘ اٌٛؿائً ف ٟذؼغف شّاع اٌذٌاعج اإلٔـأ١ح ف ٟكر ٝفغٚع اٌّؼغفح .
ب .تساعدالق ار ةالفردعمكالتقدـف التحصيؿالدراس .
خ .ت يبالق ار ةعفكثيرمفتساؤالتناالعممية.
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ز .تسيـالق ار ةف النمكالعقم لمفرد .
 .2الكظيفة النفسية :كتتمثؿفيماي ت :
تولالتصاؿباراريفكمشاركتيـ .

أ .تشيعالق ار ةف الفردحا اتنفسيةكثيرة,فبيايشبعحا
ب .تساعدالقػ ار ةاإلنسػافعمػكالتكيػؼالنفسػ فػ مكا يػةالصػراعكحػاالتاإلعاقػةأكالقصػكر

عفتحقيؽاهىداؼ .

ت .تساعدالق ار ةعمكتنميةميكؿالفردكاىتماماتوكاالستفادةمفأكقاتالفراغ .

 .3الكظيفة االجتماعية :كتت مكىذهالكظيفةف :
ةتؤدمدكراأساسيانف إعدادالفردلمحياةاال تماعية .
أ .الق ار
ن

ب .الق ار ةكسيمةلنقؿتراثالم تمعهبنا ال يؿكاحيا وكتنميتو .

ت .لمق ار ةدكرف تقاربالفكرف دااؿال ماعة .


ث .الق ار ةكسيمةلالتصاؿكالتبادؿالثقاف بيفالشعكبالماتمفة .

كمايرلالباحثكظيفةأارللكظا ؼالق ار ةكى :الكظيفػةالمغكيػة:فػالق ار ةتزيػدالمحصػكؿ
المغكملدلالتالميذ.
سابعان  :أنكاع القراءة:

ىناؾعدةتصنيفاتلمق ار ةمفأشيرىا:

أكالن :تصنيفيا مف حيث الغرض :يصنؼالمربكفالق ار ةمفحيثالغرضإلكعدةأنكاعأىميا:

 .1الق ػراءة التحصػػيمية:كي ػرادبيػػااسػػتظيارالمعمكمػػاتكحفظيػػا,كليػػذافالقػػارئمحتػػاجإلػػككث ػرة
اإلعادةكالتكرار.

 .2قػػػراءة جمػػػع المعمكمػػػات:كفيي ػػاير ػػعالق ػػارئإل ػػكمص ػػادرع ػػدةل م ػػعم ػػايحت ػػاجإلي ػػوم ػػف
معمكمات,كأكثرالناساحتيا انإلكىذاالنكعىـف ةالباحثيفكالعمما .

 .3القراءة السريعة الخاطفة :كتيدؼإلكمعرفةش معيفف لمحػةمػفالػزمف,كقػ ار ةفيػارس
كتابكقكا ـالمؤلفيفكاهدلةب نكاعيا,كى ق ار ةضركريةلمباحثيفكالمتعمميف.

 .4قراءة التصفا السريع:كتككففكػرةعامػةعػفمكضػكع,كقػ ار ةتقريػرأككتػاب ديػد.كتمتػاز
ىذهالق ار ةبالسرعةكالفيـ.

 .5قراءة التذكؽ :كىذهأشبوبق ار ةاالستمتاع,حيثيت ثرالقارئبشاصيةالكاتب,كيشاركوفيما
يقرألومشاركةك دانية.

 .6القػػػراءة التصػػػػحيحية:كىػ ػ قػ ػ ار ةاس ػػتدراؾاهاط ػػا المغكي ػػةكاإلمال ي ػػةكاهس ػػمكبيةكالص ػػيا
المفظية,كتيدؼإلكتصحي الاط ,كتحتاجىذهالق ار ةإلك يدمضاعؼمفالقارئ.
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 .7القراءة االجتماعيػة:كيقصػدبيػاالتعػرؼإلػكمػايحػدثلف ػاتالم تمػعمػفمناسػباتسػارةأك
أحزاف,كق ار ةصفحاتالكفياتكالدعكات(.شريؼ,كآاركف)28,26:2009,

 .8الق ارءة الترفييية:كىػ تامػكمػفالتعقػدكالتعمػؽكالتحتػاجإلػ م يػكدذىنػ كبيػركتسػتادـ
ف أكقاتالفراغ,كق ار ةاهدبكالفكاىاتكالط ار ؼكالنكادر.

 .9القػػػػػراءة الناقػػػػػدة:كنق ػ ػػدكتػ ػػابلممكازنػ ػػةبينػ ػػوكب ػ ػػيفغي ػ ػره,كىػ ػػذاالن ػ ػػكعيحتػ ػػاجإلػ ػػكالتػ ػ ػ ن 
كالتمحيص(.عمكم)34:2010,
ثانيان :تصنيفيا مف حيث الشكؿ كاألداء
تقسـالق ار ةمفحيثالشكؿكاهدا إلكماي ت :

 .1الق ار ةال يرية.

 .2الق ار ةالصامتة.
 .3ق ار ةاالستماع.
أكالن :القراءة الجيرية:
تعمػػـالق ػ ار ةال يريػػةمعنػػاه:أفي ػربطبػػيفالرمػػزالمكتػػكبكمػػايثي ػرهمػػفاسػػت اباتصػػكتيو
نات ةعفابراتالطفؿالسابقة,ليذامفالضركرمتقديـكمماتمفقػامكسحديثػةعنػدتعمػيـالقػ ار ة

لمطفؿ,كمفىنانبحثأىميةتش يعالتمميذعمكالنطؽبالكمماتف بد تعمموالق ار ةال يريةبسبب
العالقةالكثيقةبيفالكممةالمكتكبةكلغةالحديث,كاليستادـتزكيدأصكاتالكمماتمعتحريؾالمساف
كالشػػفتيفإالبعػػدأفيػػتعمـالقػ ار ةكقػػديكػػكفذلػػؾفػ الصػػؼال اربػػعاالبتػػدا ,كيتبنػػكىػػذاالػرأمعمػػك

أساسأفالكالـالمر ينبغ أفيػرتبطبمغػةالحػديثحتػكيثيػرنفػسالمعػان ممػاييسػرفيػـمػايقػرأ
ػؿكزمػػالؤه,كينبغ ػ أف
أكتعممػػو,كأسػػاسىػػذهالطريقػػةىػػكنطػػؽالمقػػرك بصػػكتمرتفػػعيسػػمعوالطفػ 
ي

نطؽالكمماتكق ار ةالعبػاراتمتناسػبامػعمعانييػا,كتكػكفبطريقػةطبيعيػةكبعيػدةعػفالتكمػؼ,

كأفيراع عدـارتفاعالصكت(.الب ة )125:2000,


كيعرفيػػا(الػػدليم كالػكا م )116:2005,ب نيػػا":نطػػؽالكػػالـبصػػكتمسػػمكعحسػػبقكاعػػد

المغةالعربية,معم ارعاةالنطؽكسالمةالكمماتكااراجالحركؼمفماار ياكتمثيؿالمعنك,بمعنك
آارف فىذهالق ار ةت معبيفالتعرؼالبصرملمرمكزكاإلدراؾالعقم لممدلكؿكالتعبيرالشفي عنيػا

بنطؽالكمماتكال يربيا" .

كيعرفيا(سميمافكمحمد".)51:2004,ى الت ينطؽالقارئمػفاالليػابػالمقرك بصػكت

مسمكعمراعيانف أثنا ذلؾأفيضبطالقارئالمقرك كيفيـمعناه" .
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كي مؿالباحثالتعريفاتالسابقةف أفالق ار ةال يريةى :قدرةالتمميذعمػكالقػ ار ةالسػميمة

مفاالؿتحكيؿالرمكزالمكتكبةإلكرمكزمنطكقةكبصكتمسمكع .
أىداؼ القراءة الجيرية  :
ىناؾعدةأىداؼلمق ار ةال يريةنذكرمنيامايم  :
 .1تدريبالتالميذعمك كدةالنطؽ.

 .2تعػػكدىـصػػحةاهدا مػػعم ارعػػاةعالمػػاتالتػرقيـ,كتصػػكيرالمي ػػةحسػػبالحػػاالتاالنفعاليػػة
مفتع بكاستفياـكغيرذلؾكتنكيعالصكتبحسبمايقتضيوالحاؿ .

 .3تعكيدالتالميذسرعةمناسبةف الق ار ة .

 .4إكسابيـ رأةأدبيةكتنميةقدراتيـعمكمكا يةال يكد(.زايد )67:2011,
 .5تساعدالتمميذف الربطبيفاهلفاظالمسمكعةف الحياةاليكميةكالرمكزالمكتكبة .

 .6ف الق ار ةال يريةاستاداـلحاست السمعكالبصر,ممػايزيػدمػفإمتػاعالتالميػذبيػاكااصػة
إذاكانتالمادةالمقرك ةشع انرأكنث انرأكقصةأكحكا انرعميقان(.مدككر )144:2007,

يرلالباحثأىدافانأارللمق ار ةال يريةمنيا :
 .1تيدؼإلكمساعدةالمعمـف الكشؼعفأاطا التالميذ.
 .2تيدؼإلكمساعدةالتمميذعمكفيـمايق أر.

 .3تعط التمميذالثقةبالنفسككسرحا زالا ؿلديو.
مكاقؼ تستخدـ فييا القراءة الجيرية:
تستادـالق ار ةال يريةف مكاقؼعديدةمنيا :
 .1تعميـالمكادالدراسية .

 .2ق ار ةاهاباركالمكضكعاتكالصحؼكالم التكالمكضكعاتالمنبثقةمفاإلذاعةكالتمفاز .
 .3إلقا الاطبف مكضكعاتماتمفةكمناسباتمتعددة .
 .4إلقا المحاضرات .

 .5ترتيؿالذكرالحكيـ .
 .6الق ار ةالستعادةعمؿمفاهعماؿالماضيةكق ار ةمحاضرال مسات .

 .7الق ار ةمفقطعةلت ييدمكقؼاتاذهالقارئف المناقشات(.عمكم)31:2010,
كتتعددمكاقؼالق ار ةال يريةبتعددمكاقؼالحياةاال تماعيةالت تتطمبيا,كأفالمكاقػؼرغػـ

تعددىاككثرتيام ممياأربعةأىداؼحددىاالتربكيكفبمايم  :
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 .1نقؿالمعمكمات .

 .2إي ادحالةنفسيةااصةلممستمعيف .
 .3الترفيوكارضا الذات .

 .4تحقيؽىدؼأكمغزلمعيفمفالق ار ةال يرية(.أبكالضبعات )116:2007,
كيػػرلالباحػػثأفىنػػاؾمكاقػػؼأاػػرللمق ػ ار ةال يريػػةكذلػػؾدااػػؿالح ػرةالصػػفيةمػػفاػػالؿ
ق ار ةدرسأكمعمكمة ديدةمفالمعمـأكالتالميذ .
أسمكب تعميـ القراءة الجيرية:
لمق ار ةال يريةعدةأساليبكلكؿمرحمةأسمكبياالااصبيان مؿمنيامايم  :
 -1تيي ةاهطفاؿلمدرسذىنيانكنفسيانب ثارةمشكمةيمكفحميابق ار ةالدرسكالقا بعػضاهسػ مة
الت تثيراىتماميـبوأكتتناكؿبعضاهحاديثال اريةالكثيقةالصمةبالمكضكع.

 -2يق ػرأالمعمػػـالػػدرسكمػػوق ػ ار ةسػػميمةأكيطمػػبمػػفأحػػداهطفػػاؿالم يػػديفأفيفعػػؿذلػػؾمػػع
مراعاةاستعداداتاهطفاؿمفحيث:معدؿسرعةالق ار ةك كدةاإللقا .

 -3تقسيـالمعمـالمكضكعإلكفقراتأك مؿكفؽمحتكاىا,كيطمبمػفاهطفػاؿقػ ار ةالمكضػكع
فيقرأأحدىـالفقرةاهكلك,ثـيقكـمفيميوبق ار ةالفقرةالثانيةفالثالثةكىكذا.

 -4ي بت نبتركيزالتدريبعمكق ار ةفقرةمعينةمفالدرس,هفىذايػدعكإلػكالممػؿ,فتنػكع
الفقراتكااتالؼماتحتكمعميومفمعافأكثرتشكيقا.

 -5تصػػحي أاطػػا اهطفػػاؿباالسػػتعانةبػػزمال يـفػ فلػػـيقػػدركاعمػػكذلػػؾقػػاـالمعمػػـبػػو,كيكػػكف
التصحي فكريانحسبكقكعالاط (.مدككر)102:2007,

كي ػػرلالباح ػػثأن ػػوم ػػفالض ػػركرمأفيس ػػاعدالمعم ػػـالتممي ػػذأفيي ػ ػ الكمم ػػاتالص ػػعبةكأف

يكضػ لمتالميػػذالكممػػاتالتػ يقرؤكنيػػاكاصكصػانالكممػػاتال ديػػدة,كىػػذايسػػاعدالتالميػػذالمسػػتمعيف
عمكالق ار ةالسميمة,كأفيراع المعمـب فالي يدالتمميذباالرتفاعال از دلصكتوف أثنا الق ار ة .

مزايا القراءة الجيرية:
لمق ار ةال يريةعدةمزايانذكرمنيامايم  :
 .1تدريبالقارئعمكإ ادةالنطؽ.
 .2الكشؼعفعيكبالنطؽكالعمؿعمكعال يا.
 .3تدريبالقارئعمكحسفاهدا كاإللقا .

 .4إزالةعامؿالا ؿمفنفكسبعضالتالميذ,كغرسثقتيـب نفسيـ.
 .5الت ثيرف السامعيفإلقناعيـب فكارأكأ ار أكأعماؿمعينة(.زايد)68:2011,
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 .6التمريفعمكتطبيؽقكاعدالمغةالعربيةكماارجالحركؼكمقاطعال مؿ.

 .7إفادةالمنصتكالسامعهنياإحدلالكسا ؿالت يتـبكساطتياإيصاؿالمعان كاهفكار.

(أبكالضبعات)115:2007,
كقدصنؼ(زايد)69:2011,مزاياالق ار ةال يريةف النكاح النفسيةكالتربكيةكاال تماعيةالتالية :
 أكالن:مفالناحيةالنفسيةفالق ار ةال يريةتحقيػؽلػذاتالطفػؿ,كاشػباعلكثيػرمػفأك ػوالنشػاطعنده,كماأنويستري لسماعصكتو,كيطربلوحيفيمدحوالمعمـعم ق ار تو .

 ثانيػ ػان:م ػػفالناحي ػػةاال تماعي ػػة:فيي ػػات ػػدريبالطف ػػؿعم ػػكمكا ي ػػةاراػ ػريفككض ػػعالا ػػؿكالاػػكؼعن ػػو,كى ػػذايػػؤدمبالت ػػال إل ػػكبن ػػا الثقػػةبنفس ػػو,كم ػػاأففييػػاإع ػػدادالف ػػردلمحي ػػاة,
كالمشاركةف مناقشةمشكالتالمستمعكأىدافو .

 ثالثػان:مػػفالناحيػػةالتربكيػػة:فيػ كسػػيمةالمعمػػـفػ تشػػايص كانػػبالضػػعؼفػ النطػػؽعنػػداهطفػػاؿ,كمحاكلػػةعال يػػاكى ػ أداةالطالػػبف ػ تعمػػـالم ػكادالد ارسػػية,كتثقيػػؼنفسػػوكبنػػا 

شاصيتو,كذلؾتساعدف تنميةاهذفالمغكيةعندالطفؿكبااصةإذاكافالصكتمؤث انر.
يػػرلالباحػػثأفالقػ ار ةال يريػػةأىػػـكسػػيمةلنطػػؽالحػػركؼكالكممػػاتبطريقػػةصػػحيحةسػػميمة

تساعدف معال ةالعيكبالنطقية,كذلؾمفاالؿالتدريبال از دعمكالق ار ة .
عيكب القراءة الجيرية:
كماذكرناب فلمق ار ةال يريةمزايايك دلياأيضانعيكبنذكرمنيامايم  :

 .1أنياالتال ـالحياةاال تماعيةلمافييامفإزعاجلآلاريفكتشكيشعمييـ .

 .2ت اذكقتانأطكؿلمافييامفمراعاةلماارجالحركؼكالنطؽالصحي لمكمماتكسالمةالنطؽ
هكاارالكممات .

 .3يبذؿالقارئف ىذهالق ار ة يدانأكبرمفمثيمتياالصامتة .

 .4الفيػػـعػػفطريػػؽىػػذهالق ػ ار ةأقػػؿ,هف يػػدالقػػارئيت ػػوإل ػ إا ػراجالحػػركؼمػػفماار يػػا
كمراعاةالصحةف الضبط .

 .5إففيي ػ ػػاكقف ػ ػػاتكر ع ػ ػػاتفػ ػ ػ حرك ػ ػػاتالع ػ ػػيف,كاليس ػ ػػتطيعأفيمارس ػ ػػياا ػ ػػارجالص ػ ػػؼأك
المدرسة(.زايد )63,62:2011,

 .6قدينشغؿبعضالتالميذبغيرالدرس .

 .7ربماأدتإلكإ يادالمعمـكالتالميذ,كالسيماإذاكانتب صكاتمرتفعة .
 .8قدالتتسعالحصةلق ار ة ميعالتالميذ .

 .9طريقةغيراقتصاديةف التحصيؿ(.أبكمغم كسالمة )43:2011,
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كيرلالباحثب نويمكفالتغمبعمكىذهالعيكببعدـتكرارالق ار ةال يريةلمدرسعدةمرات

دااػػؿالفصػػؿ,كػ التصػػب القػ ار ةال يريػػةم ػػردصػػكتفقػػطبػػؿالعمػػؿعمػػكتشػ يعالتالميػػذعمػػك
الق ار ةال يريةف البيتكبمساعدةأكليا اهمكر .
ثانيان :القراءة الصامتة:
يعرفيا(أبػكمغم كسػالمة)40:2011,ب نيػا":قػ ار ةبػالعينيف,لػيسفييػاصػكتكالىمػس,

كالتحريؾلمشفتيف,كتستادـف  ميعمراحؿالتعميـبنسبمتفاكتة".

كيعرفيػػا(عمػػكم)29:2010,ب نيػػا":العمميػػةالت ػ يػػتـبيػػاتفسػػيرالرمػػكزالكتابيػػةكغيرىػػا,

كادراؾمػػدلكالتياف ػ ذىػػفالقػػارئدكفصػػكتأكىميمػػةأكتحريػػؾشػػفة,كى ػ تقػػكـعمػػكعنص ػريف:
اهكؿم ردالنظربػالعيفإلػ رمػكزالمقػ رك ,كالثػان النشػاطالػذىن الػذميسػتثيرهالمنظػكرإليػومػف

تمؾالرمكز".

أبكالض ػػبعات)112:2007,ب ني ػػا":عممي ػػةح ػػؿالرم ػػكزالمكتكب ػػةكفي ػػـم ػػدلكالتيا
كيعرفي ػػا( 
بطريق ػػةفكري ػػةىاد ػػة,كتتس ػػـبالس ػػيكلةكالدق ػػة.الدا ػػؿلمف ػػظفيي ػػاإالإذارف ػػعالق ػػارئنبػػراتص ػػكتو,

ككظؼحاسةالنظرتكظيفانمرك انزإذتنتقؿالعيففكؽالكممات,كتنتقؿبدكرىاعبرأعصابالعيفإلك

العق ػػؿمباشػ ػرة,كيػ ػ ت ال ػػردسػ ػريعانم ػػفالعق ػػؿح ػػامالنمعن ػػكالم ػػدلكالتالمادي ػػةأكالمعنكي ػػةلمكمم ػػات
المكتكبػػة,كالت ػ سػػبؽلػػوأفااتزنيػػاكبم ػػردالنظػػرفػػكؽالكممػػات,يػػتـتحميػػؿالمعػػان ,كترتيبيػػاف ػ 

الكقتنفسو,لك تؤدمالمعن اإل مال لممقرك " .

كيعرفيػػا(عاشػػكركالحكامػػدة)65:2007,ب نيػػا":الق ػ ار ةالت ػ يحصػػؿقييػػاالقػػارئعمػػك

المع ػػان كاهفك ػػارم ػػفالرم ػػكزالمكتكب ػػةدكفتحري ػػؾالش ػػفتيف,أمأفالبص ػػركالعق ػػؿىم ػػاالعنصػ ػراف
الفاعالفف أدا يا" .
كتعرفيا(عبدالحميد)31:2006,ب نيا":قدرةالقارئعمكفيـكادراؾمعان المادةالمقرك ة
و
ػكدالالت
يزةالنطؽ,كي ت ذلؾإذاامتمؾالقارئالقدرةعمكتر مةالمادةالمقػرك ةإل
دكفاستاداـأ 
و
كمعاف,كالق ار ةالصامتةالتتحقؽإالإذاكانتمسبكقةبالقدرةعمكالق ار ةال يريةكمايصػاحبيامػف

التعرؼعمكأشكاؿالحركؼكأصكاتيا" .

كيعرفي ػػا(الرك ػػاب )9:2005,ب ني ػػا":عممي ػػةفكري ػػةالدا ػػؿلمص ػػكتفيي ػػا,هني ػػاالمعن ػػك

المقصكدبالنظرةالم ػردةمػفالنطػؽأكاليمػس.كالقػارئيزحػؼبنظػرهزحفػةبعػدزحفػة,كير ػعأحيانػان

ر عاتصليمتقطالمعنكفي عمميةنطؽبالعقؿالبالمساف".

40

كيعرفيا(سميمافكمحمد)48:2004,ب نيا":ق ار ةليسفيياصكتىمس,كالتحريؾلساف

كالشفةعمادىاسرعةاالستيعاب,كتحصؿبانتقاؿعيفالقارئفػكؽالكممػاتكال مػؿدكفتمكػؤكدكف
ترددكب دراؾالمدلكالتكالمعان كاهفكارالر يسةكالفرعية" .
كي مؿالباحثالتعريفاتالسابقةف أفالق ار ةالصامتةى  :
عمميةعقميةيتـمفااللياتحكيؿالرمكزالمكتكبةإلكرمكزمفيكمةدااػؿذىػفالقػارئدكف
رفعالصكتأكتحريؾالمسافأكالشفتيف,كى تعتمدعمكالبصركالعقؿمعان.
أنكاع القراءة الصامتة:
يدربالطالبعمكالق ار ةالصامتةمفالصؼالثالثاالبتدا حتكالثالثاإلعدادم,كتتنكع
الق ار ةف ىذهالصفكؼعمكالنحكالتال  :
 .1الق ار ةالصامتةالت تسبؽالق ار ةال يرية .
 .2الق ار ةالصامتةالمك يةكتككف :


مفمكتبةالصؼ.



مفكتابمكحدتقررهالك ازرةكؿسنة.



الق ار ةالحرة(.سميماف,كمحمد)48:2004,

كلقد قسـ (عكض  )109 :2010 ،القراءة الصامتة (الخاطفة) إلى نكعيف:
 .1ق ار ةلمبحثعفش محددمسبقان .

 .2ق ػ ار ةلالطػػالععمػػكمػػاف ػ الػػنصابتػػدا ن.كقػػدتكػػكفالق ػ ار ةالااطفػػةى ػ المقصػػكدةأص ػالن
فيكتف بياالقارئكقدتككفاطكةأكلية,كمميدةلق ار ةالدرس .

أىداؼ القراءة الصامتة:
ترم الق ار ةالصامتةإلكتحقيؽاهىداؼارتية(:عاشكركالحكامدة )67,66:2007,
 .1تقكيةدقةالمالحظةلدلالتمميذكتنميةحكاسوكتعكيدهتركيزاالنتباهمدةطكيمة .
 .2تنميةركحالنقدكالحكـلدلالتمميذ .

 .3تعكيدالطالبأفيستمتعبمايقرأكيستفيدمنوف الكقتنفسو .
 .4حفظمايستحؽالحفظمفألكافاهدبالرفيع .

 .5تربيػػةالقػػدرةعمػػكالمطالعػػةالااطفػػةكزيػػادةالسػػرعةمػػعاإللمػػاـبػػالمقرك تمشػػيانمػػعضػػركرات
الحياة .

 .6تنميةالرغبةف الق ار ةكتذكقيا(.أبكمغم كسالمة )40:2011,
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 .7إث ار المع ـالمغكملمتالميذباهلفاظكالتراكيبكالعبارات .

 .8تنميةقدرةالتمميذعمكالق ار ةالمت نيةالبطي ة,كعمكالتركيزف الفيـكاإلمعاففيمايقرأ .
 .9زيادةقدرةالتالميذعمكفيـالمقرك كاستيعابو(.العساؼكأبكلطيفة )96:2008,
كي ػػرلالباح ػػثأفالقػ ػ ار ةالص ػػامتةفيي ػػا ارح ػػةكع ػػدـإ ي ػػادلمتممي ػػذ,كتنمػ ػ لدي ػػوالق ػػدرةعم ػػك

التركيز .

أسمكب تعميـ القراءة الصامتة:
لكؿق ار ةأسمكبتعميم ااصبيا,كلمق ار ةالصامتةأسمكبياكماذكرىا .

(مدككر .)33:2007,

 -1يميدالمعمـلمػدرسبمناقشػةشػفيية,تتنػاكؿالكممػاتالتػ يػرادق ار تيػا,بحيػثاليػرلالتالميػذ
ىذهالكمماتف أثنا المناقشةالشفيية .

 -2تعرضعمكاهطفاؿاهشيا كالصكر,معمراعاةأاليرتبطكاب مصكت,كانماينظركفإلك
الشػ أكالصػػكرةثػػـإلػػكالكممػػاتالمكتكبػػةأسػػفمياكيفكػػركففػ المعنػػكحتػػكيػػتـالػربطبػػيف

الرمزكمعناهعمكنحكمباشر.

 -3يم بعضالمعمميفإلكاستاداـبطاقاتعمككػؿمنيػا ممػةمثػؿ"أغمػؽالنافػذة",كيعػرض
المعمـالبطاقةعمكالطفؿدكفق ار تيا,ثـيقكـبتنفيذماكردفييامفتعميمات.

 -4يستطيعالمعمـأفيدرباهطفاؿعمكالتمييزبيفالبطاقاتكيعرضعمييـبطاقتيف:اهكلػك:
"افػػت البػػاب"كالثانيػػة":افػػت النافػػذة"لياتػػاركاحػػدةلينفػػذمػػابيػػامػػفتعميمػػات,كف ػ ضػػك 

سمككوتزيدقدرتوعمكتمييزمايقرأ.

كيرلالباحػثبػ فااتيػارالمعمػـلمكضػكعيػتال ـمػعمرحمػةالتالميػذكمػعنمػكىـالعقمػ ,كأف

يحددليـالكقتالكاف لمق ار ة,كيقكـبطرحأس مةلتثيردكافعالتالميذنحكالمكضكعالذميقرأه .
خصائص القراءة الصامتة:
لمق ار ةالصامتةعدةاصا صن مؿمنيامايم  :

 .1تعػػدأكثػػرالق ػ ار اتشػػيكعان,في ػ تسػػتادـف ػ ق ػ ار ةالصػػحؼأكالم ػػالتكالكتػػبالاار يػػة,
كالكتبالمني يةالت تقتض طبيعتياالق ار ةالصامتة .

 .2التحتاجإلكتشكيؿالكممة,أكإعرابياأكإاراجالحركؼإا ار انصحيحان,كبالتػال فييػانػكع
مػفالمتعػةكالسػركر,هففييػاانطالقػانمػفقكاعػدالمغػة,كهنيػاتسػكدفػ  ػكىػادئبعيػدعػػف
الفكضككتدااؿاهصكات(.شريؼكآاركف )29:2009,
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 .3إنياتشغؿالتالميذ ميعانكتعكدىـاالعتمادعمػكالػنفسفػ الفيػـ,كتعػكدىـكػذلؾعمػكحػب
االطالع,كفييامراعاةلمفركؽالفرديةبينيـ(.أبكاليي ا  )88:2007,

 .4تكطيدالعالقةبيفالقارئكمصادرالق ار ة,بتدريبوعمكالبحثف الكتػب,ككيفيػةاإلفػادةمػف
المعا ـكدكا رالمعارؼكالفيارس .

 .5تنميةالرغبةف الق ار ةكتذكقيا,بمراعاةالميؿالفردمإلكااتيارالمقرك ,كامػؽعػادةالقػ ار ة
يسببنما الرغبةفييا .

 .6يتـمفاالؿالق ار ةالصامتةاإلعدادلمق ار ةال يرية,كى مريحةالتحتاجإلك يد .
يرية,هففييػاتركيػ انزعمػكالمعنػكدكفالمفػظ
 .7ى أسرععمكالفيـكاالستيعابمفالق ار ةال 
يريةفي تركزعمكالمفظكالمعنكمعان .
بينماال 

 .8يسػػتطيعالقػػارئالتقػػاطالمعػػان بسػػرعةأكبػػرمػػفالقػ ار ةال يريػػةإذيمكػػفلمقػػارئأفيقػرأعػػدد
صفحاتف مدةزمنيةقميمة(.زايد )55,54:2011,

 .9يق التمميذالذملديوبعضالعيكبالامقيةف  يازالنطؽالحرجمفالحديثأماـزمال و .
 .10يعط ػ القػػارئال ارحػػةهعضػػا النطػػؽمػػف يػػة,كعػػدـإ يػػادالنظػػرف ػ الق ػ ار ةال يريػػةمػػف
يةأارل .

 .11اتب ػػاعمػ ػػايسػػػتك بوال ػػذكؽاال تمػ ػػاع مػ ػػفاحتػ ػراـمشػ ػػاعرارا ػ ػريف,كذل ػػؾبعػػػدـإزعػػػا يـ
باهصكاتالعاليةف أثنا الق ار ةالصامتةلتحقيؽىػذهالغايػةبالمكتبػاتالعامػةكاال تماعػات

كغيرىا .

 .12اليطمػػععمػػكالمق ػػرك ف ػ حال ػػةالق ػ ار ةالعامػػةإالالق ػػارئ,لػػذلؾتبقػ ػ المعمكمػػاتكالبيان ػػات
كغيرىامكضعالكتمافإذاأريدمفذلؾحفظأسرارمعينة .

 .13يمي ػػؿالكثي ػػرمػػػفالن ػػاسإلػ ػػكالت م ػػؿكالامػػػكةم ػػعال ػػنفس,ل ػػذاف ػػالق ار ةالصػػػامتةتش ػػبعىػػػذا
الميؿ(.أبكالضبعات)113:2007,
عيكب القراءة الصامتة:
يؤاذعمكالق ار ةالصامتةمايم  :
 .1التعط فرصةلممدرسلمعرفةأاطا التالميذكعيكبيـف الق ار ةالصامتة .
 .2اإلىماؿلمنطؽكعدـالعنايةبالمفظ .

 .3أنياق ار ةفرديةالتش عالق ار عمكالكقكؼأماـال ماعاتأكمكا يةمكاقؼا تماعية.
(زايد )55:2011,

 .4التييئالتالميذلمتدريبعمكصحةالق ار ة,كتمثيؿالمعان ك كدةاإللقا .

(عمكم)30:2010,
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 .5التزيؿالا ؿكالترددالذمقديككفعندبعضالتالميذ(.أبكمغم كسالمة)42:2011,
 .6تساعدعمكشركدذىفالتمميذ,كقمةتركيزه(.العساؼكأبكلطيفة)97:2008,

كيرلالباحثأنوي بعمكالمعمـالتغمبعمكعيكبالق ار ةالصامتة,كذلؾمفاالؿالقياـ

بطرحأس مةتككفمثيرةلدافعيةالمتعمـكعرضبطاقاتعمكالتالميذكبعدق ار تياق ار ةصامتةيطمػب

المعمـمفكؿتمميذتكضي مابدااؿالبطاقة.
كسائؿ التدريب عمى القراءة الصامتة:

يحدد(أبكمغم )31:2011,كسا ؿالتدريبعمكالق ار ةالصامتةفيمايم  :
 .1فػ حصػػصالقػ ار ةن عػػؿالتالميػػذيقػرأكفالػػدرسقػ ار ةصػػامتةقبػػؿق ار تػػو يػ انر,كالبػػدلػػذلؾ
مقدمةمشكقةأككسيمةتثيرىـعمكالق ار ةالصامتة .

 .2عقدمسابقاتبيفالتالميذف سرعةااللتقاطكالفيـ .

 .3ق ار ةالكتبذاتالمكضكعالكاحدأكالقصصق ار ةحرةاارجالصؼ,ثـمناقشةذلؾ .
 .4الق ار ةف المكتبة .

 .5البطاقةكى مفايػرالطػرؽلمتػدربعمػ القػ ار ةالصػامتة.كلمبطاقػةأنػكاعكثيػرةمنيػابطاقػة
تنفيذالتعميمات,بطاقةااتياراإل ابة,بطاقةاإل ابةعفاإل ابةعػفسػؤاؿ,بطاقػةاهلغػاز,

بطاقةالتكميؿ,كقطعةاالستيعاب .
ثالثان :قراءة االستماع:

يعرفي ػػا(عم ػػكم)23:2010,ب ني ػػا":العممي ػػةالتػ ػ يس ػػتقبؿبي ػػااإلنس ػػافالمع ػػان كاهفك ػػار
الكامنػػةك ار مػػايسػػمعومػػفاهلفػػاظكالعبػػاراتالت ػ ينطػػؽبيػػاالقػػارئق ػ ار ة يريػػة,أكالمتحػػدثف ػ 
مكضكعماأكالمتر ـلبعضالرمكزكاإلرشاداتتر مةمسمكعة".

كيعرفيا(أبك,اليي ا )100:2007,ب نيا":الق ار ةالت يتـفيياتحصيؿمضمكفمكضػكع

مقرك مفقبؿشاصآارعفطريؽالسمع".

كيعرفيا(زايد)63:2011,ب نيا":العمميةالت يستقبؿفييااإلنسافالمعان كاهفكارالكافية
يريػةأكالمتحػدثفػ مكضػكعمػا
ك ار مايسمعومفاهلفػاظكالعبػاراتالتػ ينطػؽبيػاالقػارئقػ ار ة 
أكتر م ػػةل ػػبعضالرم ػػكزكاإلش ػػاراتتر م ػػةمس ػػمكعة,كىػ ػ فػ ػ تحقي ػػؽأى ػػدافياتحت ػػاجإل ػػكحس ػػف

اإلنصاتكمراعاةآدابالسمعكاالستماعكالبعدعفالمقاطعةأكالتشكيشأكاالنشغاؿلمايقاؿ".
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كيعرفيا(سميمافكمحمد)71:2004,ب نيا":أفيقرأشاص,كيستمعإليوآاػركفدكفأف

يتػػابعكا(بػػالنظر)مػػايقػرأهفػ كتػػبمماثم ػة,فيػ قػ ار ة(بػػاهذف)مصػػحكبةبالعمميػػاتالعقميػػةالماتمفػػة
الت تتـف الق ار تيفالصامتةكال يرية" .
ي مؿالباحثالتعريفاتالسابقةف أفق ار ةاالسػتماعىػ :قػدرةالتمميػذعمػكاسػتاداـحاسػة

السمعف استقباؿالمعان كاهفكارالت ينطؽبياالقارئكيقكـبفيمياكتفسيرىادااؿالعقؿ.
خصائص قراءة االستماع:
ىناؾاصا صعديدةلق ار ةاالستماعن مؿمنيامايم  :

 .1إنياتمب حا اتالناسف بعضالمكاقؼكالاطبكاالسػتماعإلػكاإلذاعػةكالتمفزيػكفكغيػر
ذلؾ .

 .2إنياتناسببعضاهعماؿااصةف م اؿالتعميـكالقضا  .

 .3إني ػػاكس ػػيمةلتنمي ػػةبع ػػضالمي ػػاراتعن ػػدالتالمي ػػذبحس ػػفاالس ػػتماعكس ػػرعةالفي ػػـكاس ػػتيعاب
المسمكعبسرعة .

 .4إنياتكفركقتالمستمعهنواليحتاجسكلاإلنصػاتكاالسػتماع,بينمػاىػكبحا ػةإلػككقػت
أطكؿكنشاطوأكثرف بقيةأنكاعالق ار ة(.أبكاليي ا  )103,101:2007,

 .5إنياأىـكسػيمةلمػتعمـفػ حيػاةاإلنسػافإذعػفطريقػويسػتطيعالطفػؿأفيفيػـمػدلكؿاهلفػاظ
الت تيعرضلوعندمايربطبيفالصكرةالحسيةلمش الذميراهكالمفظةالدالةعمييا .

 .6يستطيعالطفؿأفيفيػـمػدلكؿالعبػاراتالماتمفػةالتػ يسػمعياأكؿمػرة,كعػفطريقػويسػتطيع
و
تككيفالمفاىيـ,كفيـماتشيرإليومفمعافمركبة .

 .7ى الكسيمةاهكلكالت يتصؿبيابالبي ةالبشريةكالطبيعيةبًنيةالتعرؼإلييا .

 .8ى ػ كسػػيمةميمػػةلألطفػػاؿاهسػػكيا ,لتعمػػيميـالق ػ ار ةكالكتابػػةكالحػػديثالصػػحي ف ػ دركس
المغةالعربيةكالمكاداهارل .

 .9عفطريقيايتـفيـالمستمعلمايدكرحكلومفأحاديثكأاباركنصا كتك ييات .

(زايد )64,63:2011,

 .10تعرؼالفركؽالفرديةبيفالتالميذكتكشؼعفمكاىبيـالماتمفة .
 .11الكقكؼعمكمكاطفضعؼالتالميذ,كالعمؿعمكعال يا .

 .12تدريبالتالميذعمكحسفاإلصغا ,كااتصارالزمفكمتابعةالمتكمـكسرعةالفيـ .
 .13لياأثرعظيـف تعميـالمكفكفيف,كف الدراساتال امعية,كالعمياكتمق المحاضرات.

(أبكمغم ,كسالمة )44:2011,
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كيرلالباحثأفق ار ةاالستماعقدتبعثف نفكسالتالميذالبي ػةكالسػركركذلػؾمػفاػالؿ

االستماعلمايحب.
عيكب قراءة االستماع:
ىناؾعدةعيكبلق ار ةاالستماعن مميافيمايم  :
 .1أنياالتعط الفرصةالكافيةلتعمـصحةالنطؽكصحةاإللقا  .

 .2بعضالتالميذيتصفكفببط الفيـكيع زكفعفمتابعػةالمتحػدث,كبالتػال اليسػتكعبكفمػا
يقكلوبدقةكسرعة.

 .3اليسػػتطيعالمتحػػدثأكالقػػارئأفيمػػزـكػػؿالمسػػتمعيفمػػفالتالميػػذلسػػماعحديثػػو,كفػ ذلػػؾ
مدعاةالنصراؼعددمنيـعفسماعو,كبالتال تضيعالفا دةالمر كةمفىذهالق ار ة .

(أبكاليي ا  )102,101:2007,

 .4قدتككفمدعاةإل عبثالتالميذكانصرافيـعفالدرس .

(أبكمغم ,كسالمة )44:2011,
يػػرلالباحػػثب ػ فق ػ ار ةاالسػػتماعكسػػيمةلزيػػادةالمحصػػكؿالمغػػكملمتالميػػذف ػ ذاكانػػتالق ػ ار ة
الصػػامتةبػػالعيف,كالق ػ ار ةال يريػػةبػػالعيفكالمسػػاف,ف ػ فق ػ ار ةاالسػػتماعتكػػكفبالسػػمع,كيعػػدالسػػمع

كسيمةمفكسا ؿالتعميـقديمانكحديثانحيثإفشرحالمدرسكطرحاهس مةيعتمدعمكالسمعكقدتعمـ
ص ػػحابةرس ػػكؿاهلل(ص)القػ ػرآفالكػ ػريـم ػػفا ػػالؿاالس ػػتماعلمرس ػػكؿ(ص)فػ ػ أثن ػػا ق ار ت ػػولمقػ ػرآف

الكريـ .
ثامنان  :مراحؿ تعمـ القراءة:
تمرعمميةتعمـالقػ ار ة بم ارحػؿمتعػددةكمتسمسػمةتبػدأبمرحمػةمػاقبػؿالقػ ار ة,كتنتيػ بمرحمػة
إتقػافالقػ ار ة ,كالتالميػذالػذيفلػدييـضػعؼفػ الم ارحػؿاهكلػكمػفتعمػـالقػ ار ةغالبػانمػايػرافقيـىػذا

الضعؼف السنكاتالقادمة,كمراحؿالق ار ةى (:عمكم )38:2010,
 .1مرحمة قراءة الحرؼ عمى شكؿ الكممة :

كتبػدأىػذهالمرحمػةفػ منتصػؼمرحمػةالركضػة,حيػثيطمػؽالطفػؿاسػـالكممػةعمػك الحػرؼ
مثالن:يقكؿعفحرؼت-تفاحة,كاليستطيعأفيربطبيفأصكاتالرمكز الحرفية .
 .2المرحمة المبكرة في تعمـ الحركؼ:


يبػػدأ الطفػػؿىنػػابػػالتعرؼعمػػكالحػػركؼالي ا يػػةككتابتيػػا,كيػػتعمـالطفػػؿتركيػػبكتحميػػؿ

الكممات .
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 .3مرحمة القراءة الناضجة لمحركؼ:
يسػتطيع الطفػؿىنػاتشػكيؿكممػاتكق ار تيػاكتػذكرىاكقطعػةكاحػدة,كتحػدثىػذهالمرحمػةفػ 

الفصؿ الثان مفالصؼاهكؿاهساس  .
 .4مرحمة اإلمالء الشكمي:

ىناتصب النمػاذجالمطبكعػةم لكفػةعنػدالتمميػذ,كيبػدأيقػرأبطريقػةأكثػر فاعميػةكيعطػ دك انر

أقػػؿلمتي ػػةالحرفيػػةلمكممػػات,كيسػػتادـىنػػاالتنػػاظربػػيفالكممػػات

(مكز/لكز( 

لمعرفػػةالكممػػاتال ديػػدةمثػػؿ

 .5مرحمة التكجو نحك الطالقة:
كتبدأىذهالمرحمةعندمايبدأالطفؿالق ار ةبسيكلة كيسر,كلك يصؿالتمميذإلكىذهالمرحمة

فيكبحا ةإلكق ار ةمكثفةككثيرةمثؿق ار ة سالسؿالقصص(.عمكم )38:2010,

يرلالباحثمفالضػركرةاالىتمػاـبالتالميػذفػ المرحمػةاهساسػيةكتعكيػدىـعمػكالقػ ار ةمػف

االؿق ار ةالحركؼكمفثـق ار ةالكمماتكمػفثػـقػ ار ةال مػؿ,فاالنتقػاؿالتػدري
يساعدالتالميذعمكالق ار ةالسميمة .

فػ ىػذهالمرحمػة

تاسعان  :الطرائؽ العامة في تدريس القراءة:
يمكػػفتقسػػيـط ار ػػؽتعمػػيـالقػ ار ةلتػػدريسالمبتػػد يفإلػػكطػريقتيفأساسػػيتيفيتفػػرععنيمػػاعػػدة

ط ار ؽ,كىاتافالطريقتافىما:الطريقةال ز ية,كالطريقةالكمية .
أكال :الطريقة الجزئية :

كتسػػمكىػػذهالطريقػػةأحيانػان(الطريقػػةالتركيبيػػة)كىػ تبػػدأبتعمػػيـ ػػز مػػفالكممػػةسػكا كػػاف

حرف ػانأكصػػكتان,ف ػ ذاكػػافالبػػد بتعمػػيـالحػػرؼسػػميت(الطريقػػةالحرفيػػة),كأمػػاإذاكػػافالبػػد بتعمػػيـ

الصكتسميت(الطريقةالصكتية) .

ػدبنيػت
 .1الطريقة الحرفية اليجائية:كقدأطمؽعمييابعضالتربػكييفاسػـالطريقػةالي ا يػة,كق ي
عم ػػكأس ػػاسالب ػػد بتعم ػػيـالح ػػركؼالي ا ي ػػة,كتب ػػدأبتمق ػػيفالطف ػػؿأس ػػما الح ػػركؼالي ا ي ػػة

الثمانيةكالعشريفككتابتيا,ثـتعميموىذهالحركؼمشككلةبالضمة,ثـالكسرة,ثـالفتحة,ثػـ
السككف,كبعدذلؾيتـاالنتقاؿإلكالقػ ار ةككتابػةكممػاتمػفحػرفيفثػـثالثػةحػركؼ,كىكػذا

إلكأفيتعمـالطفؿكصؿالحػ ركؼب نكاعيػا,كالمػدب نكاعػو,كالشػدةكالتنػكيف,كالػالـالشمسػية
كالقمرية,حتكيصؿالطفؿإلكق ار ةال مؿكالمكضكعاتالقصيرة.
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كىػػذهالطريقػػةمػػفأقػػدـط ار ػػؽتعمػػيـالق ػ ار ةلممبتػػد يفككانػػتسػػا دةف ػ الكتاتيػػب,كالمػػدارس

القديمة(.عمكم )35,34:2010,
مزايا الطريقة الحرفية اليجائية:

ىناؾعدةمزايالمطريقةالحرفيةالي ا ية,نذكرمنيامايم  :
 .1تساعدالطفؿعمكحسفالنطؽبالكممات,كااراجالحركؼمفماار يا .

,هفحركفيامعركفةلديوكقدتعكدعمييا(.عمكم )35:2010,
 .2التكمؼالمعمـ يدان
ٌ
 .3يستطيعالتمميذتككيفكمماتبسرعة .

 .4تتميزىذاالطريقةبالبساطةكالسيكلة .
 .5يتمكفالتمميذمفق ار ةكممات ديدة,هفباستطاعتوتي تيا(.زايد)77:2011,
عيكب الطريقة الحرفية ( األبجدية ) اليجائية:
ىناؾعدةعيكبلمطريقةالحرفيةاهب ديةنذكرمنيامايم  :
 .1ىذااهسمكبماالؼلمطبيعة,فالعقؿيدرؾالكؿأكالنثـينتقؿإلكال ز  .
 .2قديتعمـالتمميذكمماتاليعرؼتي تياكق ار تياكالييتـبمعناىا .
 .3يتعكدالتمميذالق ار ةببط نتي ةقياموبعمميةالتي ة .

 .4قػػديشػػعرالمػػتعمـمػػفىػػذهالطريقػػةبالممػػؿكينفػػرمنيػػا,لشػػعكرهبعػػدـإشػػباعياهيػػةحا ػػةمػػف
حا اتو(.عاشكركالحكامدة )70:2007,

 .5إنياتمزـالطفؿمػفالكىمػةاهكلػكعمػكال مػعبػيفالقػ ار ةكالكتابػة,متناسػيانأفالكتابػةعمميػة
معقدةتستمزـاستعدادانعضميانااصان,كىذااالسػتعدادياتمػؼبػااتالؼميػؿاهطفػاؿإليػومػف

طفؿإلكآار .

 .6إنياتدفعمؤلف كتبالق ار ةالذيفيؤلفػكفعمػكأساسػياإلػكأفيػ تكاب لفػاظغريبػة,مػادامػت
تشمؿالحرؼالذيفيريدكفتدريبالطفؿعمكق ار تو(.عمكم)36:2010,

كيرلالباحػثأفىػذهالطريقػةتتناسػبمػعالتالميػذفػ المرحمػةاهساسػيةكاصكصػانالتالميػذ

ػر ةالكممػاتكصػكالن
الذيفيالقكفصعكبةف الق ار ة,حيثإنيػاتبػدأمػعالتالميػذبقػ ار ةالحػركؼثػـقا
إلكال ممةباستاداـالتي

كالنطؽمععدـتالش الحركاتكالمدكدكىذامتبعف مدارسنا .

 .2الطريقة الصكتية :
كى تتفؽمعالطريقةالي ا يةف أنياتنطمؽمػفال ػز إلػكالكػؿ,كلكنيػاتاتمػؼعنيػامػف

حيػػثأف:الحػػركؼتقػػدـب ص ػكاتياكليسػػتب سػػما ياكف ػ ىػػذهتاتمػػؼعنيػػامػػفحيػػثأفالنظػػرإلػػك

ترتيبالحركؼالي ا ية(.عاشكر,كالحكامدة)70:2007,
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كقدطكرتىذهالطريقػةتركيػزاىتماميػاعمػكاهصػكاتحتػكعرفػتبالطريقػةالمقطعيػةالتػ 

تقسـالكممةإلكمقاطعصكتيومثؿكممة(أرنب)تنقسـإلكمقطعيفأرنبككممة(عصفكرة)تنقسـ
إلكثالثةمقاطععصفكرةكىكذاعمكنفسالمنكاؿف كممةأارل .

( اباهللكآاركف)243,242:2011,

مزايا الطريقة الصكتية:
ىناؾعدةمزايالمطريقةالصكتيةنذكرمنيامايم  :
 .1يتعرؼالتمميذعمكصكتالحرؼكأشكالوالماتمفة .

 .2يسيؿعمكالتمميذتعمـأسما الحركؼالي ا يةبعدأفيتقفأصكاتيا .
و
زمفمبكر .
 .3يتمكفالتمميذمفتككيفكمماتف

 .4ىذااهسمكبيرض أكليا اهمكر,هفأبنا ىـيتمكنكفمفالق ار ةبسرعة.

(زايد )70:2011,

 .5إنيػػاتسػػاعدالطفػػؿعمػػكالكتابػػةالسػػميمة,لسػػيكلةكصػػؿالحػػركؼكفصػػمياأكاسػػتبداؿحػػركؼ
بحركؼ(.عمكم)37:2010,

كيػػرلالباحػػثب ػ فىػػذهالطريقػػةتكػػكفمناسػػبةلمتالميػػذالػػذيفيعػػانكفمػػفصػػعكبةف ػ نطػػؽ

كمماتكبيرةفمفاالؿت ز تياتساعدهعمكنطؽالكممةم ز ةثـالنطؽبياكممةكاحدة .
عيكب الطريقة الصكتية:
ىناؾعدةعيكبلمطريقةالصكتيةنذكرمنيامايم  :
 .1ماالفةلمطبيعةالبشريةالت تدرؾالكؿقبؿال ز فيذااهسمكبيبدأباه از  .
 .2تركزاهسمكبعمكنطؽالحركؼكالكمماتدكففيميا .
 .3تعكدالتمميذالبط ف الق ار ة .

 .4تترؾف التمميذعاداتقبيحةف النطؽكمدالحركؼدا مان(..زايد )80:2011,

 .5تامكالطريقةمفإثارةشكؽكشغؼالمتعمـلمق ار ةالىتمامياكتركزىاعمكاهصكاتالمغكية.
(عاشكركالحكامدة )71:2007,

 .6إنياتؤدمإلكاط الطفؿف كتابةالكمماتالت اليتفؽنطقيامعرسميا,كماف الكممػات
طفؿحيثمايسمعكممة(قمـ)بضمتيفف نويكتبيا(قممػف)صهنػواعتػادأفيكتػبمػا
المنكنة,فال
ه
يسمعمفاهصكات .

 .7إنياتؤدمإلكاط ف النطؽبصكتالحرؼنفسوهفالصػكتالصػحي لحػرؼال ػيـمػثال
ىك(ج)بسككففكقياكليس(إج)بكضعألؼمكسكرةقبميا(.عمكم)38:2010,
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يرلالباحثأنوبعدت ز ةالكممػةإلػكمقػاطعي ػببعػدىاأفينطقيػاالتمميػذكممػةكاحػدةكػ 

التفقدمعناىا .

ثانيان :الطريقة التحميمية (الكمية).
يطمػػؽعمػػكىػػذهالطريقػػةاسػػـالطريقػػةالكميػػة,هنيػػاتبػػدأبتعمػػيـالكػػؿصإذيػػتعمـالتمميػػذالكممػػة

مركبةثـيحممياإلكأ از يا.

كتبدأىذهالطريقةبعرضالمعمـعمكالمتعمـ

 .1طريقة الكممة :كى إحدلطرؽالق ار ةالتحميمية,
"كممة"مفالكمماتالت يعػرؼلفظيػاكمعناىػاكلكنػواليعػرؼشػكميا ,كيحػاككالمػتعمـىػذا
النطؽ ,كيتـتحميؿالكممةكتي تياحتكتثبتصكرتياف ذىفالمتعمـ.
ثػـنبػػدأبتعمػػيـالطفػؿالكممػػاتقبػػؿالحػػركؼ,كفييػانعػػرضعمػػكالطفػؿكممػػاتماتػػارةبحيػػث
يمكفأفنركػبمنيػافػ المسػتقبؿ مػالنقصػيرةكسػيمة,ثػـتحمػؿىػذهالكممػاتإلػكحػركؼ,كبعػدأف
يتقنيانعرضعميوالطالببسرعة(.أبكاليي ا )92:2007,

كف ىذهالطريقةينظرالطفؿإلكالكممةالت ينطؽبيػاالمعمػـثػـيحاكييػاعػدةمػرات,كبعػد
ذلؾيرشدهالمعمـإلكتحميمياكتي تياحتكتثبتف ذىنو,ثـيعرضعميوكمماتأارلمشابيةليا

ليكازفبينيا(.عمكم)39:2010,
مميزات طريقة الكممة:

مف مميزات طريقة الكممة كما ذكرىا (عمكم.)39:2010,
 .1تسايرطبيعةاهشيا ,هنياطريقةكميةتدركياطبيعيةالبشرقبؿال ز  .
 .2تكسبالتمميذثركةلغكيةف أثنا تعمموالق ار ة .
 .3تم ٌكفالتمميذمفتركيب مؿمفعدةكممات .

 .4تشكؽالطفؿلمتعمـ,كتساعدهعمكسرعةالق ار ة.
عيكب طريقة الكممة:
 .1ق ار ةبعضالكمماتمفقبؿالتالميذبطريقػةالحػدسكالتامػيفااصػةفػ الكممػاتالمتشػابية
مثؿ:تحت,كتات .

 .2عدـتمكفالتمميذمفق ار ةكممات ديدةهنيالـتعرضعميو .
 .3عدـربطالمعان (.عمكم )39:2010,

كيرلالباحثب فىذهالطريقةالتناسبالتالميذضعف الق ار ة,فيناؾتالميذي دكفصعكبة

ف ق ار ةكممةد كفتي ةالكممةأكتحميمياإلكمقاطع .
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 .2طريقػػة الجممػػة:تعػػدىػػذهالطريقػػةتطػػك انرلطريقػػةالكممػػةكأساسػانليػػا,كتقػػكـىػػذهالطريقػػةعمػػك
اعتبارأفال ممةكحدةالمعنك,بمعنكأفالكحػدةالتػ ليػامعنػكىػ ال ممػةكليسػتالكممػة,
فالكممةبمفردىاقديفيـمنياأكثرمفمعنك,كاليتحددمعناىابدقةإالمفاالؿإدااليػافػ 
ممة(.زقكت)111:1999,
مميزات طريقة الجممة:
ىناؾعدةمميزاتلطريقةال ممةنذكرمنيامايم  :
 .1تمدالتمميذبثركةلغكيةكثركةفكرية,فيتمكفمفالتحدثب مؿتامةليامعنك .
 .2يفيـالتمميذمعنكالكممةدكفحدسأكتاميف .
 .3يتعمـالتمميذالق ار ةف كقتمبكر .

 .4تعدىذهالطريقةمشكقةلمق ار ة,هفالتمميذيقرأال مؿكالكمماتالت تتصؿبابراتوكأغ ارضػو
تتال ـمعقدراتوكاستعداده(.عاشكركالحكامدة )73:2007,

 .5إنياتتمشكمعالطبيعةف تعمـالطفؿ(.عمكم)40:2010,
عيكب طريقة الجممة:
ىناؾعدةعيكبلطريقةال ممةنذكرمنيامايم  :

 .1يصعبعمكبعضالتالميذمحدكدمالقدراتاستيعابال ممةدفعةكاحدةأكؿاهمر .
 .2يحتاجاهسمكبإلككثيرمفالكسا ؿ .

 .3قديؤارالمعمـعمميةتحميؿال ممةإل كمماتثـإلكحركؼ .
 .4تنحصرق ار ةالتالميذف الحركؼالت قامكابت ريدىا .

ااصا,كقدرةعمكاستاداـالكتابالمدرس كتطكيره.
ن
 .5تتطمبمفالمعمـإعدادان

(عاشكركالحكامدة )73:2007,

 .6إنياتحتاجإلككثيرمفالكسا ؿالمعينةالت قدالتتيي لممعمـكاللممدرسة.

(عمكم )40:2010,

كيػػرلالباحػػثبػ فطريقػػةال ممػػةتتماشػػكمػػعالتالميػػذ,ضػػعف الق ػ ار ةككنيػػابالنيايػػةتكصػػؿ
التمميذإلكالحرؼ.
ثالثان الطريقة التكفيقية:
يطمؽعمكىذهالطريقةعدةأسما منيا:
الطريقةالتكفيقيةكالطريقةالمزدك ةكالطريقةالتحميميةالتركيبية(.عبيد)82:2004,
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كالطريقػػةالتكفيقيػػةأكالتكليفيػػةنعن ػ بيػػاالطريقػػةالت ػ تكفػػؽبػػيفالطريقػػةالتركيبيػػةكالطريقػػة

التحميميةأمت اذمفكمتييماأفضػؿمػافييمػاكتبػدأىػذهالطريقػةبتقػديـ مػؿمػفكاقػعابػرةالتمميػذ,
كمفثـتحميؿىػذهال مػؿإلػ كممػات,ثػـتحمػؿالكممػاتإلػ مقػاطع,كالمقػاطعإلػكحػركؼ,ثػـيعػاد

تشػػكيؿىػػذهالح ػ ركؼلتكػػكيفكممػػات ديػػدة,كمػػايقػػكـالمعمػػـبتركيػػب مػػؿ ديػػدةمػػفىػػذهالكممػػات
كىكذا(.أبكاليي ا )94:2007,
مميزات الطريقة التكفيقية:
مفمميزاتالطريقةالتكفيقيةكماذكرىا(أبكاليي ا )94:2007,مايم  :
 .1سرعةالتعرؼعمكالكمماتكال مؿ .
 .2الدقةف التعرؼعمكالحركؼكالكمماتكنطقيا .
 .3عمؽالفيـلم مؿكالكممات .

 .4تتككفلدلالتمميذميارات ديدةمثؿالق ار ةالصامتة,كماأنياتحببإليوالرغبةف الق ار ة.
مفاالؿماسبؽالنستطيعأفنقكؿب فىناؾطريقةكاحدةيمكفاالعتمادعميياف عممية

التػدريس,فكػؿمرحمػةليػػامػايناسػبيا,كلكػ نبحػثعػفأفضػػؿطريقػةي ػبعمينػػاالبحػثعػفمزاياىػػا
كت نبقدرالمستطاععيكبيامعمراعاةالفركؽالفرديةبيفالتالميذ .
عاش ارن  :طريقة تعميـ القراءة لمصؼ الثالث األساسي:
ذكر(أبكمغم )51,50:2010,بػ فىنػاؾطريقػةااصػةبمرحمػةالصػؼالثالػثاهساسػ 

فيقرأمرةكاحدةثـيبدأبعدةاطكاتكارت  :
عمكأفي زأالدرسإلكأ از إالإذاكافقصي انر ي

 .1يبدأالمعمـبتمييدكعرضصكرأكنماذج,ثـيقكـب لقا أس مةتتعمػؽبمكضػكعالػدرسكتثيػر
انتبػػاهالتالميػػذكتحفػػزىـعمػػكالق ػ ار ة,كالتمييػػدالنػػا

ي عػػؿالتمميػػذيشػػعربحا تػػوإلػػكق ػ ار ة

المكضكع .

 .2ثـيكتبالمعمـعمكالمكحعنكافالدرسكالتاريخ .

 .3كبع ػػدذلػػػؾيطمػػػبمػ ػػفالتالمي ػػذأفيق ػ ػ أركاق ػ ػ ار ةص ػػامتة(بػ ػ عينيـ)كيضػ ػػعكاإشػػػاراتب ػ ػ قالـ
الرصاصتحتالكمماتالصعبة .

 .4كبعدذلؾيناقشيـف اهفكارالعامة .
 .5ثـيشرحليـمعان المفرداتبطريقةماكالرسـأكالصكرأكاالستعماؿف  ممةالخ .

 .6يقرأالمعمـق ار ة يريةفقرةفقرةيعيدىابعدهتمميػذأكأكثػردكفتعمػيـاهاطػا ليبقػكاليػدك ,
كيستمرالتمكفمفالفيـ .

 .7ثـيقرأالتالميذق ار ةأارل يريةيصح ليـالمعمـفييااهاطا  .
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 .8بعدق ار ة ميعالتالميذيك ػوالمعمػـإلػييـأسػ مةتفصػيميةتتنػاكؿالمكضػكعمػف ميػعنكاحيػو
كتقكـتحقيؽأىدافو .
ٌ

كيػػرلالباحػػثبػ فيقػػكـالمعمػػـبكتابػػةالػػدرسعمػػكلكحػػةكعرضػػياأمػػاـالتالميػػذ,كيثيػػرانتبػػاه

التالميذكيحفزىـعمكالق ار ةبعدمايقكـالمعمـبق ار ةالدرسمعمراعاةالفركؽالفرديةبيفالتالميذ.
الحادم عشر :خصائص القراءة في المرحمة األساسية الدنيا:

فػ ػ كػ ػػؿمرحم ػػةمػ ػػفالم ارح ػػؿالد ارسػػػية,تتمي ػػزالق ػ ػ ار ةباص ػػا صنفسػ ػػيةمعين ػػة,تتفػ ػػؽمػ ػػع
اصػػا صالنمػػكمػػفناحيػػةكمػػعأىػػداؼالقػ ار ةمػػفناحيػػةأاػػرل,كالقػ ار ةفػ المرحمػػةاالبتدا يػػةعمػػك
انبكبيرمفاهىمية,فالعالقةبينيػاكبػيفالن ػاحفػ المدرسػةعالقػةكثيقػة,فالتمميػذالػذمالي يػد

الق ار ةكياطئف فيـمايقرأاليتقدـف النكاح الدراسيةكمفىذهالاصا ص:
 -1أنياتتميزباصا صنفسيةمعينةتتفؽمعاصا صالنمكمفناحيةكمعأىداؼالق ار ةمف
ناحيةأارل .
 -2الق ار ةف المرحمػةاالبتدا يػةعمػك انػبكبيػرمػفاهىميػة,فالعالقػةبينيمػاكبػيفالن ػاحفػ 
المدرس ػػةعالق ػػةكثيق ػػة,فالتممي ػػذال ػػذمالي ي ػػدالقػ ػ ار ةياط ػػئفػ ػ في ػػـم ػػايقػػرأكاليتق ػػدـفػ ػ 
النكاح الدراسيةالت تتطمبالق ار ةال يدةكالحسابكالق ار ة.

 -3عامؿالنمكالعقم ىكأدؽالعكامؿلقياساالستعدادلمق ار ة,كلك يكػكفن ػاحالتمميػذمكثكقػان
ي ػػبأفيبمػػاعم ػرهالعقم ػ (9سػػنكاتكاممػػة)كمػػفيثبػػتاالاتبػػارعميػػوأنػػودكفالعمػػر

العقمػ ,ي ػػدربالمدرسػػةأفتؤ ػػؿبػػد تعمػػيـالقػ ار ةلػػو,كتقػػكـبتزكيػػدهبػػالابراتالتػ تنقصػػو
ليبدأتعمـالق ار ةبن احكثقةف النفس.
 -4النمػػكال سػػم الػػالزـلتػكافراسػػتعدادالتمميػػذلمقػ ار ةقبػػؿداػػكؿالمدرسػػةاالبتدا يػػةكتػػداؿفيػػو
عكامػػؿأساسػػيةمنيػػا(العمػػرالزمن ػ –سػػالمةأعضػػا النطػػؽكالسػػمعكالبصػػر).كص ػػحة
ال سـبك وعاـ,أمااالستعدادالعاطف ليتعمـالق ار ةف نوينبغ لتحقيقوأفيال ـالتمميذبينو

ػؼالمدرس ػ مال مػػةتسػػاعدهعمػػكاالسػػت ابةلمعمػػؿ,كتػػؤثرف ػ تكػػكيفالعػػادات

كبػػيفالمكقػ
الحسنةكالسميمةلديونحكمعمميوكزمال و(فكرة.)30:2003,
كيرلالباحثمفالضركرممراعاةالفركؽالفرديةبيفالتالميذف أثنا الق ار ة,فالنمكالعقمػ 

كال سػػم كالاصػػا صالنفسػػيةتػػؤثرعمػػكالتالميػػذ,كمػػاأفىنػػاؾدك انركبيػ انرلممدرسػػةفػ تنميػػةالميػػؿ
لمق ار ةكذلؾمػفاػالؿعػدةبػرامجكأنشػطةكاسػتغالؿاالذاعػةالمدرسػيةكمػفاػالؿتقػديـمػكادمشػكقة

لمق ػ ار ة,كمػػاأفىنػػاؾدك انربػػار انزلألس ػرةف ػ تنميػػةالق ػ ار ةف ػ كقػػتالف ػراغ,كي ػػبأفتكػػكفالمػػادة

المقرك ةمال مةلممستكلالعقم لدييـ,بحيثتزيدمفالحصيمةالمغكيةلدييـ.
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الثاني عشر :خصائص القارئ الجيد :
كيتناكؿ(أب كطعيمة)365,364:2010,اصا صالقارئال يدمفحيثاالتصاؿبالمادة

المطبكعة,فيبيفىناؾعدةمياراتالبدأفتتكافرعندالقارئحتكيصػب قار ػان يػدانكىػذهالميػارات
ى :


اعلمق ار ة.
ات اهك و



دقةكاستقالؿف تعرؼالكممات.



حركاتتقدميةمفالعينيفعمكالسطر.



االقتصادف حركاتالر عيةعمكماىكضركرم.



حركةر عيةدقيقةف آارالسطرإلكأكؿالسطرالذميميو.




مزجالكمماتالمفردةكم مكعاتالكمماتف اهفكارالت تمثميا.

قدرةعمكتفسيرىذهاهفكار.

كقد تناكؿ (نصيرات )131 :2006 ،صفات القارئ الجيد فيما يأتي :
أكال :قبؿ القراءة:
 .1يستثيرالمعرفةالسابقة .

 .2يفيـالميمةالمرادتحقيقيا,كيضعأىدافانلمق ار ة .

 .3ياتاراالستراتي يةالمناسبة.
ثانيان :أثناء القراءة:
 .1يركزانتباىو .

 .2يحاكؿالتكقعكالتنبؤبماسيحصؿأكي ت ف النص .
 .3يستادـاستراتي ياتمعينةعندماي دنفسوأماـمشكمةف الفيـ .
 .4يستادـالتحميؿالسابؽلفيـالمصطمحاتال ديدة .
 .5يستادـالتراكيبلتقكيـالفيـكاالستيعاب .
 .6ينظـالمعمكماتال ديةكينسقيا .

 .7يراقبنفسوف أثنا الق ار ةمفاالؿمعرفةماإذافيـالنص,أكمالـيتـفيموبالفعؿ.
ثالثا :ما بعد القراءة:
 .1يفكركيتدبرالمادةالت قرأىا .

 .2يشعرب ىميةبذؿال يدلتحقيؽالن اح .
 .3يماصاهفكارالر يسة .
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 .4يسعكلمحصكؿعمكمعمكمات ديدةمفمصادراار ية(.القامكس.صديؽ....الخ)
كيػرلالباحػثإذاأردنػاأفناػرجتمميػذاني يػدالقػ ار ةفيػذااليكػكفعاتقػوعمػكالمعمػـفقػطبػػؿ

ي ػػبأفيكػػكفلممدرسػػةكالم تمػػعكأكليػػا اهمػػكردكربػػارزف ػ ذلػػؾ,كيكػػكفذلػػؾمػػفاػػالؿإث ػ ار 

الحصيمةالمغكيةلمتمميذ.

الثالث عشر  :أىداؼ تعميـ القراءة:
٠جة أْ ذرجٗ صعٚؽ اٌمغاءج إٌ ٝذذم١ك األ٘ضاف اٌراٌ١ح:
 .1تنمية قدر ة التالميذ عمك الق ار ة كسرعتيـ فييا ,ك كدة نطقيـ كأدا يـ كتمثيميـ لممعنك.
.2

فيػـ التالميػذ لألفكػار فيمػان صػحيحان ,كتمييػزه بػيف اهساسػية كالعرضػية فيػو ,كتككينػو اهحكػاـ

.3

تنمية قدرة التالميذ عمك تتبع ما يسمع ,كفيمو فيمان صحيحان ,كنقده كاالنتفاع بو ف الحياة.

.5

الكسب المغكم ,كتنمية حصيمة التمميذ مف المفردات كالتراكيب ال ديدة كالعبارات ال ميمة.

.4
.6

النقدية.

تحصيؿ المعمكمات كتنميتيا كتنسيقيا.

تدريب التالميذ عمك التعبير الصحي عف معنك ما يق أر.

 .7زدياد قدرة التالميذ عمك البحث كاستادـ الم ار ع كالمعا ـ كاالنتفاع بالمكتبة كالفيارس.
(الركاب  )85:2005,
أىداؼ تعميـ القراءة لمصؼ الثالث األساسي كما جاء ت في الخطكط العريضة لمنياج المغة

العربية الجديد  2016في فمسطيف.

يتكقع مف التمميذ في نياية ىذه المرحمة أف يككف قاد ارن عمى:
 .1أفيتعكدعمكالعاداتالصحيحةالمصاحبةلمق ار ة .
 .2أفيقرأنصانمف()70-50كممة .

 .3أفيميزبيفمايتصؿبالمكضكعالمقرك كبيفمااليتصؿ .
 .4أفيتفاعؿمعمايق أر .

 .5أفيتعرؼكمماتكتراكيب ديدة .
 .6أفيطالعنصكصانإضافيةحرة .

 .7أفيصدرحكمانعمكمكقؼكردف المقرك .

(الاطكطالعريضةلمنياجالمغةالعربيةكآدابيا )5-4:2016,

كيرلالباحثالبدمفغرسىذهاهىداؼف نفكسالتالميذ,كقديتطمببعػضالكقػت,فيػذه
اهىػػداؼيمكػػفغرسػػيااػػالؿالعػػاـالد ارس ػ ,كلكننػػاف ػ النيايػػةنسػػعكمػػفك ار ىػػذهاهىػػداؼب ػ ف
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يتكػػكفلػػدلالتالميػػذحصػػيمةلغكيػػةكاسػػعةتمكنػػومػػفالتفاعػػؿدااػػؿالم تمػػعكيكػػكفلديػػوالقػػدرةعػػف

التعبيرعمابدااموكالقدرةعمكحؿمشكالتو.
الرابع عشر :الميارات القرائية:
الميػػارة لغػ نة :الحػػذؽفػ الشػ ,كالمػػاىرالحػػاذؽبكػػؿعمػػؿ,كال مػػعميػرةكيقػػاؿ:ميػػرتبيػػذااهمػػر
أميربوميارة,أمسرتبوحاذقان(.ابفمنظكر)3560:2000,

الميػػارة اصػػطالحان  :يعرفيػػا(أبػػكشػػقيركحمػػس)19:2010,ب نيػػا":اهدا السػػيؿالػػدقيؽالقػػا ـعمػػك
الفيـلمايتعممواإلنسافحركيانكعقميانمعتكفيرال يدكالتكاليؼ".

كيعرفيػػا(سػػمارةكالعػػديم )163:2008,ب نيػػا":السػػرعةكالدقػػةفػ أدا عمػػؿمػػفاهعمػػاؿ
معاالقتصادف الكقتالمبذكؿ,كقديككفىذاالعمؿبسيطانأكمركبا".
كيعرفيا(قطاكم)559:2007,ب نيا":القدرةعمكالقياـبعمؿمػاب قػؿ يػدممكػفكبدر ػة
عاليةمفاإلتقافكبسرعة".
كيعرفياعبد(المنعـكعبدالباسط)124:2006,ب نيا":العمؿالذمتعمـالفردأفيؤديوعف

فيـكبدقةكحسفتصرؼكاقتصادف الكقتكال يدكالنفقاتلحؿمشكمةما".

كيعرفيا(الدايةكآاركف)15:2004,ب نيا":ى اهدا المػتقفالقػا ـعمػكالفيػـكاالقتصػاد

ف الكقتكالم يكدمعان" .

كي مؿالباحثالتعريفاتالسابقةفػ أفالميػارةىػ :قػدرةالتمميػذعمػكالقيػاـبػ دا معػيففػ 

أقؿكقتك يدكأكثرإتقانان.
تعريؼ الميارات القرائية:

تعرفيا(الشكبك )13:2011,ب نيا":قدراتلغكيةتدرسبدقةكاتقاف,كتيدؼإلكالتعرؼ

عمػكالرمػكزالمكتكبػة,كالنطػؽبيػاكتر متيػاإلػكأفكػاركمع و
ػافتػدؿعمييػا,مػعم ارعػاةالفيػـكالتفاعػػؿ
معيا,لالنتفاعمنياف المكاقؼالحياتيةكالدراسيةالماتمفة".

كيعرفيػػا(اهسػػطؿ)10:2010,ب نيػػا":قػػدرةالتمميػػذعمػػكمعرفػػةأشػػكاؿالحػػركؼكالكممػػات

كال مؿ,كالقدرةعم تمييزالكمماتكلفظيابصكرةصحيحة" .

كيػػرلالباحػػثأفالميػػاراتالق ار يػػة:قػػدرةالتمميػػذعمػػكلفػػظالحػػركؼكق ػ ار ةالكممػػاتكال مػػؿ
بصكرةسميمة .
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الميارات القرائية التي يجب أف يمتمكيا القارئ :
إفالقارئال يدالبدلومفإتقافم مكعةمػفاالت اىػاتكالميػاراتالالزمػةلمقػ ار ةال يريػة

كالق ار ةالصامتة,كىذهالمياراتتشتمؿعمك(:رسالف )131:2005,
 -1ات اهكاعلمق ار ة.

 -2دقةكاستقالؿف تعرؼالكممات.

 -3التعرؼعمكدر ةمعقكلةمفالسعة.
 -4حركػػاتتقدميػػةمػػفالعينػػيفعمػػكالسػػطر,مػػعاالقتصػػارف ػ الحركػػاتالر عيػػةعمػػكمػػاىػػك
ضركرم.

 -5حركةر عيةدقيقةمفآارالسطرإلكأكؿالسطرالذميميو.

 -6مزجالكمماتالمفردةكم مكعاتالكمماتف اهفكارالت تمثميا.
 -7القدرةعمكتفسيرىذهاهفكار.

كىذهالمياراتالر يسةالسػابقةيمكػفتقسػيمياإلػكميػاراتفرعيػة,يمكػفعرضػياتبعػالم ارحػؿ

الق ار ة :

 -1ميػػارةالتعػػرؼ:تعػػرؼالكممػػاتبص ػرياكصػػكتياكدالليػػا,كبيػػذاالمعنػػكتتضػػمفم مكعػػةمػػف
المياراتى :تعرؼشكؿالكممة,صكتالكممة,معنكالكممة.

 -2ميارةالنطؽ:النطؽبصكتالحرؼنطقاصحيحامنفرداكف كممات.
 -3ميارةالفيـ:الميارةالمستيدفةمفتعميـالق ار ة,كتعن تمكيفالتمميػذمػفمعرفػةمعنػكالكممػة
كال ممةكربطالمعان بعضياف بعض,كتنظيمياف تتابعمنطق متسمسؿ,

كماتعن االحتفاظبالمعان كاهفكاركاستادامياف أنشطةالحياة.
كقد ذكر (عمكم  )25 :2010،ميارات القراءة في مجاؿ الفيـ كاآلتي:
 .1القدرةعمكااتيارالمعان المال مةلمكممات .
 .2ااتياراهفكاراهساسيةكتمايصيا .

 .3التمييزبيفاهفكاراهساسيةكالفرعية .
 .4فيـال مؿالمباشرة .

 .5مالحظةالاصا صالمنظمةلممكضكع .
 .6نقدالمكضكعمفحيثالفكرةكالعرض .
 .7تحديدك يةنظرالكاتبكغرضو .

 .8التعرؼعمكالقاعدةكتتابعاهساليب .
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 .9تطبيؽالمقرك  .

 .10تحصيؿمفرداتدقيقةكغنيةككاسعة .
 .11القدرةعمكفيـالكحداتالكبيرةكالعبارةكال ممةكالفقرةكالمكضكعكمو .
 .12القدرةعمكاإل ابةعفأس مةااصة .

 .13القدرةعمكااتياركفيـاهفكارالر يسة .
 .14القدرةعمكفيـتتابعالحكادث .

 .15القدرةعمكمالحظةكاستدعا التفاصيؿ .
 .16القدرةعمكفيـتنظيـالكتابة .

 .17القدرةعمكاتٌباعالتعميماتبدقة .
 .18القدرةعمكتقكيـمايقرأهالفرد .
 .19القدرةعمكتذكرماقرأهالفرد.
كقد ذكر (أبكطعيمة  )167 ،166 :2010،ميارات القراءة الجيرية التي يجب أف يمتمكيػا

تالميذ الصؼ الثالث األساسي كىي:

 .1يقرأالحركؼق ار ةمشكمةبصكرةصحيحة .
 .2يقرأالكمماتق ار ةمشكمةبصكرةصحيحة .
 .3يقرأال مؿق ار ةمشكمةبصكرةصحيحة .
 .4يقرأالفقرةق ار ة يريةبصكرةصحيحة .

 .5ينطؽالحركؼالمتشابيةلفظانكالماتمفةرسمان .
 .6ينطؽالحركؼالمتشابيةرسمانكالماتمفةلفظان .
 .7يراع الق ار ةبالفصحككيت نبالعامية .

 .8يميزبيفالحركاتعمكالحركؼ(الفتحة,الكسرة,السككف,الشدة) .
 .9يميزبيفالحركاتالقصيرةكالطكيمة .

 .10يقرأالفقرةبسرعةمناسبةليسفيياإسراع .
 .11يقرأأصكاتالكمماتدكفحذؼ .
 .12يقرأأصكاتالكمماتدكفإبداؿ .
 .13يقرأأصكاتالكمماتدكفتكرار.

أما ميارات القراءة الصامتة فقد حددىا في:
 .1تمييزالحركؼالمتشابيةرسمانالماتمفةلفظان .
 .2تحميؿالكمماتإلكحركؼ .
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 .3تككيفكممات ديدةمفحركؼمعطاة .
 .4تحميؿكمماتمعطاةإلكمقاطع .

 .5تككيفكممات ديدةمفمقاطعمعطاة .

 .6التمييزبيفأنكاعالتنكيف(فت ,كسر,ضـ)ق ار ةككتابة .
 .7التمييزبيفالحركؼالشمسيةكالقمريةق ار ةككتابة .

 .8التمييزبيفالتا المربكطةكالتا المفتكحةف نيايةالكممة .
 .9التمييزبيفالتا المربكطةكاليا ف نيايةالكممة .
 .10تكظيؼأدكاتاالستفياـتكظيفاصحيحان .
 .11تكظيؼأسما اإلشارةتكظيفاصحيحان .

 .12تكظيؼالضما رالمنفصمةمعاهفعاؿالماضية .
 .13تمييزأقساـالكالـالماتمفةاالسـ,الفعؿ,الحرؼ .
 .14التمييزبيفال ممةاالسميةكال ممةالفعمية .
 .15التعبيرعفصكرةمحددةب مؿمفيدة .

 .16تحديدالمفردكالمثنككال معمفالكممات .
 .17تحديدمرادؼالكممات .

 .18تحديدالكمماتالمضادة .
 .19التمييزبيفأنكاعالمد .

 .20التعبيرعففيموالعاـلمضمكفالنص .
كمػاكيػرلالباحػثمػػفاػالؿابرتػوفػ التػدريسأفالميػاراتالق ار يػػةالتػ ي ػبأفيمتمكيػػا

تالميذالصؼالثالثاهساس ى  :

 .1القدرةعمكق ار ةالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة يريةسميمة.
 .2القدرةعمكق ار ةالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة يريةسميمة.

 .3القدرةعمكق ار ةكمماتك مؿالدرسق ار ة يريةسميمةكمعبرة.

 .4ينكعنبراتالصكتف أثنا الق ار ةبمايناسبمضمكفال ممةالت يقرأىا.
 .5يتعرؼعمكمعان الكمماتالكاردةف النصالمقرك .
 .6التعرؼعمكالمفرداتال ديدةف النصالمقرك .
 .7تكظيؼالمفرداتال ديدةف  مؿمفإنشا و.
 .8يستنتجالفكرةالر يسةمفالنصالمقرك .
 .9يستنتجاهفكارالفرعيةلمنصالمقرك .
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 .10يكتسبميا ارتتفكيرعميامفاالؿإ ابتوعمكأس مةتحتكمعمكتفكير.
الخامس عشر  :الضعؼ القرائي:
ىناؾااتالؼكبيرف مسػمكىػذاالمصػطم ,حيػثيطمػؽعميػوالػبعضالضػعؼالق ار ػ أك
العس ػػرالق ار ػ ػ أكالع ػػزالق ار ػ ػ .كىن ػػاؾم ػػفيف ػػرؽب ػػيفى ػػذهالمص ػػطمحاتكم ػػنيـم ػػفيس ػػتادميا

كمرادفات.

مفيكـ الضعؼ القرائي:
يعرفػػو(أبػػكمغم ػ )159:2010,أنػػو":الػػبط ف ػ الق ػ ار ةأكالنطػػؽالمعيػػبأكالاط ػ ف ػ 
ضبطاهلفاظكشكميا,كمايعن قصكرالقارئف فيـمايقرأ" .
كيعرفو(أب كطعيمة)77:2010,أنو":ضعؼتالميػذالمرحمػةاهساسػيةفػ مػادةالقػ ار ة,

كعػػدـقػػدرتيـعمػػكمعرفػػةالحػػركؼ,كالكممػػاتالعربيػػةكمػػاتػػدؿعميػػومػػفمعػ و
ػافماتمفػػة,كنطقيػػانطقػان

صحيحانمفحيثالبنيةكاإلعراب" .

كيعرفػػو(عػػكض)333:2010,أنػػو":القصػػكرف ػ الميػػاراتاهساسػػيةلمق ػ ار ةأكالي ػػا 
الق ار " .
كيعرفو(عاشكركالحكامدة)81:2007,أنو":القصكرف تحقيؽأىداؼالق ار ة,مفحيث
فيـلممقرك ,كادراؾالمعان كاهفكارأكالبط ف النطؽأكالضبطالاط لأللفاظ".
كيعرفػػو(الب ػػة)125:2007,أنػػو":التمميػػذالػػذميظيػػرف ػ اسػػت اباتوالق ار يػػةكإمكانياتػػو

ارممحكظػ ػان,كيب ػػدكنم ػػكهالق ار ػ ػ ا ػػارجالا ػػطالع ػػاـعم ػػفى ػػكفػ ػ مث ػػؿنم ػػكه,ككان ػػتإمكاني ػػاتيـ
تػ ػ ان
التعميميػػة,كمعػػدؿنمػػكىـالشاص ػ الق ار ػ أكثػػرمػػفتحصػػيمو,كأفذلػػؾالمتامػػؼإذاقػػكرفبيػػـكػػاف

مر كحان,ككانكاىـال ار حيفعميو" .

كيرلالباحث أفالضعؼالق ار ىك  :عدـقدرةتالميذالصؼالثالثاهساس عمكاكتساب

المياراتالق ار يةمقارنةبمفىـف عمرىـالعقم كالزمن  .

كيؼ يشخص الضعؼ القرائي؟
ىنػػاؾعػػدةأسػػاليبيسػػتطيعالمعمػػـب كس ػاطتياتشػػايصالمػػتعمـ,فيعػػرؼم ػكاطفالقػػكةالمغكيػػة
عنده,كيعرؼمكاطفالضعؼ,ليعمؿعمكمعال تياكمفىذهالكسا ؿ :
 .1ااتباراتذكا مقننةتحددالقدراتالعقميةلمتمميذ.

 .2ااتباراتاالستعدادلمق ار ة,كتقيسقدرةالتمميذعمكالفيـكاهدا .
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 .3ااتباراتالتحصيؿ,كتككفف ماتمؼالمكادالدراسيةكذلػؾعػفطريػؽكضػعأسػ مةمػفقبػؿ
المعمػػـضػػمفشػػركطمعينػػة.كمػػفاػػالؿإ ابػػاتالتالميػػذعػػفتمػػؾاهسػ مةيقػػؼالمعمػػـعمػػك

مستكاىـالتحصيم .

 .4دراسةالحالةأمقياـالمعمـبدراسةحالةالتمميذلمعرفةأسبابضعفو,كلعؿىذااهسمكبمف
أن

أساليبالتشايص(..زايد )85:2011,

 كيضيؼالباحثأفمفأساليبالتشايصأيضان :
 .1المالحظةالمستمرةلمتمميذف أثنا الق ار ة.
 .2التحاكركالمناقشةكطرحأس مةعمكالتالميذ.
مظاىر الضعؼ القرائي الشائعة لدل تالميذ المرحمة األساسية الدنيا ،كطرؽ عالجيا:
 .1صعكبة الكممات الجديدة :
عمػػكالمػػدرسأفيحػػددالكممػػاتال ديػػدةف ػ دركسػػوقبػػؿأفيقػػدميالمتالميػػذ,كيمكػػفتافيػػؼ

ىػػذهالصػػعكباتبضػػرباهمثمػػةكاسػػتاداـالصػػكركالرسػػكـ.كىنػػاؾصػػعكباتااصػػةبالمغػػةالعربيػػة
نفسيا,كمفأىميا :


التمييزبيفالحركؼكاهصكاتالمتشابية.



تعددأشكاؿالحرؼالكاحدمثؿالكاؼ(كتب,مكتب,ممؾ).



تشابوكثيرمفالحركؼمثؿ(ج,ح,خ)(ب,ت,ث).



تقاربأصكاتبعضالحركؼمثؿ(ط,ت).



الحركؼالت تكتبكالتنطؽ.



الحركؼالت تنطؽكالتكتب(.مدككر )191,190:2007,

 .2المبالغة في رفع الصكت كخفضو في أثناء القراءة الجيرية:
ينبغ عمكالمعمـأفيككفمثاالنيحتذمبوالتالميذ,فاليبالافػ رفػعصػكتوعنػدالقػ ار ةأك

افضو,كعميوأفينكعفػ ىػذاالم ػاؿحتػكت ػ القػ ار ةفػ صػكرةطبيعيػةتسػاعدفػ التعبيػرعػف

معان العبارات .

 .3عجز التمميذ عف أداء المعنى:
ينبغ ػ عمػػكالمعمػػـأفيحػػرصعمػػكتك يػػوتالميػػذهإلػػكاالىتمػػاـبمعنػػكالمقػػرك ,كمناقشػػة

الكممػػاتالصػػعبة,كتنميػػةقػػدراتيـعمػػكالتمييػػزبػػيفالكممػػات,كزيػػادةحصػػيمتيـمػػفالمفػػرداتالمغكيػػة,
كأفيككفف ىذاالم اؿاالستعانةبالمعيناتالسمعيةكالبصريةالت تكض معان الكممات .

61

 .4اإلبداؿ:
كينش عفالاط ف كضعحػرؼمكػافآاػر,كمػفأمثمتػوأفيقػرأالتمميػذكممػة"يعفػؿ"بػدؿ

أفيق أرىػا"يفعػؿ",كممػايسػاعدعمػكعػالجمثػؿىػذاالاطػ :أفتكػكفالمػادةالمقػرك ةسػيمة,بحيػػث
يستطيعالتالميذق ار ةالكمماتق ار ةصحيحة,كربطيابسياؽكاطاركاض المعنكبالنسبةليـ .
 .5القمب:
كينش عفكضعكممةمكافأارلمثاؿ:يقرأالتمميذكممة"يعفك"بدؿكممة"يغفك",يمكف

لممعم ػػـأفيع ػػالجمث ػػؿى ػػذهاهاط ػػا كيقم ػػؿمني ػػابالكس ػػا ؿس ػػابقةال ػػذكر,كس ػػيكلةالم ػػادةالمقػ ػػرك ة
كمناسبتيالمستكاىـ,كالحثعمكالت ن ف الق ار ة .
 .6الحذؼ:
ككثي ػ انرم ػػايترت ػػبع ػػفالس ػػرعةفػ ػ القػ ػ ار ة,كع ػػدـالفي ػػـالك ػػاف إل ػػكالمحت ػػكلالفك ػػرملمم ػػادة

المقرك ة,كقدينشػ مػفضػعؼاإلبصػار,مثػاؿ:يقػرأالتمميػذكممػة"بعػد"بػدؿكممػة"بعيػد",كلعػالج
ىذاالاط :يكمؼالمعمـالتالميذب عدادالقطعةقبؿق ار تيا ي انر,كمايساعدالمعمـالتالميذعمكفيػـ
مضمكفالقطعة,كالتدريبعمكالق ار ةالسريعةالقا مةعمػكالفيػـ,كالعنايػةبتنميػةالثػركةالمغكيػةايػر

معيفعمكتحقيؽأىداؼالسرعةمعالفيـ,كعدـالحذؼ.
 .7تكرار األلفاظ في أثناء القراءة :
كقػػديكػػكفىػػذا ار ع ػانإلػػكصػػعكبةالكممػػةارتيػػةبعػػدىا,أكإلػػكاضػػطرابف ػ حركػػةالعػػيف.

كيمك ػػفع ػػالجى ػػذا:ع ػػفطري ػػؽإيض ػػاحالمع ػػان ,كتدريب ػػوعم ػػكقػ ػ ار ةالمػ ػكادالس ػػيمةذاتالمع ػػان 

الكاضحةلديو.

 .8القراءة المتقطعة:
كيكػكفذلػػؾنتي ػػةلعػػدـفيػـكظيفػػةعالمػػاتالتػرقيـ,أكعػدـالفيػػـلممػػادة,كعال يػػايػػتماص
ف :تدريباهطفاؿعمػكالقػ ار ةالصػحيحةمػفأكؿال ممػةكالكقػكؼعنػدالفكاصػؿكالػنقط,كأفتكػكف
المادةسيمةبالنسبةعمكالطفؿكمكتكبةبطريقةصحيحة.
 .9كثرة الحركات الرجعية:
التالميذالضػعاؼفػ القػ ار ةىػـالػذيفيعػاكدكفالنظػرإلػكالكممػةتمػكاهاػرل,كقػدينظػركف

إلػػك ػػز مػػفالكممػػة,كييممػػكفال ػػز اراػػر.كعال يػػايكمػػففػ :التعػػرؼال يػػدعمػػكالكممػػة,كادراؾ
الفركؽبيفالكمماتكالحركؼمفناحيةالشكؿ(.مدككر)192,165:2007,
كقد حدد التربكيكف مظاىر أخرل لمضعؼ القرائي كىي:
 .1التعرؼالااطئعمكالكممة .
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 .2الق ار ةف ات اهااطئ .

 .3القصكرف القدرةاهساسيةعمكاالستيعابكالفيـ .
 .4كانبمحددةف القدراتالااصةالمتعمقةباالستيعابكالفيـ .
 .5كانبالقصكرف مياراتالدرساهساسية .

 .6قصكرالقدرةعمكالتكيؼمعق ار ةمكادذاتمستكلتاصص  .
 .7كانبالقصكرف معدؿالفيـ .

 .8ضعؼالق ار ةال يرية(.أبكالضبعات )121:2007,
كيضػػيؼالباحػػثإلػػكتمػػؾالمظػػاىرعػػدـقػػدرةالتمميػػذف ػ التعػػرؼغمػػكالمفػػرداتعنػػدالنظػػر

إلييا,كعدـقدرتوعمكق ار ةنصالدرسمفنفسمستكاه .
أسباب الضعؼ القرائي :

مماالشؾفيوأفثمةأسبابانتؤدمإلكمثؿىذهالحالةالمترديػةعنػدالطػالبمنيػامػايتعمػؽ

بػػالمعمـ,كالمػػتعمـ(التمميػػذ),كالكتػػابالمقػػرر,كمػػايتعمػػؽبطبيعػػةالمغػػةالعربيػػة,كاهح ػكاؿاال تماعيػػة

كالبي ية.

أكالن :ما يتعمؽ بالمعمـ :
كىػ عبػػارةعػػفالممارسػػاتالاطػ ,التػ يقػػكـبيػػاالمعممػػكففػ أثنػػا تػػدريسالتالميػػذكنػػذكر

منيامايم  :

 .1قمةاىتماـالمعمـبتدريبالتالميذف الصؼاهكؿعمكالتحميؿكالتركيب .
 .2عدـالتزاـالمعمميفالتحػدثبالمغػةالعربيػةالصػحيحةفػ تػدريبيـ,فػ فطػكؿاسػتماعالتالميػذ
لألساليبالصحيحةيساعدىـعمكالق ار ةبمغةسميمة,كالتعبيرب سمكبسميـ .

(زايد )90,89:2011,

 .3عدـالتنكعف اهنشطةكالط ار ؽأثنا الق ار ةبحيػثيعتمػدعمػكأسػمكبنمطػ متكػررمتمثػؿ
ف اقرأ,فسر .

 .4عػدـاىتمامػػوكعػػدـقدرتػػوعمػكتشػػايصالعيػػكبالق ار يػػةكصػعكبتيا,كمػػفثػػـاليعػػرؼكيػػؼ
يككفالعالج .

 .5عدـاىتماـالمعمـبتزكيػدتالميػذهبالمػادةالق ار يػةاإلضػافية,كالتػ مػفشػ نياأفتثػرمالمػنيج
كتزيدمفحصيمةالتالميذالمغكية,كتحببيـبالق ار ة .

 .6عػػدـاىتمػػاـالمعمػػـبمعرفػػةمسػػتكلالتالميػػذالمغػػكمف ػ بدايػػةالسػػنةالد ارسػػيةكقيػػاسقػػدراتيـ
الق ار ية(.عاشكركالحكامدة )82:2007,
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 .7يعمدبعضالمعمميفإلك عؿالق ار ةف الحصةاهايرة,فيقؿنشاطالتمميذكمشاركتو .

 .8ينظػػربعػػضالمدرسػػيفإلػػكحصػػةالقػ ار ةباسػػتافاؼشػػديد,كي ارىػػافسػػحةمػػفالكقػػتيسػػتري 
فييامفحصصالنصكصكالبالغةكالنحك(.فارالديف )63:2000,
ثانيان :ما يتعمؽ بالتمميذ:

كى عبارةعفالممارساتالاط الت يقعبياالتالميذف أثنا تدريسالطالب,كنذكرمنيػا

مايم  :

 .1الحالػػةالصػػحية:إفصػػحةالتمميػػذتسػػاعدعمػػكارتفػػاعمسػػتكلالحيكيػػة,كالفاعميػػةفػ النشػػاط
التعميم كالق ار ,فالتػ ارفػ النطػؽأكضػعؼالبصػرأكالسػمعيػؤدمإلػكبػط التمميػذفػ 

الق ار ة .

 .2الق ػػدرةالعقمي ػػة(االس ػػتعدادالعقمػ ػ )متمثم ػػةفػ ػ نس ػػبةال ػػذكا الع ػػاـ,كالق ػػدرةعم ػػكت ػػذكرص ػػكر
الكمم ػػاتأكعم ػػكإدراؾالعالق ػػاتأكتتب ػػعسمس ػػمةاهفك ػػار,كبالت ػػال ق ػػديك ػػكفالتممي ػػذبطيػ ػئ

التعمـ .

 .3الحال ػػةاال تماعي ػػةكاالقتص ػػادية:كتش ػػمؿفق ػػدافأح ػػداهب ػػكيف,أكالس ػػكفغي ػػرالمناس ػػب,أك
الحالةالماديةالمتردية,أكاهميةلدلاهبكاهـتؤثركثي انرف اىتماـالتالميذبالق ار ة.

(عاشكركالحكامدة )82:2007,

 .4ضعؼالدافعيةكالرغبةف الق ار ةبااصة,كف العمـبعامةكاىتزازالقناعةبيما .

يبنػػك
 .5ضػػعؼمع ػػـالتمميػػذالمغػػكم,كضػػحالةاب ارتػػو.إذمػػفالثابػػتأفال ديػػديتطمػػبقػػديمان ي
عميوبالتفاعؿكالربط(.زايد )91:2011,

 .6اليككفلديومفالابراتمايعينوعمكربطاهفكاركتفسيرىاكنقدىا .

(فارالديف )63:2000,

ثالثان :ما يتعمؽ بالكتاب المقرر:
الشؾأفالكتابالمدرس يعدعنصرناميمانف  ذبالتالميذكاىتماميـبمػادةالقػ ار ة,كأم

امػػؿف ػ ىػػذاالكتػػاب,كمحت ػكاهيػػؤدمإلػػكعػػزكؼالتالميػػذعنػػو,كلػػكنظرنػػاإلػػكبعػػضكتػػبالق ػ ار ة

المقررةعمكالتالميذلك دناأنياالتغرمالتالميذبق ار تيا,نذكرمنيامايم  :

 .1اف ػػا اهفك ػػارفػ ػ بع ػػضمكض ػػكعاتالقػ ػ ار ة,كص ػػعكبةإدراؾالتالمي ػػذلي ػػا,كع ػػدـمراعاتي ػػا
لمستكياتيـ(.زقكت )121:1999,

 .2كضعبعضالكتببيفأيدمالتالميذدكفالقياـبت ريبياعمكعينةمفالتالميذ .
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 .3قدي دمفيدرسبعضالمكضكعاتف كتبالق ار ةأفىذهالمكضػكعاتفػكؽطاقػةالتمميػذ
العقمية,كأنياالتتناسبكقدراتوالعقمية(.عاشكر,كالحكامدة )83:2007,

 .4ال انبالشكم المادمفقدأثبتتالدراساتالعمميةالكثيقةك كدعالقػةكثيقػةبػيفدر ػةإقبػاؿ
التالميػػذعمػػكاػػطالكتػػابال يػػدالسػػميـمػػفالعيػػكب,ك اذبيػػةصػػكره,كأناقتػػوك ػػكدةكرقػػو,
كحسفإا ار و .

 .5الي رمف الغالبعمكالكتبالمقررةتعديؿأكتطكيربرغـالممحكظػاتالكثيػرةالتػ يبػدييا
المعممكفالمشتغمكفف الميداف(.زايد )91:2011,

 .6ات ػػاهالمكضػػكعاتف ػ كثيػػرمػػفاهحيػػافات اى ػانتعميمي ػانمحض ػانأكتيػػذيبانامقي ػانمباش ػ انرممػػا
يبعثف نفكسالتالميذالس ـكالض ر .

 .7صعكبةكثيرمفتراكيبياالحقيقيػةكالم ازيػةالتػ يصػعبعمػكالتالميػذفيميػا(.فاػرالػديف,
 )65,64:2000

 .8إسػػنادتػ ليؼالكتػػبالمقػػررةإلػ غيػػرالماتصػػيف,كالػػكقميمػ الابػرةفػ ىػػذاالميػػداف,كاتبػػاع
أسمكبالمسابقاتف ت ليفيا .

 .9بع ػػضمكض ػػكعاتالكت ػػبغي ػػرمثيػ ػرةلرغب ػػةالتالمي ػػذ,كالتمبػ ػ حا ػػاتيـالمتص ػػمةبحي ػػاتيـ
اليكمية(.الب ة)416:2000,

رابعان :ما يتعمؽ بطبيعة المغة العربية :
يق ػػرربع ػػضالب ػػاحثيفأفالمغ ػػةالعربي ػػةتع ػػدم ػػفالمغ ػػاتالص ػػعبةفػ ػ طريق ػػةكتابتي ػػا,كرس ػػـ

حركفيػا,كفػ قكاعػدنحكىػاكصػرفيا,يضػاؼإلػكىػذامزاحمػةالمغػةالعاميػةلمغػةالفصػيحةفػ البيػػت
كالشارعككسا ؿاإلعالـ.كىذهالعاميةتيمؿاإلعػرابالػذميعػدأىػـالاصػا صالتػ تتميػزبيػاالمغػة

العربيةكب انبالعاميةتقؼالمغاتاه نبيةالت تؤثرسمبانف التالميذ,فيي ركفلغػتيـكيتمسػككف
بالمغةاه نبية(.زايد )92:2011,

خامسان  :أسباب تتعمؽ بالبيئة ( عكامؿ اجتماعية)
كيقصدبيااه كا الت تحيطبالناشئف البيتكالم تمع,كمايتعرضلوالتمميذمفحرماف

ف ػ بعػػضاهكقػػاتكاىمػػاؿفػػالمتابعػػةكالرقابػػة,ممػػايػػؤدمإلػػكماالطػػةالتمميػػذلمػػفىػػـسػػببف ػ 
عزكفوعفالق ار ةكالدراسةبشكؿعاـ(.عاشكركمقدادم )179:2009,
كق ػػدح ػػددتس ػػاند ار)(Sandra,1999:49بع ػػضالعكام ػػؿاهسػ ػريةالمرتبط ػػةبت ػػدن اهدا 

الق ار ,كمنيامايم  :

 .1قمةالكتبف المنزؿ .
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 .2ندرةسماعاهطفاؿآبا ىـكىـيقرؤكف .
 .3تدن المستكلالتعميم لمكالديف .

 .4تدن المستكلاالقتصادم,كاال تماع   .
كماأفىناؾأسبابانقدتسيـف صعكباتالضعؼالق ار ػ التػ تعػكؽتقػدـقػدرةالتمميػذعمػك

التعمـضمفالتعمـالمنظـكيمكفأفيؤثربشكؿإي اب أكسمب ف تعمـالق ار ةكمفىذهالعكامؿ :
-1

العكامؿ البصرية:
إفااصػػيةالبصػػركى ػ القػػدرةعمػػكالتمييػػزكالتعػػرؼعمػػكالتشػػابوكاالاػػتالؼبػػيفاهشػػكاؿ

المر يةى ف الكاقعضركريةلمتفرقةبيفالحػركؼكالكممػاتمثػؿ(:ج)(خ)(ؼ)(ؽ)(ز)(ر)(ظ)
(ط)(ماؿ)(قاؿ)كالتالميذالذيفيعانكفمفمثؿىذهالصعكباتيحتا كفإلك :
-

التدريبعمكتتبعالكممات.

-

التركيزعمككحداتالمغةالكبيرةمثؿالكمماتباإلضافةإلكالكحداتالصغيرةمثؿالحركؼ.

-

التدريبعمكالقدرةالحركيةف برنامجالق ار ةمثؿالكمماتكتبعالحركؼكالكممات.
كمادامتالق ار ةتعتمدإلكحدماعمكالبصػرفػ فمشػاكؿالرؤيػةالتػ يػتـفحصػيايمكػفأف

تكػػكفسػػبباف ػ العديػػدمػػفصػػعكباتتعمػػـالق ػ ار ة,لػػذلؾي ػػبفحػػصالتالميػػذقبػػؿداػػكليـالمدرسػػة
كبصفةمنتظمةأثنا سنكاتيـالدراسية ( 229-227:1999,wong(.

-2

العيكب السمعية:
ىناؾالكثيػرمػفاهمػراضالتػ قػديصػاببيػاالتالميػذكيكػكفليػاتػ ثيرفػ ال يػازالسػمع 

لمتمميذكماأفبعضالتالميذقديتعرضكفلظركؼيفقدكففييػاحاسػةالسػمعممػاي عميػـيعػانكففػ 
المستقبؿمفصعكباتاطيرةف تعمـالق ار ةااصةف البرامجالق ار يةالت تعتمدعمكالسػمعمثػؿ:
نطؽاهلفاظكميارةالتمييزبيفاهصكاتالمتشابيةكالماتمفةكالت تعتبرميارةحيكيةبالنسبةلعممية

القػ ػ ار ةهفتعم ػػـاهصػ ػكاتيعتم ػػدأساس ػػاعم ػػكالػ ػربطب ػػيفالح ػػركؼكص ػػكتالح ػػرؼكالتميي ػػزب ػػيف
اهصكاتفػ ذاكػافالتمميػذضػعيفافػ عمميػةالتمييػزككػافيتكقػعلػوأفيػتعمـالقػ ار ةف نػوسيفشػؿفػ 

ذلؾبسببضعؼالتمييز .( 229-227:1999,wong(.
كيرلالباحثأفىذهاهسبابقدتؤثرف المسػتكلالق ار ػ لمتمميػذكسػكؼتقمػؿمػفالحصػيمة
المغكيةلديوكبالتال تؤثرعمكمستكاهالتعميم مقارنةب قرانودااؿالفصؿ.
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عالج الضعؼ القرائي:

إفمعرفػػةأسػػبابالضػػعؼالق ار ػ تػػؤدمإلػػكأسػػاليبمعال ػػةذلػػؾالضػعؼكفيمػػايمػ بعػػض

أساليبالعالج :

أكالن :معالجة ما يتعمؽ بالتمميذ:

 .1مراقبػػةالحالػػةالصػػحيةلمتمميػػذ,ف ػ ذاكػػافلػػدلالتمميػػذقصػػكرف ػ البصػػرأ مسػػوالمعمػػـف ػ 
المقاعداهمامية,كاستدعككل أمػرهلمعال ػةذلػؾلػدلالطبيػب,ككػذلؾإذاكػافلديػوقصػكر

ف السمعأكغيرذلؾ .

ػةكاطالعيػػـعمػػكمسػػتكياتأبنػػا يـ,ليػػتـالتعػػاكفبػػيفالبيػػت
 .2دعػػكةأكليػػا اهمػػكرإلػػكالمدرسػ 
كالمدرسة .

 .3الكقكؼعمكأسبابت ارالتمميذعفالمدرسةأكتغيبو.
ثانيان :معالجة ما يتعمؽ بالمعمـ:

تتمثؿف تحسيفممارستومفحيث :

 .1تدريبالتالميذعمكت ريدالحركؼكتحميمياكتركيبيا .

 .2تكميؼالتمميذب فيصح اط هإالإذاع زعفذلؾفيصححومعمموأكزميؿلو .
 .3تنكعطرؽالق ار ة .

 .4تزكيدالتمميذبمكادق ار يةإضافية .
 .5تش يعالتمميذعمكال مكسف المكتبةكالق ار ةفييا .

 .6إ ار فحكصتشايصية,ككضعاططعال يةلمضعؼ.
ثالثان :معالجة ما يتعمؽ بالكتاب المدرسي:

 .1أفيقكـمربكفمفذكماالاتصاصكالتعايشمعالتالميذبكضعالكتبالمدرسية .
 .2أفيككفت ليؼالكتبالمدرسيةمراعيانميكؿالتالميذكرغباتيـكحا اتيـ .

 .3أفتككفمكضكعاتالكتبالمدرسيةكألفاظيامناسبةلمقدراتالعقميةلمتالميذ .
 .4أفت ربالكتبالمدرسيةعمكبعضالمدارسكالتالميذقبؿتعميمياعمكال ميع.

 .5أفيمػػن إاػراجالكتػػابعنايػػةااصػػةف ػ الػػكرؽ,كالطباعػػةكالحػػركؼكالصػػكركالرسػػكـحتػػك

يقبؿالتالميذعمكالق ار ة,كيككفالكتاببيفأيدييـمقبكؿالشكؿ.

 .6أفيفرزفريؽمؤىؿ ,ربالميداف,كلديوابرةلت ليؼالكتبالمقررة .
 .7ضركرةتنكعمكضكعاتالكتاببحيثي دكؿطفؿمايركؽلو.

(فارالديف)66:2000,
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رابعان :معالجة ما يتعمؽ بالمغة:
 .1التحدثبالمغةالفصيحةدااؿغرفةالصؼ,كتدريبالتالميذعمكذلؾ .

 .2عمػػكالمس ػ كليفعػػفب ػرامجاإلذاعػػةكالتمفػػازى ػػرالمغػػاتالمحميػػة,كالتحػػدثبالمغػػةالعربيػػة
الفصيحة .

 .3تكرارالتدريبعمكنطؽالحركؼ,ككتابتياب كضاعياالماتمفة .

 .4اإلكثارمفق ار ةالنصكصاهدبيةالرفيعة,كبااصةالقرآفالكريـ.
(الب ة )418,417:2000,
كيػػرلالباحػػثب نػػوي ػػبأفيشػػترؾال ميػػعف ػ معال ػػةالضػػعؼالق ار ػ مػػعضػػركرةكضػػع
برامجكمنيجااصلمتالميذالذيفيعانكفمفضعؼق ار  نبػانإلػكالكسػا ؿااللكتركنيػةالحديثػةمػع
ضركرةمراعاةالفركؽالفرديةبيفالتالميذ .

السادس عشر  :عكامؿ االستعداد لمقراءة:
يتطمباالستعدادلمق ار ةتكافرعدةعكامؿأكضحيا(ازيد)44-40:2011,فيماي ت  :
 .1االستعداد العقمػي:كيتطمػباالسػتعدادالعقمػ ,أفيبمػاالطفػؿمسػتكلعقميػامعينػا,فالطفػؿإذا
بماعمرهالعقم ستسنكاتف نويصب قادراعمكالق ار ة .

 .2االستعداد الجسػمي:ممػاالشػؾفيػوأفالقػ ار ةليسػتعمميػةعقميػةفحسػب,كانمػاىػ عمميػة
تستادـحكاسالبصر,كاالستماع,كالنطؽ,كمفثـف نياتعتمدفػ ن احيػاعمػكسػالمةىػذه
الحكاس .

 .3االستعداد االنفعالي أك الشخصي أك العاطفي:تكادار ار كالبحكثف ىذاالميدافتتفؽعمك
أفمش ػػكالتالطف ػػؿالعاطفي ػػةكالشاص ػػيةس ػػببر ػػيسفػ ػ إاف ػػاؽبع ػػضاهطف ػػاؿفػ ػ تعم ػػـ

الق ار ة .

 .4االستعداد التربكم :يتضػمفىػذاال انػبمػفاالسػتعدادعػدةقػدراتاكتسػبياالطفػؿمنػذنعكمػة
أظافرهكحتكقدكموإلكالمدرسةكمفأىميا :
أ -الخبػػػرات السػػػابقة :كنعن ػ بيػػام مػػكعالتفاعػػؿبػػيفالفػػردكالبي ػػة,كىػػذهالاب ػرةتسػػاعد
الطفؿعمكالربطبيفالمعنكالذىن لمكممة,كصكرتياالمكتكبة .

ب -الخب ػرات المغكيػػة:م مكعػػةالمفػػرداتكالتراكيػػبالمغكيػػةالتػ اكتسػػبياالطفػػؿمػػفأسػرتو
كم تمعوقبؿسفالدراسة .
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ج -القدرة عمى التمييػز البصػرم كالنطقػي بػيف أشػكاؿ الكممػات المتشػابية كالمختمفػة:تعػد
الق ار ةعمميةتعرؼعمكصكرالكمماتكتمييزبعضيامفبعض,كين ـعفىذاقدرة
الطفؿعمكالتمييزبيفصكرالكمماتكادراؾأك والشبوأكاالاتالؼ .

د -الرغبة في القراءة :الرغبةف الق ار ةعندالطفؿلفتككفأصػميةإالإذاصػحبيامفيػكـ
مػ عػػفمعناىػػا,كطبقػانلمفيػػكـالطفػػؿعػػفالقػ ار ة,كرغبتػػوفػ تعمميػػا,كاىتمامػػوبيػػا

يككفاستعدادهلتعممياكالن احفييا,كمفأ ؿىذاف فمفالتبعاتاهساسيةالتػ تقػع

عمػكعػػاتؽالمعمػـأفيثػػرمفػػييـىػذااالسػػتعداد,كينميػوقبػػؿالبػػد بعمميػةالػػتعمـ.أيسػػر
مفغيرهأيضان .
كيرلالباحثب فمرحمػةاالسػتعدادلمقػ ار ةتكػكفمنػذبدايػةنعكمػةأظػافرهكذلػؾبت ىيمػوتربكيػان

لمق ار ةكمفثـإكسابوعدةمفرداتلغكيةكمفثـتيي توعقميانك سميانكانفعاليانفعمميةالق ار ةالترتكز
فقػطعمػػكالعقػػؿفينػػاؾعػػدةحػكاستشػػترؾفييػػالػػذلؾي ػػبأفيعمػؿالمعمػػـمنػػذالبدايػػةعمػػكاسػػتعداد

التمميذلمق ار ةقبؿالبد بالتعميـ .

السابع عشر :العكامؿ المساعدة في تنمية ميارة القراءة:
تعدمياراتالقػ ار ةكالكتابػةمػفالميػاراتاهساسػيةكالضػركريةلكػؿفػرد,ليػتمكفمػفمكا يػة

أمػػكرالحيػػاةكالتعامػػؿمػػعاراػريف,كاالتصػػاؿبثقافػػاتاهمػػـ,كاكتسػػابالمعرفػػةمػػفالكتػػبكالقصػػص
كالصحؼكالم الت,كىناؾعكامؿتساعدعمكتنميةميارةالق ار ةلدلالتالميذ,كىذهالعكامؿحػددىا

(عيد)56-52:2011,فيماي ت  :

 .1األسرة:اهسرةأكؿم تمعيك دفيوالتمميذكيت ثربو,كلماكانتىناؾفركؽبيفاهسر,فػال
بدمفك كدفركؽبيفالتالميذ .
 .2المدرسة:إفميمةالمدرسةالحديثةى إعدادالتمميذمف ميعالنكاح ك ينفعنفسػوكغيػره
ككطنػػو,كاليكػػكفعالػػةعمػػكغي ػرهمػػفالنػػاسصلػػذلؾتقػػكـالمدرسػػةبتعمػػيـالفػػردكفػػؽمبػػادئ

أساسػػية,منيػػا:االنتقػػاؿمػػفالسػػيؿإلػػكالصػػعب,االنتقػػاؿمػػفالكػػؿإلػػكال ػػز ,االنتقػػاؿمػػف
الع ػػاـإل ػػكالا ػػاص,االنتق ػػاؿم ػػفالمعم ػػكـإل ػػكالم ي ػػكؿ,االنتق ػػاؿم ػػفالمحس ػػكسإل ػػكش ػػبو

المحسكسفالم رد .
 .3كسػػائؿ اإلعػػالـ:تقػػدـكسػػا ؿاإلعػػالـبػرامجدينيػػةكثقافيػػةكأدبيػػةكعمميػػةكتاريايػػةكا تماعيػػة
كترفييية,ف ذاأردناأفيستفيدالتمميذمفىذهالبرامجالمتنكعة,كاليادفة,عمكالمعمـأفيك و
تالميذهنحكتمؾالبرامج .
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 .4القصػػص:تتكػػكفالقصػػةمػػفحػػدثكاحػػدأكم مكعػػةمػػفالح ػكادثتتعمػػؽبشػػاصأكعػػدة
أشػػااص,كلمػػاكانػػتالقصػػصمحببػػةإلػػكنفػػكسالتالميػػذف ػ نيـيسػػتطيعكفمتابعتيػػاكتعمػػـ

الكثيرمنيا,كيترتبعمػكالمعمػـأكالمعممػةأفي ارعػ ااتيػارالقصػصالتػ تناسػبالتالميػذ
ػدييـ,كاثػػارةحػػباالسػػتطالع,كتطبيػػعالتالميػػذبطبػػاعكآدابمرغػػكب

كتنميػػةالثػػركةالمغكيػػةلػ

فييا,ك عؿالقصةلممتعةكالتسمية .

كيرلالباحثأفىناؾعكامؿأارلتساعدعمكتنميةميارةالق ار ة,منيا:اهلعابكالرحالت
التعميميػةكاهناشػيد,,ككػذلؾمكتبػةالمدرسػةكاالذاعػػةالمدرسػية,مػعضػركرةاسػتغالؿالكسػا ؿالحديثػػة
كتكظيؼاالنترنتكالحاسكبف تنميةالمياراتالق ار ية .

كف ػ نيايػػةىػػذاال ػػز مػػفالد ارسػػةالػػذمتنػػاكؿالميػػاراتالق ار يػػةيسػػتنتجالباحػػثأفالق ػ ار ة

ػكزكقر تيػػابػػؿ
ا
عمميػػةعقميػػةك سػػميةتشػػترؾفييػػابعػػضالح ػكاس,كى ػ ليسػػتفقػػطعمميػػةفػػؾالرمػ
يتطمبمفالتمميذالذميقرأأفيتفاعؿمعالنصالمقرك ,كماأفالق ار ةلياأثربػالافػ زيػادةالثػركة

المغكيةلمتالميذكالق ار ةلياأنكاععديدة,كى تتنكعمفحيػثالغػرضكالشػكؿكاهدا صكػؿطريقػةليػا

مميزاتيػػاكعيكبيػػا,كلكػػؿمرحمػػةد ارسػػيةليػػاطريقتيػػاالااصػػةفػ القػ ار ةصلػػذلؾفػ فالمعمػػـالنػػا

ىػػك

الذمينتق الطريقةالمناسبةلمستكلطالبوكلطبيعةالمرحمةالتػ يدرسػكنياكيسػتطيعأفيتغمػبعمػك

معيقاتالطريقةالت يتاذىاصكذلؾمفأ ؿالكصؿإلكاليدؼالمنشكد .

ككمػػايتض ػ أفالميػػاراتالق ار يػػةمترابطػػةكػػالتعرؼالق ار ػ ,كالفيػػـالق ار ػ ,كميػػاراتالنطػػؽ
الق ار كمعتنكعتمؾالمياراتازدادتالمشكالتالق ار يػةكتبػيفالضػعؼالق ار ػ لػدلالتالميػذ,كلػذلؾ

ك ػػافل ازمػ ػانعمين ػػاأفنبح ػػثع ػػفأفض ػػؿالكس ػػا ؿلع ػػالجالض ػػعؼالق ار ػ ػ كذل ػػؾم ػػفا ػػالؿاس ػػتاداـ
اهسمكبالمناسبلكؿمرحمةدراسية,ككذلؾعميناأالن يؿب ننانعيشف عصرالثكرةالتكنكلك ية

كالحاس ػػكب,فيمكنن ػػاأفنس ػػتثمرى ػػذهالتكنكلك ي ػػافػ ػ ع ػػالجالض ػػعؼالق ار ػ ػ اصكصػ ػانأفتالمي ػػذنا
يم ؤكفإلكالتعامؿمعبرامجالحاسكبكال كاؿأكثرمفتعامميـمعالكتبصكلذلؾي بعمكالمعمـ

أفيسػػتغؿىػػذهالبػرامجلتنميػػةالميػػاراتالق ار يػػةعنػػدالتالميػػذككنيػػاتتماشػػكمػػعطبيعػػةالعصػػرالػػذم
نعيشوكككنيامشكقةكممتعةكت ذبالتالميذإلييا,كيتعامؿمعياالتمميذبسيكلة,فيػ تسػاعدالتمميػذ

القارئعمكأفيقرأحسبقدراتومعمراعاةالفركؽالفرديةبيفالق ار  .
-4ميارة الكتابة :
الكتابػػةميػػارةمػػفميػػاراتاهدا المغػػكمكىػ ال انػػبالمكتػػكبفييػػاكىػ تشػػكؿأداةالتكاصػػؿالمغػػكم
بيف(المرسؿكالمستقبؿ)لمكصكؿإلكالمعرفةكتعدكسيمةلمتعبير,كماأفلمكتابةأث انرباقيانعمػكمػر
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العصػػكر,في ػ تػػذكرنابماض ػ مػػفقبمنػػاكتعتبػػرأداةالحاضػػركم ػػدمسػػتقبمنافي ػ تس ػتادـف ػ كػػؿ

مناح الحياةاال تماعية .

كسػػكؼيعػػرضالباحػػثف ػ ىػػذاالم ػػاؿ انب ػانمػػف كانػػباهدا المغػػكم,كىػػكميػػارةالكتابػػة

ب نكاعيا(التعبيرالكتاب ,الاط,اإلمال ).
أكالن :مفيكـ الميارات الكتابية:

تع ػػدالكتاب ػػةم ػػفأعظ ػػـم ػػاأنت ػػوالعق ػػؿالبش ػػرم,كىػ ػ م ػػفمي ػػاراتالمغ ػػةاهساس ػػية,إالأف
مكضكعالكتابةلـينؿاالىتماـالذمنالومكضكعالقػ ار ة.كيػرلعممػا اهنثركبكلك يػاأفاإلنسػافبػدأ

تارياوالحقيق حيفااترعالكتابة(عاشكر( .27:2014

كيتعمـاهطفاؿالصغارالكتابةمفاالؿالنماذجالمتكررةالت يشاىدكنيا,كمفاالؿرؤيتيـ

لكتابةاراريفكى تقرأليـ,كأيضانمفاػالؿإمػال اهطفػاؿلمكاضػيعيـالااصػةبمسػاعدةالمعممػة,
كتككفمحاكالتاهطفاؿاهكلػكلمكتابػةعػادةعػفطريػؽالاطػكط(الشػابطة),كعنػدماتصػب الرسػكـ

النمػػفالتعر ػػاتالدا ريػػةغيػػراليادفػػة,عنػػدىايػػدرؾ
العشػكا يةلاطػػكطاهطفػػاؿعمػػكسػػطكرأفقيػػةبػػد 
اهطفاؿبداياتتعمـالكتابة(اميؿ ( .17:2002,

تعػػرؼالميػػارةالكتابيػػةب نيػػا"م مكعػػةمػػفاهدا اتالتػ يقػػكـبيػػاالتالميػػذفػ أثنػػا 
ك ِّ

الكتابةصلتككفكتاباتيـدقيقةكصحيحةكمترابطة"(.صال )9991994,

كيرل(الاطيب.)17:2006,أفالكتابة ى اإلبانة كاإلفصاح عف الاكاطر كاهفكار ,كى

المحصػمةالنيا يػةلمػاتعممػوالمػتعمـ,كىػذايعنػ أف الكتابػة تحقػؽ كظيفتػيف مػف كظػا ؼ المغػة ىمػا:
اإلبالغكالتفكير,كىناينبغ أفيت وتعميـالكتابػةالػكإت ػاىيفىمػا:ات ػاهاالتصػاؿ,كىػكمػايطمػؽ
عميػوارف,االت ػاهالػكظيف ,كات ػاهتسػييؿعمميػةالتفكيػركالتعبيػرعنػو,كىػكمػايطمػؽعميػوالتعبيػػر

الكتاب  .

كمػػاتعػػرؼالكتابػػةعمػػكأنيػػاعمميػػةعقميػػةمنظمػػةتػػتـمػػفاػػالؿعػػدةعمميػػاتمتسمسػػمةف ػ 

البنػػا كصػكالإلػػكنيايػػةالعمميػػاتالكتابيػػةالسػػت(التاطػػيطالعربػ ,الكتابػػةاهكلػػك(المسػػكدة),معرفػػة
ردةفعؿالقارئ,عمميةالتنقي ,الكتابةالمتقدمة)كبانتيا العممياتتككفالمادةالكتابيةصالحةلمق ار ة

أكالنشر"(.عاشكر,كالحكامدة)205-204:2007,

كيػػرل(ال عػػافرة.)231:2011,أفالكتابػػةى ػ تس ػ يؿأفكػػارالم ػر كأص ػكاتوالمنطكقػػةف ػ 
رمكزمكتكبة,اصطم عمما المغةعمكتسميتياحركفانى ا ية,تنظـكفؽأحكاـالمغػةكقكانينيػا,فػ 
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كمم ػػاتك م ػػؿمترابط ػػة,كتتمث ػػؿالكتاب ػػةفػ ػ التعبي ػػرالكت ػػاب ,أم ػػااإلم ػػال كالا ػػطف ػػيمكفتس ػػميتيما

بالمياراتالكتابيةالمساعدة .

كمفك يػةنظػر(عمػكم.)118:2010,فػ فالكتابػةىػ نظػاـمػفالرمػكزالاطيػةبكسػاطتو

نصكفأفكارناكمعارفناككسا ؿالثقافةالمتاحةلنامفضعؼالذاكرةكقصػكرىا,كىػ تسػتادـكػؿيػكـ

ف ػ الحيػػاةاال تماعيػػة.كف ػ غالبيػػةالحػػرؼكالميػػفإلعػػدادشػػتكأن ػكاعالكثػػا ؽكتكفيرىػػا,كالتصػػاؿ
ب مثالناعفطريؽتبادؿالمراسالت .
كيماص(أبكدية)52:2016,مفيكـميارةالكتابةف عدةنقاط,كمايم  :
 .1الكتابة عبارة عف نظاـ لو قكاعده تثبت مف االلو سالمة كصحة الكتابة.
 .2الكتابة كسيمة لالتصاؿ كالتكاصؿ.

 .3أداة مف أدكات التعبير عف اهفكار كالمشاعر كاهحاسيس.
 .4كسيمة مف كسا ؿ الفيـ كاإلفياـ.
 .5حركؼ أك رمكز مكتكبة .

كالكتابة تحمؿ ف الم اؿ المغكم إحدل دالالت ثالث(:اهسطؿ)43:2010,
 .1التعبير عف الفكرة بالكممة المكتكبة,كىك ما يدرس تحت اسـ التعبير.

 .2رسػـ مػا يممػك مػف الكممػات رسػمان صػحيحان مطابقػان لمقكاعػد اإلمال يػة المتعارفػة(كىػك مػا يػدرس
تحت اسـ اإلمال ) .

 .3رسـ الكممات رسمان فيو كضكح كتنسيؽ ك ماؿ,كىك ما يدرس تحت اسـ الاط .
ممػاكرديتضػ أفالكتابػةىػ إحػدل ميػارات المغػة العربيػةكالتػ تمكػفالتمميػذمػفكتابػةمػا

ي كؿف ااطرهب سمكبفن صحي مفاالؿعمميةعقميةمحكمةيقكـبياالتمميػذبتكليػد اهفكػار,

كصياغتيا كتنظيميا ,ثـ كضعيا بالصكة النيا ية عمك الكرؽ .
ثانيان :أىمية الكتابة:

تعػػدالكتابػػةكسػػيمةاتصػػاؿكتكاصػػؿتمكػػفالتمميػػذفػ التعبيػػرعػػفأفكػػارهكمشػػاعره,كمػػايػػدكر

بداامو,فكثيرمفالشع ار كالفنانيفيسػتادمكفلغػةالكتابػةلتكصػيؿأفكػارىـ,فيػ تعبػرعػفإنتػاجمػا
ف العقؿالبشػرم,كتعػدمػفأسػيؿالطػرؽالتػ يظيػرفيػواإلنسػافماضػيو,كيبنػ حاضػرهكمسػتقبمو,
في كعا إلن ازاتالبشرعمكمرالعصكركأساسالحضارةالعممية .

كتمثؿ الكتابة القكانيف كاهصكؿ كاهعراؼ المغكيةصهف المغة المنطكقة تمثؿ لغة الحػديث ,كمػا
يكاكػب سػيرتيا مػف تطػكر كتحػكؿ ,أمػا المغػة المكتكبػة فػ اهغمػب ف نيػا تمثػؿ المغػة المسػتقرة ,كتحمػؿ
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السمات اهصيمة المتكارثة كما ي ب أف تككف ,كى لغة اإلنتاج اهدب كالفكرم كم اؿ اىتماـالعمما
كالمبدعيف ( .امعةالقدسالمفتكحة )15:1997,

كيمخص( فضؿ اهلل  )53 :2008،أىمية الكتابة في نقاط ،كالتالي:
 .1الكتابػة أداة لحفػظ التػراث كنقمػو ,كمػف ثػـ فيػ أداة اتصػاؿ الحاضػر بالماضػ  ,كنقػؿ المعرفػة
كالثقافة إلك المستقبؿ ,كايصاؿ الابرات بيف اه ياؿ.

 .2الكتابة أداة لمتسػ يؿ كاإلثبػات ,كىػ تصػؿ بػيف القريػب كالبعيػد لػذلؾ يقػاؿ " الاػط أفضػؿ مػف
المفظ,المفظ يعمـ الحاضر ,بينما الاط يعمـ الحاضر كالغا ب" .

 .3القدرة عمك الكتابة انب أساسمف كانب محك أمية المكاطف ,كبالتػال فيػ

ػز أسػاس مػف

المكاطنة السميمة.

 .4الكتابػة أداة مػف أدكات التعمػيـ ,فػالمكتكب إذا كػاف صػحيحان ككاضػحان كمنتظمػان يسػتطيع المػتعمـ
تحصيمو بسيكلة كبالكتابة يعرض المتعمـ ما تعممو كيكشؼ عف مدل فيمو لو ,بؿ كيعبر عف

قد ارتػوكمكاىبػو فػ م ػاالت كثيػرة تتطمػب التعبيػر الكتػاب ,كمػف االلػو يمكػف الحكػـ عمػك

مسػتكلالمتعممػيف فكريػان كلغكيػان ,كعمػك إمكانػاتيـ المعرفيػة مػف اػالؿ تقػكيـ إ ابػاتيـ المكتكبػة
كأعماليـالتحريرية.

 .5تعمـ الكتابة كممارستيا يعكد الفرد عمك أعماؿ الركاية ,كدقة االاتيار كالترتيب كحسػف التنسػيؽ
كالتفكير المنظـ.

 .6الكتابػة كسػيمة االتصػاؿ اإلنسػان  ,يعبػر بيػا الفػرد لآلاػريف عمػا لديػو كيتعػرؼ عبػر كتابػات
اراريفإلك ما لدييـ ,في أداة اإلنساف لنقؿ معمكماتو كأفكاره كأاباره كمشاعره.

 .7الكتابة كسيمة التعبير عما يػدكر فػ الػنفس كالاػاطر ااصػة فػ المكاقػؼ التػ ال يتيسػر فييػا
الكالـلبعد المكاف ,أك لعدـ الرغبة ,أك القدرة عمك المكا ية.

 .8بالكتابػة ياػرج الفػرد مكنكناتػو ,كيعبػر عػف مشػاعره ,كيػنفس عمػا ي ػكؿ باػاطره ,كبػذلؾ يحقػؽ
لنفسو راحة نفسيو كطم نينة قمبية.

 .9لمكتابة أثر ا تماع  ,حيث إنيا تسيـ ف تككيف الرأم العاـ كتقارب ك يػات النظػر ,كالتفػاىـ
بيف اهفراد ,كتكحد الرؤل كاهفكار ,كبالتال تقكم الركابط بيف أفراد الم تمع الكاحد .
كقد ا ت آيات القراف الكريـ,كمف أكؿ آية نزلت عمك رسكلنا محمد صم اهلل عميو كسمـصلتػدؿ عمػك

أىمية كفضؿ الكتابة ,فقاؿ ؿ اللو مااطبا سيدنا محمد صمك اهلل عميو كسمـ"(:اقْرَأْ بِبسْىِ رَبِّكَ انكاِي
لَهَقَ ( )1لَهَقَ انَِْْْسَبٌَ يٍِْ عَهَقٍ ( )2اقْرَأْ ًَرَبُّكَ انْأَكْرَوُ ( )3انكاِي عَهكىَ بِبنَُْهَىِ ( )4عَهكىَ انَِْْْسَبٌَ يَب نَىْ ٌَعْهَىْ)(سكرة
العمؽ)5:1,
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ثـ ا قسـ المكلك عز ك ؿ ب دكات الكتابة فقاؿ ف حؽ القمـ كالذم يعد أداة الكتابة الر يسة:

( ٌ ًَانَُْهَىِ ًَيَب ٌَسْطُرًٌَُ( ).سكرة القمـ ,أيو  )١

كقد أقسـ اهلل عز ك ؿ أيضان بالكتاب فقاؿ ف سكر الطكر(ًَانطٌُّرِ (ًَ )1كِتَبةٍ يَسْطٌُرٍ ( )2فًِ
رَقّ يَنْشٌُرٍ ((.))3سكرة الطكر )3-1,
كالكتابة كسيمة مف كسا ؿ االتصاؿ الت بكساطتيا يمكف لمتمميذ أف يعبر عف أفكاره ,كأف يقؼ

عمكأفكار غيره ,كأف يبرز ما لديو مف مفيكمات كمشاعر ,كيس ؿ ما يكد تس يمو مف حكادث ككقا ع,
ككثي انر ما يككف الاط الكتاب ف اإلمال كف عرض الفكرة سببان ف قمب المعنك كعدـ كضكحالفكرة,

لذا تعد الكتابة الصحيحة عممية ميمة ف التعميـ عمك اعتبار أنيا عنصػر أسػاس مػفعناصػر الثقافػة
كضركرة ا تماعية لنقؿ اهفكار كالتعبير عنيا(.اهسطؿ )44:2010,
كبسبب ىذه اهىمية ,أصب تعميـ الكتابة كتعميميا يمثؿ عنصػ انر أساسػيان فػ العمميػة التربكيػة,

بػؿ نسػػتطيعالقػكؿإفالقػ ار ة كالكتابػة ىمػا مػفالكظػػا ؼاهساسػية لممدرسػة اهساسػػية,كمػفأىػػـ
مسؤكلياتيا ,كلعؿ تدريب التالميذ عمك الكتابةالصحيحة فػ إطػار العمػؿ المدرسػ يتركػز فػ العنايػة
ب مكر ثالثة(:الب ة )422:2007,

 .1قدرة التمميذ عمك الكتابة الصحيحة إمال يان .

 .2إ ادة الاط مف االؿ تنظيمو كتنسيقو ك مالو.

 .3قدرتو عمك التعبير عما لدية مف أفكار ف كضكح كدقة.
كيرلالباحثأفالكتابةذاتأىميةبالغة,لذلؾي بعمكالمعمـأفيساعدالتمميذك يكػكف

قاد انرعمكاستاداـالكتابةككسيمةاتصػاؿكتعبيػرعػفأفكػاره,كمػايػدكربداامػوبحيػثيككنػكفقػادريف
عمكرسـالحركؼكالكمماتكال مؿرسمانصحيحان,يستطيعالقارئمفااللياعمكفيـمايق أر .

ثالثان :مراحؿ تطكر الكتابة(:ال عافرة )231:2011,
بعددراسةارثارالت عثرعميياالمنقبكفك دكاأفالكتابةتطكرتعبرأطكارمتدر ة,كىذه

اهطكارى  :

 .1الطكرالصكرم:حيثكانتتسػتادـقػديمانفػ ذاأراداالنسػافالقػديـأفيرسػؿإلػكإنسػافآاػر
رسالةيقكؿفيياإنوذاىبإلكصيدالسػمؾ,يرسػـصػكرةر ػؿبيػدهقصػبةفػ  أرسػياشػاص

مت ونحكبحيرةسمؾ.

 .2الطكرالرمزم:كى اسػتنباطصػكرةترمػزإلػكالمعنػك,فصػكرةالشػمسالمنبعػثمنيػاالضػيا 
تصم أفتككفرم انزلمنيار.
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 .3الطػػكرالمقطعػ :كتابػػةالكممػػاتكال مػػؿيكػػكفكػػؿمنيػػامقطعػانكلػػيسحرفػانمػػثالن:إذاأرادأف
يكتبكمماتتبدأبالمقطع(يد)ف نويرسـصكرةيدكيعتبرىامقطعانى ا يان.

 .4الطػػكرالصػػكت :اسػػتاداـصػػكرأشػػيا يت ػ لؼمػػفى ا يػػااهكؿلفػػظالكممػػةالمعنيػػة,كى ػ 
اتااذالصكركرمزلمي ا اهكؿمفاسـالصكرةمثاؿ:صكرةالكمبترمزإلػك(ؾ),كصػكرة

غزاؿترمزإلك(غ).

 .5الطكرالي ا :كفييايمثؿأمرمزمفالرمكز,كىكعادةصػكرةشػاصأكحيػكافأكشػ 
أككممةأكمقطعانأكصكتان.

رابعان :ميارات الكتابة:
ذكر(ال عافرة)234:2011,مياراتالكتابةف الصفكؼالثالثةاهكلككارت  :
 .1الكتابةبكضكح.

 .2الكتابةبتناسؽكحسفالفصؿبيفالكممات.
.3

عؿمكضكعالكتابة(الصفحة)نظيفانكمرتبان.

 .4تمييزالحركؼالمتماثمةف الشكؿ.
 .5السرعةالمناسبةلسفالطفؿ.
 .6الكتابةمفالذاكرة.

 .7التفريؽبيفالتا المربكطةكالتا المبسكطة.
 .8التمييزبيفآؿالشمسيةكآؿالقمرية.

 .9التمييزبيفىمزةالكصؿكىمزةالقطع .
كيرل(عاشكركمقدادم)212-207:2009,أفلمكتابةمياراتعامةي بتكفرىػالػدلكػؿ
كاتب,كمايحتا ياكؿمفأرادالقياـب دا معيف,كفيمايم تفصيؿذلؾ :
 .1القدرةعمككتابةالحركؼالي ا يةب شكالياالماتمفة.
 .2القدرةعمككتابةالكمماتالعربيةبحركفياالمتصمةكالمنفصمةمعتمييزأشكاؿالحركؼ.
 .3القدرةعمكاستاداـالعالماتالشكميةلمكتابة(عالماتالترقيـصكالفقراتصكاليكامش).

 .4القدرةعمكمراعاةالقكاعداإلمال يةكاممػةفػ الكتابػةلكػؿلغػةقػكانيفااصػةبكتابتيػاكقػكانيف
العربيةتتكزععمكاهبكابارتية:
أ.

اليم ػزة:لميم ػزةف ػ المغػػةالعربيػػةق ػكانيفتفصػػيميةصفي ػ إمػػاىم ػزةكصػػؿأكقطػػع,كاذا
كانػػتقطعػانفقػػدتكتػػبمػػعاهلػػؼأكالػكاكأكاليػػا أكعمػػكالسػػطر,كذلػػؾطبقػانلقكاعػػد
اتفؽالكتابعمكمعظميا.
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ب .القدرةعمكدقةكتابةالكمماتذاتالحركؼالت تنطػؽكالتكتػب,كتمػؾالتػ تكتػبكال

تنطؽ.

ت .التػػا المربكطػػةكالمفتكحػػة,كىػػذهمػػفمكاضػػيعالاطػ الشػػا علػػدلالكتػػاب,كااصػػةف ػ 

مرحمةالمدرسة,كيترتبعمكىذاالامطبينيماااتالؼف المعنك.

ث .اهلػػؼالمتطرفػػة,كتكتػػباهلػػؼفػ آاػػرالكممػػةممػػدكدةأكمقصػػكرةكذلػػؾتبعػانلقػكانيف

ااصػػةبيػػا,كالاط ػ ف ػ كتابتيػػااليػػؤدمإلػػكااػػتالؼف ػ المعنػػكغالب ػانكلكنػػوغيػػر
مقبكؿهنوياالؼماتعارؼعميوالناس.

ج .الفصػػؿكالكصػػؿ,حيػػثإفبعػػضالكممػػاتالتكتػػبإالمتصػػمةمػػعمػػاقبميػػاأكبعػػدىا,

كبعضالكمماتيمكفأفتكتبمنفصمةعماسكاىاأكمتصمةبغيرىاكلكؿذلػؾقػكانيف

ي باتقانيا.

 .5القدرةعمكمراعاةالقكاعدالنحكيةكالمغكية.
 .6القدرةعمكالكتابةباطكاض يميزبيفالرمكزالكتابية.
 .7القدرةعمكنقؿالكمماتالت نشاىدىانقالنصحيحان.
 .8القدرةعمكإتقافنكعمفاهنكاعالماتمفةلماطالعرب (رقعةصنسخصككف ص.).......
 .9الق ػػدرةعم ػػكم ارع ػػاةالتناس ػػؽب ػػيفالح ػػركؼطػ ػكالنكاتس ػػاعان,كتناس ػػؽالكمم ػػاتفػ ػ أكض ػػاعيا
كأبعادىا.

كقدقسـالب ةالمياراتالكتابيةإلك زأيف(:الب ة)264:2007,
أ-

مياراتتعد ز انر يسانمفالكتابة.

ب -مياراتمرافقة .
)1

الميارات الرئيسة :كىي تتمثؿ في:
ميمة,كأقؿمستكللمكتابةال ميمةأفيككفالاطكاضحانمقرك ان,فػ ذازادعمػكىػذا

 .1الكتابةال
الحدفيكاإلبداعالذميعرؼبالكتابةال ميمة,كىكمايتميزبوعددقميؿ.

 .2القدرةعمكنقؿالكمماتبصكرتياالصحيحةدكفتحريؼمعربطيابالنطؽالسميـ,كىكيطمؽ
عميػػو"اإلمػػال المنقػػكؿ",كيميػػزعػػفالنسػػخف ػ أفالثػػان اليقػػرفبػػالنطؽ,كاليكػػكفتحػػت

إرشادالمدرسكتك ييوالمباشريف,كمنواإلمال المنظكركىكإمال كسط حيثيتـبطريقػة

إظيػ ػػارال ممػ ػػة,أكالكممػ ػػةكاافا يػ ػػا,كى ػ ػ اطػ ػػكهأكثػ ػػرمػ ػػفسػ ػػابقتياتقػ ػػدمان,كمنػ ػػواإلمػ ػػال 
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االاتب ػػارمال ػػذميع ػػدمحط ػػةلمت ػػدريبالمس ػػتمرعم ػػكالكتاب ػػة,كىػ ػ مرحم ػػةتكتم ػػؿم ػػعنياي ػػة

المرحمةاهساسيةاهكلك.

 .3كتابػػوالحػػركؼالمتشػػابيةنطق ػانالماتمفػػةكتابػػةمثػػؿالػػذاؿ,كالظػػا ,كالسػػيف,كالصػػاد,كالتػػا ,
كالطػػا ,كالػػداؿ,كالضػػاد,حيػػثيػػتـتعمػػيـكتابػػةىػػذهالحػػركؼبػػالتركيزعمػػكال انػػبالكتػػاب 

مقركنابالنطؽدكفتعميؿأكتفسير.

 .4كتابوالحركؼالمتشابيةكتابةالماتمفةنطقامثؿال ار ,كالزام,كالبا ,كالتا ,كالثا ,كالسيف,
كالشيف.

 .5كتابوالتا المربكطة,كالتا المبسكطة,ككتابةاليا المنطكقة,كالتا المربكطة,كاهلؼاليا ية
كاهلؼالممسا .

 .6كتابػػةكػػؿحػػرؼمػػفحػػركؼالعربيػػةمبتػػد انمػػفنقطػػةالبدايػػة,بحيػػثاليكف ػ كتاب ػةالحػػرؼ
بشكؿسميـ,بؿعميوكتابتومفبدايتوإلكنيايتو.

 .7كتابةىمزةالقطعف مكاطنياالصحيحةمعمراعاةىمزةالكصؿ.
 .8تعكيدالتالميذعمككتابةعالماتالترقيـككضعياف مكضعياالسميـ .
الميارات المرافقة لمكتابة:

)2

كتمؾالمياراتالبدلممعمـأفيدربتالميذهعمييا,كأفيعكدىـعميياكعمػكممارسػتيابشػكؿ

سميـى  :
.1

مكسالتمميذعندالكتابة مسةصحيحة,بحيثيكػكفمػابػيفعينيػوكالػدفترالػذميكتػبفيػو

ثالثيفسنتيمت انر.

 .2اإلمساؾبالقمـبطريقةصحيحةكذلؾب في عموبيفأصابعيدهاليميف.
 .3أفيتعكدالتمميذالكتابةعمكاطأفق سميـ.

 .4أفيكتبالتمميذبسرعةمقبكلة,عمكأاليككفذلػؾعمػكحسػابصػحةالكتابػة,كىػذهالسػرعة
تتحصؿعفطريؽتعكيدالتالميذكتدربييـعمكالتركيزكالمتابعةكاإلكثارمفذلؾ .
كيرل(أبكدية)51:2016,أفتعميـالتالميذلممياراتالكتابيةيرتكزعمكإ ار ات,مفأىميا :
 .1أف ييحددالمعمـنقطةالبد كاهدا المطمكبتعممػو,كالابػراتالتػ ينبغػ أفيكفرىػالتالميػذه,
كالمياراتالت يريدإكسابياليـ .

 .2تحميؿالميارةالكميةإلكميارات ز ية .
 .3تدريبالمتعمـعمكالميارة,كن ػاحالتػدريبمرىػكفب شػباعحا ػاتالتالميػذكرغبػاتيـكتػكفير
المكاقؼالمناسبةلمتدريب,كتعريؼالتالميذب اطا يـ .
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 .4تصميـالتدريباتبحيثتكفؿمركنةاهدا ,كتناسبانبالفركؽالفردية .
مماسبؽيتض لمباحثأفالكتابةب نكاعياسكا اإلمال أكالاطأكالتعبير,ي ػبأفيركػز
المعمـعمكال مسةالصحيحةلتالميذهف أثنا الكتابة,بذلؾيساعدالتمميذعمكاالستماعال يػدلفقػرة

االمال كالكتابةباط ميؿ,كتزيدمفقدرتوعمكالتعبيرعفأفكارهبكضكح.
خامسان :أىداؼ تعمـ الكتابة:

أىػػداؼتعمػػـالكتابػػةلمصػػؼالثالػػثاهساسػ كمػػا ػػا تفػ الاطػػكطالعريضػػةلمنيػػاجالمغػػة
العربيةال ديد2016لمصؼالثالثاهساس ,ي بعمكالتمميذأفيككفقاد انرعمكتحقيػؽاهىػداؼ

التالية:

 .1أفيمتزـقيـالنظافةكالترتيب.

 .2أفيكتبنصانف حدكد30كممةباط ميؿكفؽقكاعداطالنسخ .

 .3أفيكتبكمماتك مالنكنصانمف()30-20كممةإمال منظك انركغيرمنظكر.

 .4أفيراع كضععالماتالترقيـف مكاقعياالمناسبةأثنا الكتابة(.الاطكطالعريضةلمنياج
المغةالعربية)6-5:2016,

كتعددتأىداؼتعمـالكتابة,فمنيامػاذكػره(اهسػطؿ.)47:2010,بػ فأىػداؼتعمػـالكتابػة

ى كالتال :

 .1التدريب عمك كتابة الكممات بشكؿ صحي كتثبيت صكرتيا ف الذىف .
 .2التدريب عمك كتابة ما يسمع بصكره صحيحة.

 .3تزيد مف حصيمة الطفؿ مف المعمكمات كالمعارؼ.
 .4تكسيع الابرات كاغنا الثركة المغكية.
.5

قكه المالحظة كدقتيا.

 .6حفظ التراث البشرم كسيكلة نقؿ المعارؼ اإلنسانية مف يؿ إلك يؿ.
 .7القدرة عمك التعبير عما ي كؿ ف ااطره  ٠
كيرل(.زايد)112:2011,أفأىداؼتدريسالكتابةتتمثؿفيمايم  :
 -1تنميةمياراتكتابيةعندالتالميذبتعكيدىـالكتابةبسرعةمعقكلة.

 -2تنميةالثركةالمغكيةعندالتالميذكتكسيعابراتيـ.
 -3تعكيدالتالميذالكتابةال ميمةأمباطمقرك .

 -4تدريبالتالميذعمكاستاداـعالماتالترقيـاستاداماسميما.
 -5تمكيفالتالميذمفالتعبيرعمالدييـمفأفكار.
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 -6تعكيدالتالميذال مكس مسةصحيحةف أثنا الكتابة.

 -7تمريفعضالتالتالميذكااصةاليد,كتعكيدىـمكاكبةالعيفلميد.
 -8تعكيدىـبعضالقيـكالميارات,كالنظافةكالترتيب.
مماكرديتض أنوب انباهىداؼالمعرفيةإالأفىناؾأىدافانا تماعيةك سميةتتمثؿف :

اكتسابالعاداتالحسنةالمرافقةلمكتابة,كال مسةالصحيحة,كمسؾالقمـ,كالنظافةكالترتيب .
سادسان :مراحؿ تعمـ الكتابة :
يمكفتقسيـمراحؿتعمـالكتابةحسبالمراحؿالعمريةإلكمايم  :

(اهسطؿ )49-48:2010,

 .1مرحمة السنة األكلى كالثانية(:كيطمؽعمييامرحمةماقبؿالتاطيط)كى مرحمةيطمؽعمييا
اس ػػـمرحم ػػةالرس ػػـالتص ػػكيرم,أكالص ػػكرارلي ػػةلكتاب ػػةالطف ػػؿ,حي ػػثتعتب ػػرفيي ػػاش ػػابطة
اهطف ػػاؿعم ػػكاهبػ ػكابكال ػػدراففػ ػ المن ػػازؿالمنطم ػػؽاهكؿل ػػتعمميـالكتاب ػػة,كذل ػػؾلك ػػكنيـ

يعبركفبياعفرغباتيـف إاراجالصكرالعقميةإلكعالـالكقعف محاكلةمنيـلتفسيرتمؾ
الشابطةلآلاريفمفحكليـ .
أىـ سمات تمؾ المرحمة:
أ-

استاداـأمأداةتستطيعيدهاإلمساؾبياأكإصبعيده.

ب -تتصؼىذهالكتابةأمالاربشاتبالعشكا يةكالعفكيةدكفتحديدمالم محددةليا.
ج -
د-

عدـمقدرةالطفؿعمكاإلمساؾكالتحكـف القمـ,لذلؾتنتجتمؾالاربشات.

تقميدالطفؿلآلاريف,كير عذلؾإلكدافعالابرةمفغيرهمفاهطفاؿاهكبرمنوسننا .

 .2مرحمة السػنة الثالثػة كالرابعػة(:كيطمػؽعمييػامرحمػةالتاطػيطالتمقػا )يبػدأالطفػؿفػ بدايػة
ىذهالمرحمةبالتاطيطغيرالمنتظـ,كسببذلؾإماأفالطفؿيككفراغبانف محاكاةالكبار,

أكيػ ت ذلػػؾعػػفطريػػؽالمصػػادفة,حيػػثتكػػكفالتاطيطػػاتفػ ات اىػػاتمتباينػػةتعبػػرعػػف
بعػػضاهحاسػػيسالعقميػػةكال سػػمية,ثػػـيتطػػكرالتاطػػيطالتقميػػدمغيػػرالمػػنظـعنػػدالطفػػؿص

ليصب منظمابغضالنظرعفككفىذهالاطكطرأسيةأكأفقيةأكما مة .
كيمكفأفيمثؿتعبيرالطفؿف ىذهالمرحمةبػ :
أ-

رغبةالطفؿف نقؿابرةمالآلاريف.

ب -بدايةظيكرالتعبيرالرمزملدلالصغير(.الب ة)279:2007,
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ىنػػاؾثػػالثم ارحػػؿر يسػػةتمػػربيػػاعمميػػةتعمػػيـالكتابػػةف ػ الصػػفكؼالثالثػػةاهكلػػك,ى ػ :

مرحمةالتيي ةكاالستعدادلمكتابة,كالت تنتي برسـالطفؿلمحركؼقبؿتكامؿمعانيياف ذىنو.

(ال عافرة )238:2011,
أىـ سمات تمؾ المرحمة:
أ-

الكصكؿإلكالتكافؽالحرك مفأعضا ال سـكاليد.

ج -

ظيكرتاطيطاتمت انسةكغيرمت انسة.

ب -ظيكرتاطيطاتمقيدةكمقصكدةتتبعحركةاليد.
د-

تبدأتنمكلديوميارةالتقميدكالمحاكاةكنسخالحركؼأسفؿالكمماتالمكتكبة .

 .3مرحمة المحاكاة عف بعد5-4(:سنكات)ف ىذهالمرحمػةينسػخالطفػؿنمكذ ػانلكممػةمكتكبػة
عمػػكمسػػافةبعيػػدةنكع ػانمػػا,مثػػؿالكممػػةالمكتكبػػةعمػػكالسػػبكرة,أكعمػػكبطاقػػةمعمقػػةعمػػك

الحػا طإالأنػويتامػؿىػذاالتقميػدبعػضاهاطػا ,لكنػويتطمػب انتقػاؿ نظػر الطفػؿ مػف كالػك

النمػكذج المكتػكب ,كىػ ميػارة أساسػية فػ تعمػـ القػ ار ة كالكتابػة,كمػا يتطمػب م يػكدا لتحميػؿ
عناصػر المفػظ المكتكبػة كنسػخ الصػكر المعمقػة لكػؿ عنصػر مػف عناصػرالمفػظ المكتكبػة مػع

المحافظة عمك ترتيب كؿ العناصر .

 .4الكتابػة فػي المدرسػة 7-5( :سػنكات) تبػدأ ىػذه المرحمػة مػع داػكؿ اهطفػاؿ المػدارس,
كالتحاقيـ بالصؼ اهكؿ ,كيفترض أف يككف الطفؿ قدأنيك المراحؿ السابقة ,كقد أصب عمك

قدر مػف النضػج العقمػ كال سػم  ,كمػع ىػذا فػ ف عممػا التربيػةينصػحكف دا مػان أف ياصػص
مدة ال تقؿ عف ثالثة أسابيع كفترة لمتيي ة(.الب ة )284:2007 ,

العكامؿ التي تسبؽ تعمـ الكتابة:
تعمػـميػػاراتالكتابػػةاليػػتـدفعػةكاحػػدة,كانمػػايمػػرعبػػرم ارحػؿمعينػػة,كيمكػػفحصػػرم ارحػػؿ

تعمـالطفؿالكتابةبالمراحؿالعمريةارتية(:أبكمغم كسالمة)21: 2011,
 مرحمةالسنةاهكلككالثانيةكتقابمياالكتابةعمككرؽغيرمسطر .

 المرحمةالعمريةمف()4-3كيقابمياالرسـباهلكافالشمعيةعمككرؽغيرمسطر
 المرحمةالعمريةمف()5-4كتقابمياالكتابةباهلكاف.
 المرحمةالعمرية()6-5كيقابمياالكصؿبيفالنقط .
ممػػاسػػبؽيتض ػ أفتعمػػـالكتابػػةيكػػكفبعػػدالنمػػكالعقم ػ كال سػػم لمتمميػػذ,فنمػػكالعضػػالت
الصغرلكالتآزرالبصرمكاليدكميساعدالتمميذعمككتابةالحركؼكالكمماتكال مؿبطريقةسميمة.
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سابعان :أسس االستعداد لتعمـ الكتابة(:ال عافرة)238:2011,
منيا :

تتطمػػبالكتابػػةاسػػتعدادانمسػػبقانكغيرىػػامػػفميػػاراتالمغػػة,كتسػػتندالػػكم مكعػػةمػػفاهسػػس

 .1األسس النفسية :كتتمثػؿفػ االسػتقرارالنفسػ كالشػعكربػاهمفلػدلالطفػؿصهفاالضػطراب
النفس كالعصب اليسم لمطفؿبالسيطرةعمكأصابعوالت تمسؾبالقمـ,كبالتال ف فنتػاج

الكتابةيككفمشكشانمضطربان.

 .2األسس التربكية :كتتمثؿف القدرةعمكتنميةالميؿعنػدالطفػؿنحػكالكتابػةكشػعكرهبالحا ػة
ليا,كاذااستطاعالمعمـتحقيؽذلؾف نوي عموأكثػرتحفػ انزكاىتمامػاننحػكالابػرةال ديػدةكىػ 
الكتابة.

 .3األسس الفسيكلكجية :الشؾأفالكتابةتتطمباستاداـالعيفكاليد(اهصابع),كىناؾتنػاغـ
كانس اـبيفحركتيما,بحيثيككفىناؾتكافؽبيفالعيفكاليدأثنا عمميةالكتابة,كالتسػبؽ
اليػػدحركػػةالعػػيفكمػػدلاإلبصػار,كيترتػػبعمػػكتكافقيمػػافػ أثنػػا الكتابػػةتكافقػانكػػامالنإ ػػادة

الاطكدقتو,أمأفالتآزرالبصرمكاليدكملدلالطفؿيشكؿعنص انرميمانف عمميةالكتابة.

 .4األسػػس التمييديػػة :يسػػاعدعمػػكإن ػػاحالكتابػػةأكصػػعكبتياعكامػػؿتعػػكدالػػكمػػدلمػػاينػػاؿ
التمميذمفالتدريبكالمرافالمسبؽعمككتابةالاطػكطالماتمفػةكاهشػكاؿالماتمفػة,كيضػاؼ
الكذلؾمستكلاهسرةالثقاف كاال تماع كمدلتكفرالمثيراتالمساعدةعمكالبػد بالكتابػة

كممارستيا.

مماسػبؽيتضػ أفتيي ػةالتالميػذلالسػتعدادلمكتابػةتعتبػرالمرحمػةاهكلػكفػ تعمػيـالكتابػةص
لػػذلؾي ػػبعمػػكالمعمػػـأفيييػػئتالميػػذهنفسػػيانكتربكي ػانكفسػػيكلك يان,كيكػػكفذلػػؾمػػفاػػالؿال مسػػة

الصػحيحةككيفيػةاإلمسػاؾبػػالقمـ,ثػـاسػتاداـعمميػػةالتنقػيطكصػكالنإلػكالكتابػػةالفعميػةعبػرالم ارحػػؿ

الدراسية .

ثامنان :مشاكؿ الكتابة العربية:
الشػػؾأفىنػػاؾاالفػانبػػيفالبػػاحثيفمنػػذأقػػدـالعصػػكرفػ نظػػاـالكتابػػةالعربيػػة,فمػػنيـمػػف

رض ػ عنيػػادكفتحفػػظ,كمػػنيـمػػفرألفييػػاعيكب ػانبحا ػػةالػػكتقػػكيـ,كمػػنيـمػػفضػػاؽبيػػا ممػػة
كتفصيالن,كلعؿأبرزماقيؿعفمشكالتالكتابةالعربيةيعكدإلكماي ت  :

(ال عافرة)233-232:2011,
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 .1الشػػكؿ:كيقصػدكفبػػوالحركػاتالقصػػار(الفتحػػةكالضػمةكالكسػرة),كتكػػادتكػكفىػػذهالمشػػكمة
المصدراهكؿمفمصادرالصعكبةلدييـ.

 .2قكاعداإلمالء:كقدناؿىذاال انباىتمامانكبي انرمفالباحثيف,كت كصمكاالكأبػرزالصػعكبات
ف ىذاال انبى :
أ.

الفػػرؽبػػيفرسػػـالحػػرؼكصػػكتو,إذإفىن ػػاؾحركف ػانتنطػػؽكالتكتػػب,كمػػاأفىن ػػاؾ
حركفػانتكتػبكالتنطػؽ,كىػك عػدـ التكافػؽ بػيف المغتػيف المنطكقػة كالمكتكبػة مثػؿ(طػو)

الت تنطؽ (طاىا).

ب .ارتباطقكاعداإلمال بالنحككالصرؼ.

ت .كثرةقكاعداإلمال ككثرةاالستثنا اتفييا.

 .3ااتالؼصكرالحرؼبااتالؼمكضعومفالكممة.
 .4اإلعجاـ,كيقصدبوالنقط,كمفال ديربالذكرىناأفنصؼحركؼالي ا العرب مع ـ.
 .5كصػػؿ الحػػركؼ كفصػػميا,كىػػذهالمشػػكمةن مػػتعػػفك ػػكبكصػػؿبعػػضالحػػركؼكك ػػكب
فصؿبعضياارار,كف حالةالكصؿن دأفكثي انرمفمالم الحرؼتتغير.
 .6اسػػػتخداـ الصػػػكائت القصػػػار(الضػػمةصالفتحػػةصالكسػ ػرة),فقػػدأدلاسػػتادامياال ػػكعػػدـق ػػدرة
التمميػػذعمػػكالتمييػػزبػػيفالحركػػات,كمػػايقابميػػامػػفحػػركؼالمػػد,م ػاأكقعيػػـف ػ لػػبسصحتػػك
أصبحكايكتبكفىذهالصكا تممدكدة.
 .7اإلعراب,كيعنػ تغييػرحركػاتأكااػرالكممػاتكفػؽكظيفتيػافػ التركيػب,كقػدتكػكفعالمػة
اإلعرابالحركات,كقدتك كفالحركؼ,كقدتككفباإلثباتكقدتككفبالحذؼ.
 .8ااتالؼى ا المصحؼعفالي ا العادم.
 .9الامطبيفالكمماتالت تبدأبالذاؿأكالداؿ.
كيػػرلالباحػػثأفىنػػاؾصػػعكبةيكا ييػػاالتالميػػذفػ المرحمػػةاهساسػػيةفػ أثنػػا الكتابػػة,قػػد

ػؿ(ب ً
,ب)كالحػػركؼ
تكػػكفىػػذهالصػػعكبةمتمثمػػةف ػ عػػدـالقػػدرةعمػػككتابػػةالحػػركؼالقصػػيرةمثػ
,ب ي
ى

الطكيمػػةمثػػؿ(بػػا,بػػك,ب ػ ),ككػػذلؾصػػعكبةف ػ رسػػـالحػػركؼالمتشػػابيةرسػػمانكالماتمفػػةلفظ ػانمثػػؿ

(س,ش),كالحركؼالمتشابيةلفظانالماتمفةرسمانمثؿ(س,ص,ز) .
تاسعان :طرؽ تعمـ الكتابة( :االسطؿ51:2010,ص)52

كماأفىناؾ طرقان لتعمـ الق ار ة ,ف ف ىناؾ طرقان لتعمـ الكتابةأيضان,كى كما يم  :
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أ-

الطريقػة التركيبيػة :كقػد نػادت بيػذه الطريقػة المربيػة(منتسػكرم),بحيػث تعتمػد عمػك تعمػيـ
الكتابة.مثؿ الق ار ة عمكعكس الطريقة التحميمية ,كتبرر(منتسكرم)ذلؾ ب ف قدرة الطفؿ عمك
كضع الحركؼ الت تتككفمنيا الكممات ب انب بعضيا أكبر مف قدرتو عمك ق ار ة كفيػـ ىػذه

الكممة .
كتتماص طريقة(منتسكرم)ف أف يقػكـ المعمػـ بكتابػة بعػض اهسػما كاهشػيا الم لكفػة لػدل

التالميذ عمك بطاقاتباط كبير ,ثـ يتعرؼ التالميذ عمك النطػؽ السػميـ ليػذه الحػركؼ ,كيطمػب مػنيـ
ق ار ة ىذه الحركؼببط  ,ثـ االنتقػاؿ إلػك قػ ار ة تمػؾ الحػركؼ بشػكؿ سػريع لمكصػكؿ إلػك نطػؽ الكممػة
كاممة كمعرفةمعناىا,كبعد ذلػؾ تك ػد الكممػة تحػت اهشػيا التػ تػدؿ عمييػا كبعػد إتقػاف الكممػة ينتقػؿ

إلك ق ار ةال مؿ بنفس الطريقة .
ب -الطريقة التحميمية :كقد نادل بيذه الطريقة المربػك(دكركلػ ),كتعتمػد ىػذه الطريقػة عمػك ربػط
الكممات المكتكبة باهشيا المحسكسة ليذه الكممات .
كيمر تعمـ الكتابة عند (دكركلي) بأربع مراحؿ:
 .1المرحمػة األكلػى :فػ ىػذه المرحمػة يمقػ المعمػـ عمػك التالميػذ بعػض اهكامػر المتصػمة ب شػيا
حسية مف مدركاتيـ,مثؿ(:ضع التفاحة ف الطبػؽ ,فينفػذىا اهطفػاؿ,ثػـ تكتػب ىػذه اهكامػر
عمك لكحة ااصة باط كبير ,كتعمؽأماـ التالميذ ف الصؼ).

 .2المرحمة الثانية :ف ىذه المرحمة ينتقػؿ الطفػؿ إلػك المقارنػة بػيف مػا كتػب عمػك المكحػات ,كمػا
يكتبػو المعمػـ عمػك السػبكرةمػف ىػذه الكممػات,كمثػاؿ ذلػؾ أف يضػع الطفػؿ المكحػات المكتػكب

عمييا ف صندكؽ ,كمف ثـ يكتبإحدل الكممات عمػك السػبكرة ,كمػف ثػـ يسػتارج تمػؾ المكحػة
مف الصندكؽ.

 .3المرحمة الثالثة :ف ىذه المرحمة يطمب مف التالميذ كتابة ما يشاىد ف أثنا درس المالحظة,
بحيػث يبػدأ المعمػـ فػ تعمػيـ اهطفػاؿ الكتابػة غيبػان ,بحيػث يقػكـ المعمػـ بكتابػة الكممػات المػراد

تعمميا عمك السبكرة ,كمف ثـيطمب مف التالميذ النظر إلك تمؾ الكممات لفترة ك يزة ,كمػف ثػـ

يقكـ بمحكىا كيطمب منيـ كتابتياغيبان مف ذاكرتيـ .عمك أف يقكـ بتكرار ذلؾ عده مرات حتك

تمكف التالميذ مف كتابتيا بشكؿ صحي .

 .4المرحمػة الرابعػة :ىنػا يعطػ المعمػـ التمميػذ عػددان مػف ال مػؿ المعركفػة لديػو كالمرتبطػة بحياتػو
ككاقعػوص ليتػدرب عمييػا إلػك انػب إعطػا التمميػذ عػددان مػف ال مػؿ التػ تحتػكم عمػك كممػات
ناقصػة الحػركؼ أك مػؿ ناقصػةالكممػات ,كيطمػب منػو تكممػو تمػؾ الحػركؼ الناقصػة ,أك

الكممات الناقصة حتك يكتمؿ المعنك.
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كيرلالباحثأفالطريقتيفتسيمافف تعمـالتالميذالكتابةالسميمة,فالطريقةالتحميميػةتعتمػد

عمػػكالمحسػػكس,كالطريقػػةالتركيبيػػةتعتمػػدعمػػكالم ػ لكؼصلػػذلؾالػػدمجبػػيفالط ػريقتيفيسػػيـف ػ بنػػا 
العمميةالتعميمية .
عاش ارن :أنكاع الميارات الكتابية (التعبير الكتابي ،الخط ،اإلمالء)
الميارة األكلى :التعبير الكتابي :
التعبيػػرالكتػػاب فػػفمػػففنػػكفالمغػػة,كىػػكعامػػؿميػػـفػ عمميػػةاالتصػػاؿبػػيفاهفػراد,كدا مػان

يككفاإلنسافبحا ةإلكالتعبيرعفأفكارهكحا اتوكمشاعرهصليفيميااراركف .

كمػػاأفالتعبيػػرأصػػب ارفرياضػػةذىنيػػة,فاهفكػػاركالمعػػان غالب ػانمػػاتكػػكفغامضػػةكغيػػر

محػػددةف ػ الػػذىفصلػػذلؾيض ػػطراإلنسػػافعنػػدالتعبيػػرإلػػكإش ػػغاؿالػػذىفلتحديػػداهفكػػاركالمع ػػان 
كتكضيحياسكا أكافلمتعبيرشفييانأـكتابيان(.الياشم كعطية )9:2009,
أ-

مفيكـ التعبير الكتابي:
تناكؿالباحثكفالتعبيربمفاىيـعدة,كمفىذهالتعريفاتمايم  :
ىنالؾمفعرفوب نو":ىكاإلفصاحعماف النفسمفأفكاركمشاعركتابيان 

(أبكالضبعات )174:2007,

كيعرفػػو(صػػكماف)163:2012,إفصػػاحاإلنسػػافبقممػػوعمػػافػ نفسػػومػػفأفكػػار,كمشػػاعر,
كأغراض,كىكاليدؼالذمتيدؼإليومكضكعاتالمغةالعربية ميعيا,كتسعكلت كيده" .
كيعرفػػو(عيػػد)140:2011,ب نػػوكسػػيمةاتصػػاؿالفػػردبغي ػرهممػػفتفصػػموعػػنيـالمسػػافات

الزمني ػػةكالمكاني ػػةكالحا ػػةإلي ػػوماس ػػةفػ ػ  مي ػػعالمي ػػف,كم ػػفص ػػكرهكتاب ػػةاالاتب ػػار,كالم ػػذكرات,
كالتق ػػارير,كالرس ػػا ؿ,كال ػػدعكات,كتما ػػيصالقص ػػصكالمكض ػػكعاتالمق ػػرك ةأكالمس ػػمكعة,كتػ ػ ليؼ
القصص,ك معالصكركالتعبيرالكتاب عنيا .

كيعرفيػػا(الب ػػة)313:2000,ى ػ قػػدرةالتالميػػذعمػػكالكتابػػةالمتر مػػةهفكػػارىـبعبػػارات

سميمةتامكمفاهغالطبقدريتال ـمعقدراتيـالمغكية .

كيػرلالباحػثأفالتعبيػرىػكقػدرةالتمميػذعمػكصػػياغةمػايػدكرفػ عقمػوكك دانػومػفأفكػػار
كتابيان .
ب -أىمية التعبير الكتابي :كما حددىا (زقكت)196-195 :1999،
 .1حفظالتراثالبشرمكنقمومف يؿإلكآار.
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 .2زيادةالقدرةعمكالكتابةبصكرةمرتبةكمنظمةكمفيكمة.

 .3تنميػػةثقافػػةالتالميػػذمػػفاػػالؿمػػاتحممػػومكضػػكعاتالتعبيػػرمػػفمعمكمػػاتثقافيػػة,كعمميػػة,
كسياسية,كاقتصادية,كقيـأاالقية.

 .4إطالعالتالميذعمكماكصؿإليور اؿالفكركاهدب.

 .5يعكدالتمميذالترتيبكالنظاـكالدقةكالعرضالسميـلقضاياىـكمشكالتيـ .
كيرلالباحثأفالتمميػذالػذميسػتطيعأفيعبػرعػفأفكػارهب سػمكب يػدي عمػومػفالمتفػكقيف

د ارسػيان,كتكػػكفالحصػيمةالمغكيػػةلديػػوأكثػرمػػفغيػره,كبػذلؾيسػػاعدهعمػػكتقكيػةالػػركابطاال تماعيػػة,
كيحقؽذاتوكثقتوبنفسو,كيككفنا حانف حياتو .


ت -أىداؼ تدريس التعبير الكتابي:
مفاهىداؼالعامةلمتعبيرالكتاب نذكرمنيامايم  :
 .1تدريبالتالميذعمكالكتابةبكضكح,كتركيز,كسيطرةأكثرمفالتفكير.
 .2تحقيؽآدابالكتابة,كترتيبالمكضكع,كاالىتماـبالاطكعالماتالترقيـ.
(أبكمغم كالفار )130:1995,
األىداؼ الخاصة لمتعبير الكتابي في المرحمة األساسية الدنيا:
نظػ انر لطبيعػة التالميػذ فػ المرحمػة اهساسػيةالػدنياكحا ػاتيـ الحقيقيػة ,فػ ف أىػدافيا فػ ىػذه

الن االت اىػات كالميػكؿ كاالسػتعدادات الشاصػية لمتالميػذ ,كمػف
المرحمػةي ػب أف تضػع فػ اعتبارىػا أك
ىذهاهىداؼ:

 .1تنمية ميؿ التالميذ الستاداـ الكتابة لتحقيؽ ماتمؼ اهغراض.
.2

تنمية ميميـ لمتعبير الذات ف المغة.

.4

تعميميـ مفيكـ ال ممة باعتبارىا كحدة التفكير.

.6

تدريبيـ عمك الكتابة ب شكاليا الماتمفة كف مياديف كمكضكعات متعددة.

.3
.5

تنمية قدرتيـ عمك كتابة اهفكار بشكؿ كاض كممتع.
تنمية قدرتيـ عمك تمكيف الكتابة ك عميا حية متحركة.

)أبك العينيف)57:2003,
كتضيؼ (شامية  )38:2012،األىداؼ التالية:
 -1تنقيةلغةالتالميذمفاستاداـاهاطا الشا عةالمتناقمة,كالتراكيبالمغكية.
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 -2تمكيفالتالميذمفالتعبيرف شتكاهحكاؿالت يتعرضكفلياف حياتيـ.

 -3بثالثقةف نفكسالتالميذنحكمقدرةالمغةالعربيةعمكاإليفػا بمعػان الحضػارة,كمتطمبػات
العصر.

 -4تمكيفالتالميذمفاستاداـمحصكليـالمغكمف سياؽتطبيق ,مؤلؼمف ميػعفػركعالمغػة
العربية,كف منحكشامؿمتكامؿ .

كنػػذكرأيضػانأىػػداؼتعمػػيـالتعبيػػرلمصػػؼالثالػػثاهساسػ كمػػاكردتفػ الاطػػكطالعريضػػة

لمنياجالمغةالعربية(ك ازرةالتربيةكالتعميـالفمسطينية .)2016,
 -1أفيمتزـبآدابالحديث.
 -2أفيكتسبثركةلغكية.

 -3أفيعبرعفنفسوكآ ار وكعفمكاقؼمتنكعةبمغةسميمة.
 -4أفيراع التنغيـكلغةال سدف حديثو.
 -5أفيناقشمايستمعإليو.

 -6أفي يبشفكيانعفاهس مةالت تك وحكؿأشيا محددةإ ابةصحيحة.
 -7أفيكتسب رأةكثقةبالنفسف مكاقؼالتعبيرالشفكم.

كيػرلالباحػػثأفمػػفميػاـالد ارسػػةالمغكيػػةإعػػدادالتمميػذليكػػكفقػػاد انرعمػكالتعبيػػرعػػفأفكػػاره

كمشاعرهتعبي انر يدان,لتصؿإلكاراريفبكضكحدكفتعقيد .

الميارة الثانية :الخط:
الاطالعرب ىكالففالذماػطبػوالقػرآفالكػريـ,كلػومكانػةمرمكقػةعنػدالعػرب,فيػككسػيمة

االتصاؿاهكلك,كرمزاإلنسافلمغةكالكالـكال ماؿ .
أ-

مفيكـ الخط :تناكؿالباحثكفالاطبمفاىيـعدة,كمفىذهالتعريفاتمايم :
"فالاطرمكزيرسميااإلنسافتمكنومفق ار ةالكالـف أملغػةمػفالمغػات,فػالاطتصػكير

المفظبرسـحركؼى ا و,كالت ينطؽبيا,بتقػديراالبتػدا كالكقػكؼعميػوكذلػؾبػ فيطػابؽالمكتػكب
المنطكؽبومفالحركؼ"(.عاشكر,كمقدادم )252:2009,
"ىكفػفتحسػيفشػكؿالكتابػةكت كيػدىاإلضػفا الصػفةال ماليػةعمييػا,كىػككسػيمةاالتصػاؿ

الكتابيةاهكلك,كاحدلكسا ؿت كيدالتكاصؿبيفالكاتبكالقارئ,كبوتتـالنقمةمفالصكتالمسمكع
إلكالرمزالمكتكبالم كدذماهثرالميـف حياةالناس"(.السفاسفة )138:2011,
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كيػػرلالباحػػثأفالاػػطىػػكقػػدرةالتمميػػذعمػػكرسػػـالحػػركؼالي ا يػػةصلتكػػكيفكممػػاتك مػػؿ

باط ميؿكفؽقكاعداطالنسخ .
ب -مراحؿ تعميـ الخط:

يرم(السفاسفة)138:2011:أفتعميـالاطيمربمراحؿعدة,كى :
 .1مرحمػػة الخػػط اليجػػائي :كى ػ الت ػ تبػػدأفييػػاتعمػػيـالطفػػؿ الق ػ ار ةكالكتابػػةف ػ درسالتي ػ ,
كتكػػكفقدرتػػومحػػدكدة,فيكتفػ منػػوبرسػػـالحػ ركؼكالكممػػاترسػػماصػػحيحافقػػط,أمػػااإل ػػادة
كاإلتقػػافكالدقػػةكال مػػاؿفػػالم ػػاؿليػػافػ مثػػؿتمػػؾالمرحمػػة,هنيػػاأمػػكرصػػعبة ػػدابالنسػػبة

لمطفؿالصغيرالمبتدئ .

 .2مرحمة البدء في التحسػيف:بعػدأفيصػؿالطالػبإلػ شػ مػفالنضػجال سػم كالعقمػ ,
كتزيػػداب ارتػػوكقد ارتػػوكتقػػكلمالحظتػػو,كيكػػكفقػػدمضػػكمػػدةمناسػػبةفػ المرحمػػةالسػػابقة
يتمػػرففييػػاعمػػكرسػػـالحػػركؼكالكممػػات,فيصػػب أقػػدرعمػػكالمكازنػػةكالمحاكػػاة,حين ػػذ
يستطيعالمدرسأفيتدرجمعوفػ درسالاػطشػي افشػي اكيطالبػوفػ تحسػيفالكتابػةكبػذؿ

العنايػػةف ػ محاكػػاةأشػػكاؿالحػػركؼكالكممػػات,كمػػفكالكسػػا ؿالت ػ يم ػ إلييػػاالمعممػػكفف ػ 
بػػادئاهمػػرلتحسػػيفاطػػكطالتالميػػذ,طريقػػةاالقتفػػا ,كتقػػكـعمػػكرسػػـالحػػركؼكالكممػػات
بالنقطثـيطالبالتالميذب فيكتبكافكقيافتمرفأيدييـعمكالكتابةالحسنة .

 .3مرحمػػة اإلجػػادة كاإلتقػػاف:فيمػػاتزيػػددربػػةالطالػػبكتقػػكلأعضػػاؤهالكتابيػػةيكػػكفأقػػدرعمػػك
اإلتقػػافكالمحاكػػاةكالمالحظػػة,كفػ ىػػذهالمرحمػػةيسػػتادـالمػػدرسفػ تدريبػػوالنمػػاذجالاطيػػة

المتعددةكالمتنكعة .

يػػرلالباحػػثأنػػوينبغ ػ عمػػكالمعمػػـأفيقػػكمأعضػػا التالميػػذالكتابيػػةقبػػؿأفيبػػدأمعيػػـف ػ رسػػـ,
الحركؼكأفيككفدقيؽالمالحظةكالمتابعةف أثنا تدريسولماط .
ج -

أىداؼ تعميـ الخط:
لتعميـالاطكت كيدهأىداؼثالثةى (:حمس )122:2015,

 .1الكضكح:فالاطالكاض مفالعكامػؿالتػ تمكػفالقػارئمػفالكقػكؼعمػكالمعػان الصػحيحة
لمادكفمفأفكار,كعدـكضكحالاطكردا تومفاهمكرالت تبعػدالقػارئعػفالرغبػةفيمػا
النبيفالكاتبكأفكارهالت يريدعرضياعمكاراريف .
ىكمكتكب,كتقؼحا 
 .2السرعة:تعميـالاطيساعدعمكالكتابةالسػريعة,كالػنقصفػ التػدريبعمػكالاػطيػؤدمإلػك
الػػبط فػ الكتابػػة,كلمسػػرعةفػ الكتابػػةفا ػػدةعظيمػػة ػػدانفػ م ػػاالتالتعمػػيـ,كفػ الحيػػاة

العممية .
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 .3الجمػػاؿ:لماػػطناحيػػة ماليػػةترض ػ النزعػػةالفنيػػةعنػػدالتالميػػذبمػػاف ػ كتابػػاتيـمػػفتناسػػؽ
كانسػ اـ,كفػ تعمػػيـالاػػطتػػدريبلمعػػيفعمػػكقػػكةالمالحظػػة,كلألصػػابععمػػكالدقػػةكاالتػزاف,

كتعكيػػدلمفػػردعمػػكإدراؾالنسػػببػػيفاه ػ از كىػػذايحقػػؽ مػػاؿالاػػط,كل مػػاؿالاػػطمعػػايير
تتمثػػؿف ػ التنظػػيـفالكتابػػةالمنظمػػةالمرتبػػةيبػػدكفييػػاعنصػػرال مػػاؿكاضػػحان.كمػػاتتض ػ 

معػػاييرال مػػاؿأيض ػانف ػ الكحػػدة,بمعنػػكأفيكػػكفىنػػاؾتناسػػؽفيمػػايكتبػػوالتمميػػذ,أمأف
تكػػكفأح امػػومتناسػػقة,فػػالتكتػػبكممػػةبصػػكرةأبػػرزمػػفكممػػةأاػػرل,أكيكتػػبحػػرؼباػػط

يغايربقيةحركؼالكممة .
أما أىدافو التربكية كثيرة ،نذكر منيا:
إظيػػارذكمالمكاىػػبالفنيػػة(الاطػػاطيف)كصػػقؿم ػكاىبيـكتنميتيػػاكاتقػػافكتابػػةاػػطالرقعػػة
كاطالنسخ,ككتابتياباطكاصخكمقرك بسيكلةكيسر(.السفاسفة )140:2011,
 .1كسيمةميمةمفكسا ؿالتعبير .
 .2متمـلعمميةاإلمال  .

 .3ينم الناحيةال ماليةكالذكؽالفن  .
 .4متمـلعمميةالق ار ة .

 .5يع ػػكدالتالمي ػػذالع ػػاداتالحس ػػنةكالنظاف ػػةكح ػػبالنظ ػػاـكالترتي ػػب,كي ن ػػبيـالع ػػاداتالس ػػي ة
كاإلىماؿكعدـالترتيب .

 .6ينم دقةالمالحظػةكالحكػـكقػكةاالنتبػاه,مػفاػالؿتتبػعكمالحظػةأشػكاؿالحػركؼالماتمفػة
كالاطكطالمتنكعة(.عمكم )162:2010,

كيرلالباحثأفتعكيدالمعمـلتالميذهعمكالعاداتالحسنة,كالنظافةكحػبالنظػاـكالترتيػب,
كتدريبيـعمكالكتابػةباػط ميػؿينمػ لػدييـالنػكاح ال ماليػةكالتػذكؽالفنػ ال ميػؿلماػط,كتحسػف

لدييـالكتابةاإلمال يةكالتعبيرعفأفكارىـ .
د-

إجراءات السير في درس الخط  :
تعدحصةالاطمفالدركسالميمةف المغةالعربية,حيثياصصلياحصةف اهسبكع,

كماكلياإ ار اتلسيرالحصةذكرىابعضالباحثيف :
 .1التمييػػد :يطمػػبالمعمػػـمػػفالتالميػػذإا ػراجك ارسػػاتيـكيس ػ ؿالتػػاريخعمػػكالسػػبكرة:المػػيالدم
كالي رم,كيميدلألنمكذجبسؤاؿليشكؽالتالميذلو(.أبكاليي ا )125:2002,

 .2العػػػرض :يكتػػبالنمػػكذجعمػػكالسػػبكرةبعػػدأفيقسػػمياقسػػميف:قسػػـلكتابػػةاهنمػػكذج,كقسػػـ
لمشرح .
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 -1قراءة األنمكذج:يقرأالنمكذجمرة,كيطمبمفم مكعةمفالتالميذق ار توقػ ار ةصػحيحة,ثػـ
يبيفلمتالميذالحركؼالكاقعةتحتالسطرأكفكقو.

 -2الشػػػرح الفنػػػي :يطمػػبالمعمػػـمػػفالتالميػػذاالنتبػػاه,كالمالحظػػةف ػ أثنػػا الكتابػػة,ثػػـيكتػػب
الحػػرؼف ػ القسػػـاهيسػػرمبينػػاأ ػ از هب ػ لكافماتمفػػة,كمسػػتعيناباطػػكطأفقيػػةأك أرسػػيةأك
مقسػكمةلضػبطأ ػ از الحػرؼإلبػرازكػؿحػرؼكتحديػدات اىػو,كيمكػفىنػاعػرضحػركؼ

م سمة,أكاستاداـأمكسيمةأارل,ثـيكتبالحرؼكامؿاه از ,ثـيكتبالحرؼف

كممتو الت كردفياف ال ممةالنمكذج,كيتامؿذلؾالشرحكالتكضي .

(عاشكر,كمقدادم)258:2009,

 -3المحاكاة :يبدأالتالميذف محاكاةالنمػكذجبعػدإرشػادىـإلػككيفيػةمسػؾالقمػـ,كيستحسػفأف
تبدأالمحاكاةف كراساتاار ية,غيرالنماذج,كبعدفترةيطمبالمدرسإلكالتالميػذالكتابػة
ف كراساتالنماذجمعمراعاةالت ن كالدقةف محاكاةاهنمكذجالمطبكع.

(الدليم ,كالكا م )19:2005,

 -4اإلرشػػاد الفػػردم :كذلػػؾبػ فيمػػرالمػػدرسبػػيفالتالميػػذ,كيرشػػدكػػالمػػنيـإلػػكمػكاطفالاطػ ,
كيكتبليـبعضالنماذجبالقمـاهحمر,مكضحاليـك والصكابكك والاط .
(عبدالحميد)133:2006,

 -5اإلرشػػاد العػػاـ :إذاالحػػظالمعمػػـاط ػ شػػا عامكػػررالػػدلالتالميػػذ,يطمػػبمػػنيـكضػػعاهقػػالـ
عمػػكالمقاعػػد,كيكض ػ ليػػـالاط ػ عمػػكالسػػبكرةف ػ قسػػـالشػػرح,بعػػرضصػػكرةالحػػرؼأك

الكممةالصحيحةكطريقةرسميا(.عاشكر,كمقدادم)259:2009,

 -6التقكيـ :يتػابعالتالميػذالكتابػةكتكػرارالنمػكذجلعػدةمػرات,كيقػكـالمعمػـكػؿتمميػذعمػكحػدة
بدر ػػةتناس ػػب ػػكدةاط ػػوأكردا ت ػػو,كيق ػػكـالمعم ػػـبمكافػ ػ ةالم ي ػػد,كح ػػثالض ػػعيؼعم ػػك

االستمرارف التمريف,كارشادال ميعإلكأفالاطال يدالي ت إالبكثرةالتمريف.

(زقكت )236:1999,
كيػػرلالباحػػثب ػ فىنػػاؾإىمػػاالنمػػفقبػػؿالمعممػػيفف ػ حصػػةالاػػط,فبعضػػيـيسػػتغمياف ػ 

تدريسمػكادأاػرل,لػذلؾيكصػكالباحػثبضػركرةاالىتمػاـبحصػةالاػطككنيػامػفالميػاراتالكتابيػة
الت تحسفاهدا المغكمفػ المرحمػةاهساسػيةكاتبػاعاطػكاتتػدريسالاػطصكػ يعػكدالاػطل مالػو

الفن  .

الميارة الثالثة :اإلمالء"
تيعػػداإلم ػػال ىػػيكالنأساس ػ نػيافػ ػ منيػػاجالمغ ػػةالعربيػػةلمص ػػفكؼالد ارس ػػيةالماتمفػػة,كل ػػذافػ ػ ف
ككيفيةالتعامؿمعيالمكصكؿإلكالحمكؿالمطمكبةأمراضركرنياكميمػان,كااصػة
التركيزعمكاإلمال
ن
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ف مرحمةالتعميـاهساس ,إذيعتمدالمتعمـف تعاممومعالمكادالعمميةبعامةكالمغػةالعربيػةبااصػة
عمكالمحسكساتالت تيسرلػوالقػدرةعمػكالفيػـككتابػةالحػركؼكالكممػاتإذإفاسػتاداـالرسػكمات

كاهشكاؿيسيـف فيـكتيسيرعممياتاإلمال كادراؾمككناتيا,إالأفالمناىجالحاليةالمطبقةف 
ةكافيةعمكاستاداـالصكركالرسكماتف اإلمال ,كماأفتدريبالمتعمميف

مدارسناالتركزبصكر
عمككيفيةالتفكيرف اهشكاؿالبصريةلـيمؽأماىتماـلدلمعمـالمغةالعربية .

(سالمة )9:2003,
أ-

تعريؼ اإلمالء:

اإلمػػالء "لغػػة" :كمػػاكردف ػ لسػػافالعػػربمػػفمػػادة"أمػػؿالش ػ :قالػػوف يكتػػب,كأمػػاله:ك ممَّػػو,كف ػ 
الترتيؿ (:فَهًٍُْهِمْ ًَنٍُِّوُ بِبنْعََْلٍ)(.البقرة )282:

كحكػػكأبػػكزيػػد:أفأمم ػ ٌؿعميػػوالكتػػابب ظيػػارالتضػػعيؼ,كقػػاؿالف ػ ار أمممػػتعميػػولغػػةأىػػؿ

الح از,كبن أسد,كأمميتلغةبن تميـكقػيسكتنػزؿالقػرآفالكػريـبػالمغتيفمعػان,كمػاأففػ المغػة
العربيػػةفعمػػيفياتمفػػافنطقػانكيشػػتركاففػ الداللػػةىمػػا(أممػػك)ك(أممىػػؿ),ككػػالالفعمػػيفيػػدالفعمػػكأف

شاصػانيقػػكؿقػكالنفيكتػػبآاػػر,كىػػذاالقػػكؿكىػػذااالاػػتالؼلػػيسقاصػ انرعمػػكاالاػػتالؼفػ التعريػػؼ

لإلمال ,فقدتعددتار ار ف النظرإليوكففمففنكفالمغةالعربية(.ابفمنظكر )129:2000,
اإلمالء اصطالحان :
فػػفرسػػـالكممػػاتفػ المغػػةالعربيػػةعػػفطريػػؽالتصػػكيرالاطػ لألص ػكاتالمنطكقػػة,برمػػكز

اعدمرعيةكضعياعمما المغة .
ا
تتي لمقارئأفيعيدنطقياطبقانلصكرتيااهكلك,كذلؾكفؽالقك

(الدليم كالكا م )121:2003,

ى ػ ميػػارةيػػتـمػػفاالليػػاتحكيػػؿاهص ػكاتالمسػػمكعةأكالمنطكقػػةإلػػكرمػػكزمكتكبػػة,مػػع

م ارعػػاةصػػحةالرسػػـاإلمال ػ كفق ػانلمقكاعػػدالمغكيػػةالمتعػػارؼعمييػػا,ككضػػكحالاػػطصتحقيق ػانلمفيػػـ,

كاإلفياـ(.ال ك ك )33:2004,

عمـلوقكاعدمحددة,يتـمفااللياتعرؼكيؼترسـالكمماترسمانإمال يانصحيحانصبيدؼ

بمكغالمعنكالمرادكفؽمنظكمةلغكيةمتكاممة(.حمادكآاركف )12:2006,

اإلمال "ىكالقدرةعمكتحكيؿاهصكاتإلكرمػكزمكتكبػةكفػؽقكاعػدمتعػارؼعمييػا,تػؤدم

إلكالفيـكاإلفياـ"(.أبكمنديؿ )27:2006,
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كيػ ػػرل(حمػ ػػس)14:2004,أفاإلم ػ ػال الرسػ ػػـالكتػ ػػاب "عمميػ ػػةكتابيػ ػػةتتطمػ ػػبم مكعػ ػػة

متضافرةمفالمياراتكالقػدراتالذىنيػةكالسػمعيةكالبصػريةكالحركيػةكاالنفعاليػةمػعمػالػدلالفػردمػف
ابرةسابقةتمكنومفتحكيؿالصكرةالصكتيةالمسمكعةإلكصكرةاطيةمكتكبة" .
ك ا ف المعا ـالتربكيػة":القػدرةعمػكرسػـالكممػاترسػماندقيقػانسػميمان,بالطريقػةالتػ اتفػؽ

عميياأىؿالمغةمعالتمكفمفاستاداـالمياراتالااصةبياف كتابةالكمماتكتابةسميمة" .

(المقان كال مؿ )54:2003,
كى ػ ػ تصػ ػػكيرالمفػ ػػظبحػ ػػركؼى ا ػ ػػوب ػ ػ فيطػ ػػابؽالمكتػ ػػكبالمنطػ ػػكؽف ػ ػ ذكاتالحػ ػػركؼ.
(رضكاف )7:2011,
فاإلمال "ىكالقدرةعمكتحكيؿاهصكاتإلكرمكزمكتكبةكفؽقكاعدمتعػارؼعمييػا,تػؤدم

إلكالفيـكاإلفياـ"(.أبكمنديؿ )27:2006,

كيقصدباإلمال ":الكتابةالسميمةمفحيثى ا الكممةمعكضععالماتالترقيـف أماكنيا

الصحيحة,معاالىتماـبالاطالكاض المرتب"(.أبكاليي ا  )98:2002,

كممػػاسػػبؽيتض ػ أفاإلمػػال ىػػكقػػدرةالتمميػػذعمػػككتابػػةالرمػػكزالت ػ يسػػمعياكفػػؽقكاعػػد

صحيحةتقكدهإلكفيـماكتب .

ب -أىمية اإلمالء كمكانتو بيف فركع المغة:
لإلمػػال أىميػػةكبيػرةبػػيففػػركعالمغػػةصهنػػوالكسػػيمةالميمػػةكالر يسػػةإلػػكالتعبيػػرالكتػػاب ,كال
غنػػكعػػفىػػذاالتعبيػػر,فيػ ميمػػةمػػفحيػػثصػػكرةالكتابػػةمثميػػامثػػؿالقكاعػػدالنحكيػػةكالصػرفيةف ػ 

الكتابػة,كاليراعييػاأغمػبالمعممػيففػ تدريسػيـلمغػػةالعربيػة,فيػ ىاديػةكمرشػدةلمقػارئ,كميسػرة
كسػػيمةالتنػػاكؿلػػدلالمػػتعمـ,لقػػدحظ ػ مكضػػكعقكاعػػداإلمػػال باىتمػػاـالم ػػامعالمغكيػػةكالمؤسسػػات

النع ػػفالماتص ػػيفم ػػفأى ػػؿالعربي ػػة,
التعميمي ػػةكاليي ػػاتالعممي ػػةالماتص ػػةبالعربي ػػةكقض ػػاياىا,فضػ ػ 
كالميتمػيفبقكاعػداإلمػال كالكتابػػة,كمػافىتًىػتمحػػاكالتالبػاحثيفمنػذمطمػعالقػػرفالماضػ تتػكالكفػ 
تق ػػديـاالقت ارح ػػاتعم ػػكاا ػػتالؼأش ػػكاليا(كت ػػب,بح ػػكث,مق ػػاالت,مقترح ػػات),كتن ػػامكع ػػددالكت ػػب

المعاصرةالت كقفياأصحابياعمكقكاعدالكتابةحتكأربتعمكم ةكامسيفكتابان .

(عكاد )217:2012,

كمػػا كشػػيدتالكتابػػةاإلمال يػػةف ػ السػػنكاتاهاي ػرةمػػفالقػػرفالماض ػ اىتمام ػانمت ازيػػدانلػػدل

الباحثيف,كالمتاصصيفبمناىجكأساليبتدريسالمغاتف العالـ,كتنام الكع بميػارةالكتابػةحتػك
احتمػتمكػػافالصػػدارةبػػيفميػاراتالمغػػة,كاػػالؿعقػػدالثمانينػػاتحػدثتتغييػراتكتحػكالت ذريػػةفػ 
النظرإلكالكتابة,كآلياتتعميمياكتعمميا,كأساليبتطكيرىاعندالػصغاركفؽمسػتكياتمتدر ػةمػف
91

اهدا .كبالنظرإلكنتػا جالبحػكثكالد ارسػاتالعربيػةكاه نبيػةالتػ أ ريػتفػ ىػػذاالميػػداف,يالحػظ

أفىناؾتحكالنفػ اىتمػاـالبػاحثيفمػفالتركيػزعمػكالكتابػةاليدكيػة(الرسػـاإلمال ػ لمكممػات)إلػك
التركيػػزعمػػكالكتابػػةالتعبيريػػة,كمػػفالنظػػرإلػػكالكتابػػةكنتػػاجتعميمػ إلػ النظػػرإلييػػاكعمميػػةذىنيػػة
إبداعية,كمفاقتصارالبحثعمككتابةالكبارإلكالتعمؽكالتكسعف كتابةالصغار .

(إبراىيـ )25 :2004,

كلإلمال أىميةنفسيةعظيمةبالنسبةلمتمميذ,فالتمميذالقادرعمكالكتابةالصػحيحةالمقػرك ة,

ػػديربتمق ػ العمػػـ,كالتكاصػػؿمػػعالمعمػػـصمػػفاػػالؿكتاباتػػوف ػ الػػدفاتر,كف ػ االاتبػػاراتالتحريريػػةص
بينمػػاالع ػػزأكالضػػعؼف ػ الكتابػػةيػػؤدمهزمػػةنفسػػيةيعانييػػاالتمميػػذ,لشػػعكرهب نػػوأبكػػـكتاب ػ ةنكال
يسػػتطيعتكصػػيؿأفكػػارهأكالتعبيػػرعػػففيمػػولمعممػػوأكلغي ػره,ممػػايكقعػػوف ػ مشػػكالتنفسػػيةمنيػػا

االنس ػػحابالت ػػدري

م ػػفالفعالي ػػاتالتعميمي ػػةث ػػـاالنطػ ػكا كاالنعػ ػزاؿمم ػػاي ػػؤدمفػ ػ النياي ػػةلمتس ػػرب

الدراس (.الفقعاكم )37:2009,
عظيمةبيففركعالمغة",فيكمفاهسسالميمػةلمتعبيػرالكتػاب ,كاذا
ن
مكانة
ن
ؿاإلمال
كتحت ي
كانتقكاعدالنحككالصرؼكسػيمةلصػحةالكتابػةإع اربػانكاشػتقاقانصفػ فاإلمػال ىػ الكسػيمةلصػحتيا

مػػفحيػػثالصػػكرةالاطيػػة,كىػ كسػػيمةاالتصػػاؿبػػالتراثالمكتػػكب,كاذاكػػافاالتصػػاؿالشػػفي يػػؤدم

دك انرميمانف نقؿىػذاالتػراثعػفطريػؽالكممػةالمنطكقػة,ف نػومػفالمؤكػدأفنقػؿالتػراثعػفطريػؽ

الكممةالمكتكبةأقكلكأصدؽ(.عطا )191:1995,

كالشػػؾأفالاطػ اإلمال ػ يشػػكهالكتابػػة,كقػػديعػػكؽفيػػـال ممػػة,كمػػاأنػػويػػدعكإلػػكاحتقػػار
الكاتبكازد ار و(.إبراىيـ )193:1968,
كم ػػاكتمع ػػباإلم ػػال فػ ػ الم ارح ػػؿالت سيس ػػيةاهكل ػػكل ػػدلالتالمي ػػذدك انرأساس ػػيانفػ ػ تكػ ػػكيف

مػستكياتيـالمغكيػػةف ػ المسػتقبؿصلػذلؾف نػومػفالم ػدمأاػذىػذاالمكضػكعالحسػاسبعػيفاالعتبػار,
إفمشكمةاإلمال ى مشكمةت ت مفبابعدـإتقافميارةتعميميةأكعدـالكصػكؿإلػكحػدالكفايػة

مفإتقانياكغالب ػانيكػػكفالتمميػذممػفيعػانكفمػفصػعكباتفػ الػتعمـأمأنيػـيتمتعػكفبقػدراتحسػية
كعقميػػةسػػكيةكلكػػنيـيكا يػػكفصػػعكباتمح ػػددةف ػ تعمػػـالميػػاراتاهكاديميػػةاهساسػػيةمثػػؿالق ػ ار ة

كالتي ةكالكتابةكيمكفالتغمبعمكىذهالمشكمةعػفطريػؽالػتعمـاإلتقان (.الصكاف  )61:2003,
"كيمكػػفالقػػكؿافمنزلػػةاإلمػػال بكضػػكح,إذاالحظنػػاأفالاط ػ اإلمال ػ يشػػكهالكتابػػة,كقػػد
يعكؽفيـال ممة,كمػاأنػويػدعكإلػكاحتقػارالكاتػبكازد ار ػومػعأنػوقػديغفػرلػواطػ لغػكممػفلػكف

آار"(.حماد )18:2009,
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أمابالنسبةإلكالتالميذف المراحؿالتعميميةاهكلك,فاإلمال مقياسدقيؽلممستكلالتعميمػ 

الذمكصمكاإليػوكنسػتطيع–فػ سػيكلة–أفنحكػـعمػكمسػتكلالطفػؿ,بعػدأفننظػرإلػكك ارسػتو,
الت يكتبفيياقطعاإلمال (.سالمة )7:2003,
كيرلالباحثأفاإلمال يحتػؿمكانػةعظيمػةفػ  ميػعفػركعالمغػةالعربيػة,فيػكيعػدالميػزاف

الذمنقيسمفااللومسػتكلالتالميػذكتحسػفاهدا المغػكملػدييـ,فكممػاأتقػفالتمميػذميػارةاإلمػال 
يككفلديوالقدرةعمكإتقافالق ار ةكالكتابةكالتعبير,كمػايسػاعدهعمػكتطػكيرذاتػو,كيحسػفلديػولغػة

االتصاؿكالتكاصؿمعاراريف,كتقديـفكرتوبكضكح .
ج -أىداؼ تدريس اإلمالء في المرحمة األساسية:

أىداؼتدريساالمال لمصؼالثالثاهساس كمػا ػا فػ الاطػكطالعريضػةلمنيػاجالمغػة

العربيػػةال ديػػدكالت ػ أعػػدىاالفريػػؽالػػكطن لمبحػػثالمغػػةالعربيػػةكآدابيػػا(عػػاـ2016ـ)ف ػ ك ازرة
التربيةكالتعميـ .

 .1أفيمتزـقيـالنظافةكالترتيب.

 .2أفيكتبنصانف حدكد30كممةباط ميؿكفؽقكاعداطالنسخ.

 .3أفيكتبكمماتك مالنكنصانمف()30–20كممةإمال منظك انركغيرمنظكر.
 .4أفيراع كضععالماتالترقيـف مكاقعياالمناسبةأثنا الكتابة .
د-

أسس اختيار مكضكعات اإلمالء:
إذاأيحسفااتيارقطعةاإلمال ,كافف ذلػؾنفػعكبيػرلمتمميػذصكليػذاي ػبم ارعػاةمػايػ ت :

(سالمة )10:2003,

 .1أفتككفالقطعةشا قة,بماتحكيومفمعمكماتطريفةتزيدفػ أفكػارالتالميػذكتمػدىـبفنػكف
مػفالابػرة,كألػكافمػفالثقافػة,كمػفأحسػفالنمػاذجالمحققػةليػذاالغػرض:القصػصكاالابػػار

الشا قة .

 .2أفتككفمتصمةبحياةالتالميذ,مال مةلمستكاىـالعقم ,مرتبطةبمايدرسكنوف فركعالمغة,
كالمكاداهارل .

 .3أفتكػػكفمفرداتيػػاكأسػػاليبياسػػيمةمفيكمػػة,كاليتسػػعم ػػاؿالقطػػعاإلمال يػػةلممفػػرداتالمغكيػػة
الصعبة,فميام االتأارلف مكضكعاتالق ار ة,كالنصكصاهدبية .

 .4أفتككفمناسبةلمتالميذ,مفحيثالطكؿكالقصػر.كيغػال بعػضالمدرسػيففيطيػؿالقطعػة,
كبيذايستيمؾالكقت,الذمينبغػ أفيصػرؼفػ مناقشػةالقطعػة,كفيميػا,أكي عميػاقصػيرة

فيضيععمكالتالميذكثي انرمفالفكا د .
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 .5أاليتكمؼالمدرسف ت ليؼقطعةاإلمال ,فيحشدفييام مكعةمفالمفرداتالااصة,الت 
يظنيامساعدةعمكتثبيتقاعدةإمال يػة.فيػذاالتكمػؼقػديفسػداهسػمكب,بػؿي ػبأفيكػكف

الت ليؼب سمكبطبيع ,التكمؼفيوهفاإلمال –قبؿكؿش –تعميـالااتبار .

 .6المانعمفااتيارقطعةاإلمال مفمكضكعاتالق ار ة,بؿي بىذامعصغارالتالميذ.
ىذاكيضيؼ(زقكت)217:1999,مايم  :
 .1أفتحتكمالقطعةعمكاليدؼاإلمال المرادتعريؼالتالميذبو.

 .2أالتحتكمالقطعةعمككمماتشاذةعفالقاعدة,كبااصةف المرحمةاالبتدا ية .
كماكيذكر(رضكاف)53:2001,مايم  :
 .1يفضؿأفتحتكمقطعاإلمال عمكالقيـ,كالمثؿالعميا,كمايتصؿبالنكاح القكميةكالكطنيػة
كالدينيةكاهاالقية.

 .2يفضؿاهاذبآ ار التالميذ,ف تحديدالقطعةاإلمال ية.

 .3أالتحتكمالقطعةاإلمال يةعمكأكثرمفميارة,ف الكقتذاتو.
 .4أفتيعطكالقطعةكحدةكاحدةصفالي كزالت ز ة.

 .5ااتي ػػارال ػػنمطال ي ػػدلمقطع ػػةيت ػػي الفرص ػػةلمتالمي ػػذالت ػػدربعم ػػكحس ػػفاالس ػػتماع,كالتفكي ػػر
السػػميـ,كاسػػتنباطاهحكػػاـالعامػػة,كيسػػاعدهعمػػكحػػؿالمشػػكالت,كالكتابػػةالسػريعةالصػػحيحة

الااليةمفاهاطا .
كيػرلالباحػثأنػػوي ػبأفتكػػكفقطعػةاالمػػال فقػرةمػػفدرسدرسػكهكلػػيسالػدرسكمػػو,كأف
يتػػاحلمتمميػػذالتػػدربعمػػكقطعػػةاالمػػال قبػػؿأفتممػػكعميػػو,كأفتكػػكفىػػذهالفق ػرةمناسػػبةلمسػػتكل

التالميػػذكقػػدرتيـالعقميػػة,كأفتعػػرضأمػػاميـقبػػؿأفتممػػكعمػػييـ,كبػػذلؾيحسػػفمػػفنفسػػيةالتمميػػذ

لمكتابةاالمال ية .

ق -عالقة مبحث اإلمالء بغيره مف المباحث األخرل:
يعداإلمال ركيزةمفركا زاهدا المغكم,فاإلمال اليقتصرفقػطعمػكحصػةاإلمػال كانمػا

يرتبطب ميعفركعالمغة,فالتعبيرككتابةالقصةكغيرىاتحتاجمفالكاتبب في يدالكتابةاالمال ية .
أ -التكامؿ بيف اإلمالء كفركع المغة العربية األخرل:
يحتاجالتمميذإلػكالمحافظػةعمػكشاصػيتو,كذلػؾمػفاػالؿمػاييػدؼإليػواسػتاداـأسػمكب

التكامؿ,كمايقدمومػفمعػارؼمتكاممػة,كمػايكسػبومػفميػاراتمتنكعػة,بحيػثتنمػ  كانبػوالعقميػة
كال سمية,كاالنفعاليةكاال تماعية,كبذلؾيسيؿالتكيؼمعبي تواال تماعيةكالمادية .

(مبارؾ )89:1988,
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كغايةاإلمال التقؼعندالحدكدالقريبةلمكتابةالصحيحةلمكممات,كلكفيمكفأفتسيـف 

بنػػا المػػنيجالتك ػامم بػػيففػػركعالمغػػةالعربيػػة,كىػػكمػػايسػػمكبالتكامػػؿبػػيفاإلمػػال كالم ػكادالماتمفػػة
كسيمةإلكألكافمتعددةمفالنشػاطالمغػكم,كالػككسػبالتالميػذكثيػر

اهارل,إذيمكفاتااذاإلمال
مفالميارات,كالعاداتالحسنةف الكتابةكالتنظيـ,كىذهالفركعالت ينبغ ربطياباإلمال ى  :

 .1التعبيػػر:فقطعػػةاإلمػػال ال يػػدةاالاتيػػارمػػادةصػػالحةلتػػدريبالتالميػػذعمػػكالتعبيػػرالشػػفكم
باهس ػ مةكالمناقشػػةكالتعبيػػرالكتػػاب ,بػػالتمايصكالنقػػدكاإل ابػػةعػػفاهس ػ مةكتابػػة,كمػػاأف
الكتابةتمكفالطالبمفاالطالععمكأفكارغيره(.عامر )87:2000,
كيمكفلممعمـأفي معاهاطا اإلمال يةصالكاردةفػ مكضػكعاتالتعبيػرصفػ ك ارسػةااصػة
تمييدانلعال يافيمابعد(.ال ك ك )39:2004,
ػذميك ػػدالػدافعفػ نفػػكسالتالميػذصلكػ يتعممػكاالكتابػة,كالتركيػػز
 .2القػراءة:تعمػـالقػ ار ةىػكال ي
ف ػ التػػدريبعمػػكالق ػ ار ة,لػػوأثػػركاض ػ ف ػ إكسػػاباهطفػػاؿالقػػدرةعمػػكالكتابػػةكالق ػ ار ةأيـ
الميارات:فالق ار ةكالكتابةيؤثركؿمنيماف ارار(.عبدالم يد)208:2005,

 .3الثقافة العامة:فقطعةاإلمال الصالحةكسيمةم ديةإلكتزكيدالتالميذبػ لكافمػفالمعرفػة,
كالكت ديدمعمكماتيـ,كزيادةصمتيـبالحياة(.سالمة)11:2003,
 .4الخط:ينبغ أفيحمؿالتالميذدا مانعمكت كيداطيػـصفػ كػؿعمػؿكتػاب صكأفتكػكفكػؿ
التمرينػػاتالكتابيػػةتػػدريبانعمػػكالاػػطال يػػد,كمػػفايػػرالفػػرصالمال مػػةليػػذاالتػػدريبدرس
اإلمال ,كمفأحسػفالطػرؽالتػ يتبعيػاالمدرسػكفلحمػؿالتالميػذعمػكىػذهالعػادةمحاسػبتيـ
عمكالاط,كمراعاةذلؾف تقديردر اتيـف اإلمال (.إبراىيـ)195:1968,

عمػ ػػكالمعمػ ػػـأفيؤكػ ػػدعمػ ػػكتالميػ ػػذهف ػ ػ دركساإلمػ ػػال –دا مػ ػػا–ضػ ػػركرةت كيػ ػػداطيػ ػػـ
كمراعاتيـلمترتيبكالنظافةف كتابتيـ.كأفضؿطريقةيتبعياالمعمـليعكدتالميذهعمػكىػذهالعػادةمػا

يم (:حمس )91:2015,

 .1حثيـعمكاعتداؿال ذعف أثنا الكتابة,كعدـاالنحنا ,كحسفمسؾالقمـ .
 .2حثيـعمكالذكؽالسميـ,كت ميدكراساتيـ .

 .3محاسبتيـعمكالاط,كمراعاةذلؾف تقديردر اتيـف اإلمال  .
 .4أفيسػػبؽىػػذهالمحاسػػبةعنايػػةالمعمػػـباطػػوإذامػػاكتػػبف ػ السػػبكرةعنػػدتدريسػػواإلم ػػال 
المنقكؿكالمنظػكر,بػؿفػ كػؿمكضػكعمػفمكضػكعاتالمغػةالعربيػة,كعمػكالمعممػيف ميعػا
أفتتضافر يكدىـف ىذاالسبيؿ .
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 .5الميارات كالعادات المحمكدة:ف درساإلمال م اؿمتسعهاذالتالميذبكثيرمفالعادات,
كالميػ ػػارات.ففيػ ػػوتعكيػ ػػدالتالميػ ػػذ ػ ػػكدةاإلصػ ػػغا ,كحسػ ػػفاالنتبػ ػػاه,كاالسػ ػػتماع,كالنظاف ػ ػػة,

كالتنسيؽ,كتنظيـالكتابةصباستاداـعالماتالترقيـ,كمالحظةاليكامشكتقسيـالكالـفقرات,
كنحكذلؾ(.سالمة )11:2003,

 .6األ ناشػػػػيد كالمحفكظػػػػات:تعػ ػداهناشػػػيدكالمحفكظ ػػاتمػ ػػادةاص ػػبةلمعال ػػةبع ػػضالقضػ ػػايا
اإلمال يةالكاردةفييا.كماأفحفظالنصكصاهدبيػةيسػيـفػ تكػكيفصػكرذىنيػةلممفػردات

الصعبةكالحركؼالمتشابية,كيمكفلممعمـصياغةبعضالقكاعداإلمال يػةعمػكشػكؿنشػيدص
ليسيؿحفظياكتطبيقيا .

 .7النحػػػك:أفكثي ػ انرمػػفالكتابػػةمبن ػ عمػػكأصػػكؿنحكيػػة,كمثػػاؿذلػػؾ(:زمال يػػـ,كزمالؤىػػـ,
كزمال ىـ),حيثيتغيػررسػميابتغيػرمكقعيػااإلع اربػ صلػذاينبغػ الػربطبػيفاإلمػال كالنحػك

ف المراحؿالتعميمية .

 .8الصػػرؼ:كيتمثػػؿذلػػؾفػ قاعػػدةاهلػػؼالمينػػةفػ نيايػػةالكممػػةالثالثيػػةالمعربػػة,حيػػثيتغيػػر
رسميابحسبأصميا,فتكتبعمكصكرةاليا صإذاكانتمنقمبةعفيا ,نحػك"رمػك"كقا مػةص

فكانتمنقمبةعفكاك,نحك""دعا"(.ال ك ك )40:2004,

إ

 .9األص ػكات:تتحػػكؿالسػػيفإلػػكصػػادفػ المفػػظصإذاكقعػػتبعػػدحػػرؼمػػفحػػركؼاالسػػتعال ,
كالطا ,مثالن.فتمفظكممة"السراط"ىكذا"الصراط .

 .10القصػػة:يمكػػفأفتكػػكفالقصػػةدرس ػانمػػفدركساإلمػػال المنظػػكرصحيػػثي ػػداهطفػػاؿلػػذة,
كيمكفأيضػانأفتعػدالقصػةم ػاالنكاسػعانلمتػدربعمػكالميػاراتاإلمال يػةالماتمفػةفػ كتابػة

فقراتياكأساليبيا(.سمؾ)617:1979,

ممػػاسػػبؽيتض ػ ب نػػويمكػػفإش ػراؾ ميػػعاهنشػػطةكاهدا المغػػكمف ػ اإلمػػال الػػذميكسػػب

التالميػػذميػػاراتلغكيػػةكعػػاداتحسػػنةف ػ الكتابػػةصلػػذلؾي ػػباالىتمػػاـبالتالميػػذالػػذيفيشػػككفمػػف
ضعؼف اإلمال مفاالؿربطاإلمال ب ميعالمكادالدراسية,كذلؾمفاالؿ عؿامػسالػدقا ؽ

اهكلكمفكؿحصةعال انإمال يانلمتالميذالضعفا إمال يان .
ح-

النػػػكاحي الميمػػػة فػػػي تػػػدريس اإلمػػػالء :ي ػػرل(رضػ ػكاف)18-17:2011,أفىن ػػاؾبع ػػض

النكاح الت اليمكففصمياعفدرساإلمال منيا:
 .1تعػػدقطعػػةاإلمػػال –إذاأحسػػفااتيارىػػا-مػػادةصػػالحةلتػػدريبالتالميػػذعمػػكالتعبيػػرال يػػد
ب كساطةطرحاهس مةكالتمايص,كمناقشةماتحكيومفأفكاركمعمكمات .

 .2تتطمببعضأنكاعاإلمال الق ار ةقبؿالبد ف الكتابة.
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 .3يتعكدالتالميذمفاالؿدرساإلمال عمكت كيدالاطف أمعمؿكتاب ,كتعكيػدىـحسػف
اإلصغا كاالنتباه.

 .4أفتككفمناسبةمفحيثالطكؿكالقصر,كمفرداتياسيمةكمفيكمة.

 .5أفتككفقطعاإلمال متصمةبحياةالتالميذ,كمال مةلمستكاىـاإلدراك  .
خ-

طرائؽ تعميـ اإلمالء:
بالنسػػبةلطػػرؽتعمػػيـاإلمػػال فػػيالحظ(رسػػالف.)232-231:2005,ك ػػكدبعػػضالمالم ػ 

العامةتحكـىذهالطرؽ :
 .1كحدة المغة:إفاإلمال ي رلتعميموف سياؽكحػدةفنػكفالمغػة,فيعػالجكػؿنػصيتصػؿبػو
عمكأنونصق ار أكال,ثـيعالجكمكضكعلإلمال  .

 .2التك ػرار:نظػ ارلمػػايتطمبػػوتعمػػيـاإلمػػال مػػفقػػدرةعمػػكالتػػذكركميػػارةفػ رسػػـالحػػركؼ,فػ ف
التكرارغيرالممؿ,يعداستراتي يةمطمكبةلمرقكبيذهالميارات .

 .3التػػػدرج:كذلػػؾيعن ػ معال ػػةمكضػػكعاتالػػتعمـف ػ اإلمػػال اطػػكةاطػػكة,بحيػػثيػػتـتعمػػـ
المي ػػاراتفػ ػ مس ػػتكياتمتدر ػػة,فػ ػ ض ػػك نظ ػػاـالمغ ػػةالمكتكب ػػة,كفػ ػ ض ػػك ق ػػدرةالتالمي ػػذ
النامية .

 .4التفريد:كك مميارةمفالمياراتف فطبيعةالتعميـاهساسيةتقػكـعمػكأسػاسفػردم,كعمػك
ذلؾفف تدريساإلمػال يصػح المعمػـلكػؿتمميػذدفتػرهالاػاصبػو,كىكػذافػ فتعمػيـالكتابػة
يقكـعمكأساسفردم.

كيرلالباحثضركرةتكرارقطعةاإلمال لمتالميذكتصحي التالميذهاطا يـاإلمال ية .
د-

أنكاع اإلمالء
يقسػػـالتربكيػػكفاإلمػػال إلػػكأربعػػةأن ػكاع,تبػػدأمػػفالسػػيؿإلػػكالصػػعب,كىنػػاؾأربػػعطػػرؽ

معركفةلتدريساإلمال العرب ,لكؿمنياأسمكبينفذبوكيتحددف ضك واإلمال ف ذانقػؿالتالميػذ
الكممػػاتمػػفالسػػبكرةأكمػػفقا مػػةتضػػـعػػددانمػػفالكممػػاتال ديػػدة,بعػػدق ار تيػػاكمناقشػػةمعناىػػا,
كى ػػا الكممػػاتال ديػػدةسػػمكإمػػال منقػكالن,كىػػذاالنػػكعألحػػؽبػػاإلمال عمػػكسػػبيؿالم ػػاز,هنػػوال
يك دممم كمستمم ,كلكنوعبارةعفنسخمك ويتـتحتإشراؼالمعمـ .

ػاسػم 
كاذاسارالدرسعمكالاطػكاتالسػابقةنفسػيا,ثػـأافػكالمعمػـالقطعػة,كقػاـب مال ي ي
إمال ن منظك انر,كاذالـيشاىدالتالميذالقطعة,كاكتفكالمدرسبق ار تياعمكمسامعالتالميػذكمناقشػة
المعنك,كى ا بعضالكمماتثـأمالىاعمكتالميذه,فيكاإلمال االستماع  .
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أمػػاالنػػكعال اربػػعفيقػػكـالمعمػػـفيػػوب عػػدادقطعػػةتشػػتمؿعمػػكمشػػكالتإمال يػػةيكتفػػكبق ار تيػػا

عمػػكالتالميػػذسػػماعيان,كمناقشػػةالمعنػػك,دكفتعػػرضلي ػػا الكممػػات,ثػػـيممػ القطعػةعمػػكالتالميػػذ
بيدؼتحديداهاطا لمعال تيابعدذلػؾ,كىػذايسػمكبػاإلمال االاتبػارم(.أبكصػكاكيف)43:1999,
كف ىذاالصددسكؼنتكمـعفأنكاعاإلمال بالتفصيؿ,كمفأنكاعاإلمال  :

.1

اإلمالء المنقكؿ (المنسكخ).
المنقكؿمػف"نقػؿ-ينقػؿ-نقػال":حكلػومػفمكضػعأمنسػخالقطعػةفػ دفػاترىـأكبنقميػامػف

بطاقػػاتتػػكزععمػػييـأكمػػفالسػػبكرة.يقصػػدبػػوأفينقػػؿالتالميػػذقطعػػةاإلمػػال المناسػػبةمػػفكتػػابأك

سػػبكرةأكبطاقػػةبعػػدق ار تيػػا,كفيميػػافيمػػاكاعيػػا,كتي ػػكبعػػضكمماتيػػاى ػػا نشػػفكياإلػػكبطاقتػػوأك

دفترهأكمفكرتو(.رضكاف )8:2011

كيال ـ–ىذاالنكع–أطفاؿالصؼالثالثف معظـفتراتالعاـالدراس ,كقدتستك بحػاؿ

بعضالتالميذالضعفا ف الصؼالرابع,أفيمتدتدريبيـعمكاإلمال المنقكؿف كا باتمنزلية .

(سالمة )12:2003,
كيػػرلالباحػػثأفىػػذاالنػػكعيسػػتادـمػػعالصػػؼاهكؿكالثػػان كمػػعبدايػػةتعمػػيـالمغػػة,كقػػد
يستادـأيضانلمضعفا ,حيثيعتمدىؤال التالميذعمكالمحاكاة .
.2

اإلمالء المنظكر
كفي ػػويع ػػرضالمعم ػػـالقطع ػػةاإلمال ي ػػةعم ػػكالس ػػبكرة,أكفػ ػ الكت ػػاب,أكبطاق ػػة–كيكمفي ػػـ

بق ار تيػػاكيناقشػػيـف ػ معناىػػا,كتي ػ كمماتيػػاشػػفكيانمػػفالػػنص,ثػػـمػػفالػػذاكرة,ثػػـتح ػػبعػػنيـ,
كي اذالمعمـف إمال ياعمييـ (.ابر )208:2002,

فػ ىػػذاالنػػكعمػػفاإلمػػال فكا ػػدتربكيػػةنافعػػة,تسػػاعدعمػػكرسػػـالكممػػةكتثبيػػتصػػكرتيافػ 
أذىافالتالميذ.فتكرارالنظرإلكالكمماتي عؿالتمميذيتصكرشكميا,فتطبعصكرىاف ذاكرتو,ثـ
الاطكةالالحقةكى ااتبارهف القطعػةصلمت كػدمػفرسػكخصػكرالكممػاتفػ عقمػو,كىػذاالنػكع

تت

مػػفاإلمػػال يتناسػػبمػػعتالميػػذالصػػؼالثالػػث,إذاكػػافمسػػتكاىـمرتفع ػان,أكتالميػػذالصػػؼال اربػػع,
ة,اصكصاإذاكافمستكاىـضعيفنا.
كيمكفامتدادهلبعضتالميذالصؼالاامسعندالحا
ن
مميزاتػػػػو :
 .1يعداطكةمتقدمةنحكمعاناةالتالميذمفالصعكباتاإلمال يةكاالستعدادليا.
 .2يحمؿالتالميػذعمػكدقػةالمالحظػة,ك ػكدةاالنتبػاه,كالب ارعػةفػ أفياتػزففػ الػذاكرةصػكرة
الكتابةالصحيحةلمكمماتالصعبة,أكالت سبؽكتابتيامفقبؿ.
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 .3ف ػ ىػػذاالنػػكعمػػفاإلمػػال تػػدريب ػ ِّػدمعمػػكإعمػػاؿالفكػػر,كش ػذالػػذاكرةبغػػرضال ػربطبػػيف
النطؽكالرسـاإلمال (.الب ة )438:2000,

خطكات تدريس اإلمالء المنظكر:
كتسير خطكاتو عمى النحك التالي (:جابر)210،209: 2002،
 .1التمييدلمدرس.

 .2ق ار ةالقطعةق ار ةكاضحة.

 .3ق ار ةالتالميذالقطعةمعتفسيركمماتياالصػعبة,كمعانييػاالكميػةكال ز يػة,كتمكػيفاالسػتغنا 
عفىذهالاطكاتإذاكانتالقطعةمعركفةمسبقان.

 .4التدريبالعمم عمككتابةالكمماتالصعبةف القطعةتدريبانكافيان.
 .5التييؤلكتابةالقطعةاإلمال ية.

 .6ح بالقطعةعفأنظارالتالميذأكمحكىا,إذاكانتمكتكبةعمكالسبكرة.
 .7إمال القطعةبعدق ار تيا.
 .8تصحي الدفاتر .
يرلالباحثأفىذاالنػكعمػفاإلمػال يسػتادـفػ الصػؼالثالػثاهساسػ ككنػويتناسػبمػع
ىذهالمرحمة,كقديمتدلمصؼالرابعأيضان,كعمكالمعمـأفينبوالتالميذعمكمراعاةعالماتالترقيـ

ف أثنا الكتابة .
.3

اإلمالء الجماعي (االستماعي).
يقرؤى ػػاالم ػػدرس,كبع ػػدمناقش ػػتيـفػ ػ معناى ػػا,
كمعن ػػاهأفيس ػػتمعالتالمي ػػذإل ػػكالقطع ػػةالتػ ػ  

كتي

كمماتمشابيةلمافييامفالكمماتالصعبةثـتممكعمييـ(.الفقعاكم )54:2009,
يرلالباحثأفىذاالنكعمفاإلمال يناسبالمرحمةاهساسيةالعميا .

.4

اإلمالء االختبارم (الغيبي).
كىك آارمرحمةمفمراحؿالتدريباإلمال ,كبويسػتطيعالمعمػـأفيقػؼعمػكمػدلاإلفػادة

الت حققياالتالميذمفدركساإلمال .كسم ىذاالنػكعااتباريػاهنػوااتبػارلمػدلتحضػيرالطػالب
كاستيعابيـالقكاعداإلمال يةٚ,ل١اؽ لضعذِٚ ُٙض ٜذمضِ(.ُٙرضكاف )12:2011

ػاسمػػفثػػالثقػػدرات,ىػ القػػدرةعمػػكاالسػػتماعكالمتابعػػة,
كيقػػكـاإلمػػال االاتبػػارمعمػػكأسػ و

كالقدرةعمكاالحتفاظبماسمع,كالقدرةعمككضعماسمعف رسموالكتاب (..شمسية )25:2013,
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كيػػرلالباح ػػثأفى ػػذاالنػػكعيص ػػم لممرحم ػػةاهساسػػيةب مي ػػعص ػػفكفيا,كلكػػفي ػػبأفي ػػتـ

ااتيارفقرةاإلمال مػفالػدركسالتػ تعممكنيػا,كيعػداإلمػال االاتبػارمميمػانككنػويبػيفلممعمػـمػدل
الفا دةالت حققياالتالميذمفدركساالمال كالحصيمةالمغكيةلدييـكقياسمدلتقدميـلغكيان .
.5

اإلمالء القاعدم( :الفقعاكم )55:2009,
الغػػرضمنػػومعرفػػةقاعػػدةإمال يػػةمناسػػبةلمسػػتكلالتالميػػذ,كيناسػػبىػػذاالنػػكعمػػفاإلمػػال 

الصفكؼالعميا,كف المرحمةاإلعداديةكفقانلماطكاتارتية :

 .1عرضالقطعةاإلمال يةعمكالتالميذ,بعدكتابتياعمكالسبكرةأكسبكرةإضافية .
يقرؤىابعضالتالميذكفيميا يدان .
 .2ق ار ةالمعمـلمقطعة,ثـ 

 .3تنبيوالتالميذإلكمالحظةكتابةبعضالكممات,الت تتضمفكتابةاليمزةالمتطرفػةفػ آاػر
الكممة .

 .4استنباطالقاعدةمفاالؿاهمثمةأكالعباراتالت كردتف القطعة .
 .5مطالبةالتالميذباإلتيافبكمماتأارلمشابيةتتمثؿفيياالقاعدة .
 .6إمال قطعةااتباريةعمكالتالميذلتقكيميـفيمايتعمؽبالقاعدة.

يػرلالباحػػثأفىػذااإلمػػال اليناسػػبتالميػذالصػػؼالثالػثاهساسػ ,كانمػػايناسػبمػػفىػػـ

أعمكمستكلمنيـمفتالميذالصؼالسادس .
.6

اإلمالء الكقائي(.ال ك ك )54:2004,
كىكمفاهساليبالميمةف تدريساإلمال ,كيستيدؼكقايةالتمميذمفالكقكعف الاط أك

رؤيتو,كىذايتطمبعػدـتكميػؼاهطفػاؿبكتابػةكممػاتلػـتعػرضعمػييـمػفقبػؿأكلػـيدرسػكاقاعػدة
كتابتيا,كمفالمفيدأفيسيرالمعمـف تدريسىذااإلمال عمكالنحكالتال  :
 .1أفيكمؼاهطفاؿكتابةكمماتك مؿياتارىامفكتبالق ار ة .

 .2ياتارمفعندهكمماتك مالن,بشرطأفتككفف مستكلمػايقرؤكنػوفػ كتػبيـ,كي ارعػ أف
تككفمتصمةباهحداثالت تحيطباهطفاؿكالمناسباتالت تستثيرانتباىيـ.

 .3يمكفأفيستغؿالبطاقاتالمنكعةالت تعدلمق ار ةلمتدريبعمكالكتابة .
كيمكفتسميةىذاباإلمال المحضر,كيتـذلؾب ساليبعديدةمنيا(:الفقعاكم )55:2009,
أفيطمبالمعمـمػفالتالميػذأفينسػاكاالػنصمػرةكاحػدةفقػطقبػؿإمال ػوعمػييـ,هفنسػاو

مراتعديػدةيرىػؽانتبػاهالتمميػذ.كيكمفيػـبقػ ار ةالػنصقبػؿإمال ػوعمػييـ,ثػـيطػرحعػدةأسػ مةتتعمػؽ
بكتابةالكمماتالكاردةف النص,كيشرحمعانيياكقكاعدىا .
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كيػػرلالباحػػثأفىػػذاالنػػكعيسػػتادـكثي ػ انرفػ مدارسػػناكاصكص ػانفػ الصػػؼاهكؿكالثػػان ,

كيعتمػػدعميػػومعممػػكالصػػؼالثالػػثاهساس ػ أيض ػانككنػػويعتمػػدعمػػككممػػاتمػػفدركسالق ػ ار ةالت ػ 

درسكىا .

اإلمالء الذاتي:

.7

كىكأفيمم التمميذالنصاإلمال غيبانعمكنفسومفذاكرتو,كىذااهمريتطمػبأفيكػكف

قدحفظوعفظيرقمبمفقبؿ,فيطمبالمدرسمفتالميذهأفيحفظكانصانىادفاناليت اكزبضػعة
أسطرشع انرأكنث انر,ليكتبكهف غرفةالصؼب شرافو .

كتػػرل(ال ك ػػك".)55:2004,أفىػػذهالطريقػػةقػػدالتتناسػػبمػػعبطي ػ الػػتعمـف ػ مبحػػث
اإلمال " .
كيػػرلالباحػػثأفىػػذاالنػػكعمػػفاإلمػػال يتناسػػبمػػع ميػػعالم ارحػػؿالد ارسػػيةكمػػعالتالميػػذ

بطي التعمـحيثيتي لمتمميذب فيكتبمابدااموبمايتناسبمعقدراتوكامكانياتو.
اإلمالء االستبارم:

.8

كى ػػكأرق ػػكأنػ ػكاعاإلم ػػال كأعالى ػػات ري ػػدان,كحقيقت ػػوتتمث ػػؿفػ ػ س ػػبرفي ػػـالتالمي ػػذلمقاع ػػدة

اإلمال يػػة,كطريقػػةكتابػػةالكممػػاتصكىػػذايعن ػ أفاإلمػػال االسػػتبارمييػػدؼإلػػكالكشػػؼعػػفمعرفػػة
التالميذلحقيقةالقاعدةاإلمال ية,كعمكذلؾفيكيشبواالاتبارممفحيثإنيمايكشفافعفالمستكل

التحصػػيم الػػذمتحقػػؽلمتالميػػذ,كلكنػػويزيػػدعمػػكاإلمػػال االاتبػػارمف ػ أنػػوييػػدؼإلػػكالكشػػؼعػػف

معرفةالتالميذلمقكاعدالماتمفةكالتمايزكالتبايفالذميككفبينيا(.ال ك ك )55:2004,
أىداؼ تدريس اإلمالء االستبارم:
يرل(أبكدية)75:2016,أفأىداؼتدريساإلمال االستبارمتتمثؿف  :

 .1الكشؼعفمدلفيـالتالميذلمقاعدةاإلمال ية .
 .2تصحي أاطا التالميذفك انر .

 .3تدريبالتالميذعمكالقاعدةاإلمال ية .
كيػػرلالباحػػثأفىػػذاالنػػكعمػػفاإلمػػال اليصػػم لممرحمػػةاهساسػػية,كانمػػايسػػتادـلمم ارحػػؿ
العميا .
كمايرلالباحثأف ميعىذهالط ار ؽميمةفػ تػدريساإلمػال صلػذلؾي ػبعمػكالمعمػـأف
ينكعف تدريسولإلمال االؿالعاـالدراس ,كاليمكفالقكؿإنػوي ػبأفياتػارالمعمػـطريقػةكاحػدة

مػعتالميػػذه,هف ميػعىػػذهالطػرؽمفيػػدةفػ تػدريساإلمػػال إذاتػـتكظيفيػػابطريقػةمناسػػبةكمال مػػة

لممرحمةالتعميمية .
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مشكالت اإلمالء:
المشػػكالتالتػ تكا ػػوالتالميػػذفػ تعمػػـالقػ ار ةكالكتابػػة,ىػ مشػػكالتيعػػدإدراكيػػا ػػز انمػػف

الميػػاراتاهساسػػيةالت ػ ينبغ ػ أفيتناكليػػاأممنيػػاجف ػ تعمػػيـالق ػ ار ةكالكتابػػة,كيمكػػفأفيتعمميػػا
التالميػػذبالمحاكػػاةكالممارسػػة,ف ػ غيػػرتعثػػركمػػفغيػػرإشػػارةإلػػكأسػػما يااالصػػطالحية,كمػػفىػػذه
المشكالت(:الحسف )63-62:2000,

 .1تقارببعضماارجالحركؼف النطؽ(ت,ط)(,ؾ,ؽ) .
 .2تشابوكثيرمفالحركؼالصكتيةف الرسـالاط ,تشابيانيصعبمعػوالتمييػزبينيمػامثػؿ:
(ب–ت-ث)(,ج-ح-خ) .

 .3تعددأشكاؿبعضالحركؼالعربية,كمثاؿعمكذلؾحرفاالكاؼكاليا كاليا  .

 .4تعػػددصػػكربعػػضالحػػركؼكتنكعيػػا,فمكػػؿحػػرؼصػػكرةااصػػةفػ أكؿالكممػػةكفػ كسػػطيا
كف آارىامثؿحرؼاليا  .

 .5التنكيف,كىكصكتينطؽكاليرسـف الكممة,بؿيرسـحركتيف .

 .6ىنػاؾمشػكمةالحػػركؼالتػ تكتػبكالتمفػػظ,مثػؿ:كاك(عمػرك)كاهلػػؼبعػدكاكال ماعػةمثػػؿ
سافركا .

 .7ىناؾمشكمةالحركؼالت تمفظكالتكتب,مثؿ(:ىذا,كاهلل,الذم,الت ,الذيف,أكل ؾ) .

 .8اتصاؿالـال ربالكمماتالمبدك ةب دات التعريؼ(اؿ)-الشمسيةكالقمرية–ينتجعنوحػذؼ
ىمزةالكصؿلمر ؿ,لمقمر .

 .9ااتالؼنطؽالحركؼالعربيةبااتالؼضبطيا.
 .10بعضالحركؼتنطؽبطرؽماتمفة(لمحرؼالكاحد)مثؿتا الت نيثف آارالكممة(ش رة),
فمرةتنطؽتا كعندالكقؼتنطؽىا ,فالصكتيتغير,كالرمزاليتغير.

كيرلالباحثأفمشكالتاإلمال كثيرةف المرحمةاهساسػيةالػدنيا,فػ دراؾالمعمػـلمشػكالت
التالميذاإلمال يةلممرحمةالت يدرسيايساعدهعمكحميا.
ر -طرائؽ تصحيا اإلمالء:
ػكؿعػػاـ,كفػ م ػػاؿالكتابػػة
تيمثػػؿعمميػػةالتصػػحي مػػداالنميمػانلتطػػكيرالعمميػػةالتعميميػػةبشػ و
ذتيمكػػفالمعمػػـمػػفالكقػػكؼعمػػكطبيعػػةاهاطػػا اإلمال يػػةالشػػا عةلػػدل
ػكؿاػػاصصإ 
اإلمال يػػةبشػ و

أسبابيا,كمفثـالعمؿعمكتصحي مسارىا.
ٌ
التالميذ ,كمعرفة
كمفط ار ؽتصحي اإلمال مايم  :
.1

تصحيا المعمـ لمنص اإلمالئي :كيتـبطريقتيفىما:
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أ -تصحيا المعمـ داخؿ الصؼ:
كف ىذهالطريقة,يقكـالمعمـبتصحي كراسةكؿتمميػذأمامػو,فػ حػيفيشػغؿبػاق التالميػذ

بعمػػؿآاػػركػػالق ار ة,أكالكتابػػةفػ ك ارسػػةالاػػط,كمػػفأىػػـم ازيػػاىػػذهالطريقػػةأنيػػاترشػػدالتمميػػذإلػػك
اط ػػوأكالنبػ كؿ,كتشػػعرهبقػػربالمعمػػـمنػػوكصػػمتوبػػو,كمػػاأنيػػاتتػػي لممعمػػـاالطٌػػالعالمباشػػرعمػػك
مستكلالتالميذ,كدر ةتقدميـ,كميارتيـف الكتابةاإلمال يةأكضعفيـفييا .

(أحمد )278: 1979,

كينطبػؽىػذاالنػػكعمػفالتصػػحي مػعالمبتػػد يفالػذيفقػػدالتػؤىميـقػػدراتيـلتصػحي أاطػػا يـ

ب نفسيـ(.ظافركالحمادم )308: 1984,
عيكب طريقة تصحيا المعمـ داخؿ الفصؿ:

تحتػػاجإلػػككقػػتك يػػدبالنسػػبةلممعمػػـ,كقػػداليتسػػعالػػزمفلتصػػحي  ميػػعك ارسػػاتالتالميػػذ,

إضافةإلك نكحبعضالتالميذإلكالميكف أثنا تصحي المعمـكراساتزمال يـ .

(زقكت)223: 1999,

كيرلالباحثأنومفالمستحسفاالبتعادعفىذهالطريقػةفػ المرحمػةاهساسػيةصكػكفالمعمػـ
يككفمنشغالنبكراسةكاحدة,مماي عؿباق التالميذف معزؿعنو .
ب -تصحيا المعمـ خارج الصؼ :
كىذهالطريقةمريحةلممعمـ,حيثيتـتصحي الكراساتلمتالميذف أكقاتفراغالمعمـكاارج
الصػػؼ,إذيكتػػبالمعمػػـالصػكابفػػكؽالكممػػةالاطػ ,ثػػـيعيػػدىاليػػـفػ أكقػػاتالحقػة,حيػػثيكمفيػػـ
بتصكيبالكمماتالاط عدةمراتف الصفحةالمقابمةصحتكيتعكدالتالميذعمككتابتيا .

(زقكت )223: 1999,
كمفمزاياىذهالطريقةأنياأكثرالطرؽدقة,كأضمنيانتي ة(.الب ة )197: 2000,
كماأنيامناسبةلممبتد يف,حيثتكقؼالمعمـعمػكأاطػا كػؿتمميػذ,كمتابعػةتقدمػو,كتعرفػو

أسبابضعفو,كمفثـمعال ةنكاح النقصف كتابتو(.عامر )96: 2000,

كذلؾأفيصح المعمـالكراساتاارجالصؼ,بعيدانعفالتالميذ,كيكتبليـالصكابعمػك

أفيكمفيػـتكػرارالكممػػاتالتػ أاطػؤكافييػػا,كىػػذهىػ الطريقػػةالشػػا عة,كمػػفم ازيػػاىػػذهالطريقػػةأنيػػا
دقيقػةتتضػمفتصػحي كػؿاهاطػا ,كتقػديرمسػتكلكػؿتمميػذكمعرفػةنػكاح قصػكرهكضػعفو,كلكػف
يؤاذعميياأفالفتػرةبػيفاطػ التمميػذفػ الكتابػةكمعرفتػوالصػكابقػدتطػكؿ.كمػاأنيػات عػؿالتمميػذ
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سمبيانكالمعمـىكمحكرالعمميةالتربكية,عالكةعمكصدمةالتمميذالنفسػيةعنػدمايتعػرؼإلػكأاطا ػو

دفعةكاحدة(.الكاف )105:1984,

كمفاالنتقاداتالمك يةإلكىذهالطريقةأنياتكمؼالمعمـتعبػانكثيػ انر,كالتنبػوالتالميػذتنبييػان

كافيانهاطا يـ,كماقدتطكؿالمدةبيفاطػ التمميػذ,كمعرفتػولمصػكابصكذلػؾلتػ ارالك ارسػاتعنػد

المعمـ(.أحمد )279: 1979,

كمػػاأنػػوالينص ػ باسػػتاداـىػػذهالطريقػػةإالعنػػدتصػػحي االاتبػػاراتالشػػيريةأكالفصػػميةص

هنياتشدفضكليـ,كتمفتانتباىيـلمعرفةأحقيةكتابتيا(.الحر )15،14: 2001,

كيمكػػفتالف ػ ىػػذهالعيػػكبباإلس ػراعف ػ تصػػحي الك ارسػػات,كاعادتيػػالمتالميػػذصل ػ اليثبػػت

الاطػ ػ فػ ػ أذى ػػافالتالمي ػػذلفتػ ػرةطكيم ػػة,كلكػ ػ اليح ػػرميـذل ػػؾم ػػفالت ػػدريبالك ػػاف عم ػػكالمي ػػارات
اإلمال يػ ػػة,كمػ ػػفالمفيػ ػػدأيض ػ ػانأفيناقشػ ػػيـالمعمػ ػػـف ػ ػ أاطػ ػػا يـصحتػ ػػكتتحقػ ػػؽالفا ػ ػػدةالمر ػ ػ ٌػكةمػ ػػف

التص كيب(.حمادكآاركف )42: 2006,

كيرلالباحثأفىذهالطريقةمفالتصػحي م ديػةككنيػاالتيػدركقػتالحصػة,كلكػفي ػب

إر اعالدفاترلمتالميذف أقصركقت,بحيثيستفيدالتالميذمفأاطا يـ .
.2

تصحيا التمميذ لمنص اإلمالئي :

أ -تصحيا التمميذ خطأه بنفسو :
كفػ ىػػذهالطريقػػةيقػػكـالتالميػػذبتصػػحي ك ارسػػاتيـب نفسػػيـ,كذلػػؾبمقارنػػةبػػيفمػػاكتبػػكهف ػ 

كراساتيـ,كالقطعةالمعركضةعمكالسبكرة .

نياتعكدالتمميذدقةالمالحظة,كالثقػةبػالنفس,كمػاتع ٌػكدهالصػدؽ,
كمفمحاسفىذهالطريقةأ
ٌ

كاهمانة,كتقديرالمسؤكلية,كاالعتراؼبالاط (.السعدمكآاركف )45: 1992,

كىػػ ػػذهالطريقػ ػ ػػةمريحػ ػ ػػةلممعمػ ػ ػػـ,كمػ ػ ػػاتحػ ػ ػػثالتالميػ ػ ػػذعمػ ػ ػػكالنشػ ػ ػػاطكالتفكيػ ػ ػػرف ػ ػ ػ الكتابػ ػ ػػة

كقكاعدىا(.اهسمر )16 :1988,

كيػ ػػرلالباحػ ػػثأفىػ ػػذهالطريقػ ػػةغيػ ػػرم ديػ ػػةف ػ ػ المرحمػ ػػةاهساسػ ػػيةصهفىنػ ػػاؾتالميػ ػػذال
يستطيعكفكشؼاهاطا ب نفسيـ .
ب -التبادؿ الثنائي في تصحيا التالميذ :
كتقػػكـىػػذهالطريقػػةعمػػكإصػػالحأاطػػا ارا ػريف,كلكػػفىػػذهالطريقػػةالتامػػكمػػفمحػػاذير,

حيثيؤاذعمييػاإذكػا ركحالتنػافسغيػرالمحمػكدأحيانػانبػيفالتالميػذالمتنافسػيففػ دااػؿالصػؼ,
ي
كذلػػؾبػػذكرأاطػػا غيػػرصػػحيحةإلػػكحػ وػدمػػا,كقػػديم ػ التالميػػذإلػػكإافػػا أاطػػا بعضػػيـصنتي ػػة
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لمص ػػداقةبي ػػنيـ,كم ػػاأفرؤي ػػةبع ػػضالتالمي ػػذلاط ػػكطزمال ي ػػـكأاط ػػا يـق ػػديس ػػببلي ػػـالتش ػػكيش

كاالضطراب(.زقكت )225،224: 1999,

كمػاأفبعػضالتالميػذقػدتنقصػيـالدقػةكالمالحظػة,فيفػكتيـكثيػرمػفاهاطػا صكقػديشػعر

بعضيـبعدـثقةالمعمـبيـ(.الب ة )197،196: 2000,

كتقترح(ال ك ك)60: 2004,لتالف بعضىذهالعيكب,مبدأالتنكيعف عمميةالتصػحي ,
حيػػثتبػػدأبتصػػحي التمميػػذلنفسػػو,يمييػػاتصػػحي القا ػػدلك ارسػػاتم مكعتػػو,كتعزيػػزلمم مكعػةالتػ 

تحصؿعمكعددمفاهاطا أقؿ,كف الكقتذاتػويقػكـالمعمػـبتصػحي ك ارسػاتقػادةالم مكعػات,
كضعاؼالتحصيؿدااؿالصؼ,أماباق الكراساتفيصححياالمعمـاارجالصػؼ,كبالتػال يشػعر
كػػؿتمميػػذبثقتػػوبنفسػػو,كثقػػةمعممػػوبػػو,كمػػاتامػػكمػػفالتنػػافسغيػػرالمحمػػكد,كذلػػؾينبػػعمػػفالعمػػؿ

المتكامؿدااؿالم مكعةالكاحدةصبيدؼالاركجب دا منظـكشامؿ.

كيرلالباحثأفىذهالطريقةغيرم ديةلممرحمةاهساسيةصهفالتالميػذفػ ىػذهالمرحمػةال

ي يدكفكشؼاهاطا اإلمال ية,كقدياف التالميذأاطا بعضيـبعضان .
التنكيع بيف الطرائؽ السابقة:

كيرل(الفقعاكم)71,2012,أفالتنكيعف استاداـىذهالط ار ػؽفػ حصػصماتمفػةأك
ال معبيفاثنتيفمنياف حصةكاحدة,ي عؿالتمميذيستفيدمفإي ابياتيا ميعان,كيار ومػفسػآمة

النمطيةالمممة,كيكفرلوقد انرمفاإلثارةكالتشكيؽ,مايقكمدافعيتولمتعمـ .

يرلالباحثأفالتنكيعف أساليبالتصحي تارجالمعمـمفالركتيف,كتتي الفرصةلمتالميذ

لممشاركةف عمميةالتصػحي ,مػايزيػدثقػةالتمميػذبنفسػو,كيقػكمالعالقػةبينػوكبػيفالمعمػـ,كلكػففػ 
أمطريق ػػةم ػػفط ار ػػؽالتصػػػحي ي ػػبأفتك ػػكفبمتابع ػػةدا م ػػةم ػػفالمعم ػػـ,كأفيص ػػح التالميػػػذ

أاطا ىـ .
أسس عامة في تدريس اإلمالء:

ز-
يم :

ىناؾأسسعامةف تػدريساإلمػال ,كمػفىػذهاهسػسكمػاذكرىػا( ازيػد )278:2011:مػا

 .1ت ػػدريباهذفعم ػػكاإلص ػػغا إل ػػكالمعن ػػككما ػػارجالح ػػركؼ,كت ػػدريبالمس ػػافعم ػػكالنط ػػؽ
الصػػحي ,كتعػػكدرسػػـالحػػركؼكاهلفػػاظ,كالسػػيطرةعمػػكالصػػعكباتالتػ تاػػالؼفييػػاالكتابػػة

النطؽ,كمعرفةقكاعدالي ا ,ككتابةمكضكعاتإنشا يةقصيرة.

 .2االىتماـبالتذكركالتدريبالمستمر,عفطريؽمطالبةالتالميذأفيتقنكاكتابةعدةأسطرفػ 
المنزؿ,ثـنمميياعمييـف اليكـالتال ,كاضعيفف االعتبارمس لت الفيـكالمعنك.
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 .3االىتماـبالمعنكقبؿالي ا ,كي بربطاإلمال بالعمػؿالتحريػرم,فالي ػا د ارسػةليػاىػدؼ
الن
حي ػػكم,عن ػػدمايك ػػكفمرتبطػ ػانب ػػالتعبيرالمكت ػػكب,كعن ػػدمايك ػػكفأداةلمكتاب ػػة,أك ػػز انمكمػ ػ 

لمعمؿالتحريرمصهفالتناكؿالعمم يعط نتا جطيبة.

 .4الكسػػا ؿالت ػ تسػػاعدعمػػكاكتسػػابمي ػػاراتاإلمػػال الصػػحيحة,تتمثػػؿف ػ الق ػ ار ةب مع ػػاف,
كتكضي ماارجالحركؼ,كاالىتماـباإلمال ف كؿالكا باتالمنزلية,كاسػتاداـالسػبكرةفػ 

كتابةالكمماتال ديدة,كمعرفةالقكاعدالعمميةالمحددة,معالتركيزعمكالتطبيؽ.
كيػػرلالباحػػثأفتعكيػػدالتالميػػذعمػػكاإلصػػغا ال يػػدلمػػنصاإلمال ػ يسػػاعدالتالميػػذعمػػك
كتابةالنصبصكرةسميمة .
س.

عكامؿ التيجي الصحيا:
يرتبطالتي

الصحي بعكامؿأساسية,بعضياعضكمكاليدكاهذفكبعضيافكرم .

أكال :العكامؿ العضكية:

كتعن اهعضا المسؤكلةعفعمميةالتي

كالكتابةالصحيحةمثؿ :

 -1اليد :كى العضكالذميعتمػدعميػوفػ كتابػوالكممػةكرسػـأحرفيػاصػحيحةمرتبػة,كتعػداليػد
أم ػ انرضػػركريانلتحقيػػؽىػػذهالغايػػة,كليػػذاينبغ ػ اإلكثػػارمػػفتػػدريبالتمميػػذتػػدريبايػػدكياعمػػك
الكتابػػة,حتػػكتعتػػاديػػدهطا فػػةمػػفالحركػػاتالعضػػميةالااصػػةالت ػ يظيػػرأثرىػػاف ػ تقىػػدـ
كسرعةالتمميذف الكتابة.

 -2العػػيف :في ػ تػػرلالكممػػات,كتالح ػظأحرفيػػامرتبػػة,كى ػ بيػػذاتسػػاعدعمػػكرسػػـصػػكرتيا
صػػحيحةف ػ الػػذىف,كعمػػكتػػذكرىاحػػيفي ػرادكتابتيػػا,كلكػػفننتفػػعبيػػذاالعامػػؿف ػ تػػدريس
اإلمال ,كي بأفنربطبيفدركسالق ار ةكدركساإلمػال ,كبااصػةمػعصػغارالتالميػذ,
كذلؾب فيكتبكاف كراساتاإلمال بعضالقطعالت قرأكىاف الكتػاب,أك مػالقصػيرة,
يكتبياالمدرسعمكالسبكرة,أكتعرضعمييـف بطاقات,كىذايحمميـعمكت مؿالكممات

بعناية,فيبعثانتباىيـإلييا,كيعكدأعينيـعمػكالدقػةفػ مالحظتيػاكااتػزافصػكرىافػ 
ٌ

أذى ػػانيـ,كتحق ػػؽى ػػذهالغاي ػػةفػ ػ فتػ ػراتالقػ ػ ار ةال يري ػػة,كبص ػػكرةأكف ػػرفػ ػ فتػ ػراتالقػ ػ ار ة

الصامتة.

 -3األذف:فيػ تسػمعالكممػػات,كتميػزاهصػكاتكترتيبيػا,كىػذايسػػاعدعمػكتثبيػػتآثػارالصػػكر
المكتكبةالمر ية,ليذاي ػباإلكثػارمػفتػدريباهذفعمػكسػماعاهصػكات,كتمييزىػاكادراؾ
الفػػركؽالدقيقػػة,بػػيفالحػػركؼمتقاربػػةالماػػارج,كالكسػػيمةالعمميػػةإلػػكذلػػؾى ػ اإلكثػػارمػػف
التي

الشفكملبعضالكمماتقبؿكتابتيا.
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يرلالباحثأنػوي ػبالتركيػزعمػكاهعضػا الثالثػة(اليػد,العػيف,اهذف)فػ أثنػا اإلمػال ,

فػػالعيفتػػرلالكممػػاتكتصػػكرىادااػػؿالػػذىف,كاهذفتسػػمعالكػػالـكتاتزنيػػابالعقػػؿ,كتقػػكـاليػػدف ػ 
النيايةبتر مةالكمماتالمصكرةكالمسمكعةعمككرؽلق ار تيا .
ثانيا :العكامؿ الفكرية:
كىػ التػ يػرتبطبيػاالتي ػ الصػحي ,فتقػػكـعمػكمػاحصػموالتالميػذمػفالمفػرداتالمغكيػػة,

كف ػ م ػػاالتالق ػ ار ةكالتعبيػػر,كمػػدلقػػدرتيـعمػػكفيػػـىػػذهالمفػػرداتكالتمييػػزبػػيفمعانييػػا,كمػػدل
مال متيالسياؽالكالـ,كيظيرأثرىذاالكع المغػكمفػ اهاطػا اإلمال يػةالتػ يقػعفييػاكثيػرمػف
التالميذ(.عاشكر,كمقدادم )234-233:2009,

كيػػرلالباحػػثأنػػوالبػػدمػػفقيػػاـالمعمػػـبتي ػػةالكممػػاتالصػػعبةكال ديػػدة,لتسػػاعدعمػػكفيػػـ

المعان كتالش اهاطا اإلمال ية .

كف ػ نيايػػةىػػذاال ػػز مػػفالد ارسػػةالػػذمتنػػاكؿالميػػاراتالكتابيػػةيسػػتنتجالباحػػثأفالكتابػػة
إحدلمياراتاهدا المغكم,كى تمكفالتمميذكتابةمػاي ػكؿفػ اػاطرهمػفأفكػارمػدكنانذلػؾعمػك
كرؽ,كمػػاأفالكتابػػةمرتبطػػةبالحصػػيمةالمغكيػػةلػػدلالتالميػػذ,كىنػػاؾأن ػكاععػػدةمرتبطػػةبالميػػارات

الكتابية(التعبيرالكتاب ,الاط,اإلمال )ي بأفتككفمترابطةمػعبعضػيابعضػان,لػذلؾي ػبأف
يحػػرصالمعمػػـعمػػكزيػػادةالحصػػيمةالمغكيػػةلتالميػػذه,كمػػفثػػـتعكيػػدىـعمػػكالكتابػػةباػػط ميػػؿكفػػؽ

قكاعداطالنسخصلمالوأثركاض ف النتا جاإلمال يػة,كيسػاعدذلػؾالتمميػذفػ أفيكػكفلديػوقػدرة
بالغةف التعبيرعفأفكاره,كماي كؿف ااطره,معضركرةمراعاةالفركؽالفرديةبيفالتالميذصمف

أ ؿالكصكؿإلكاليدؼالمنشكدكالمرادتحقيقو .
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الفصن الثالث
الدزاضات الطابكة
 اىَذ٘س األٗه :دساعبد ٍزؼيقخ ثبعزشارٞجٞخ دقبئت اىؼَو.
 اىَذ٘س اىثبّ :ٜدساعبد ٍزؼيقخ ثبألداء اىيغ٘.ٛ
 رؼيٞق ػيٍ ٚجَو اىذساعبد اىغبثقخ.

الفصؿ الثالث

الدراسات السابقة
مقدمة
عػػرضالباحػػثلمد ارسػػاتالسػػابقةذاتالعالقػػةبمكضػػكعالد ارسػػةالت ػ تػػـ معيػػامػػفالبي تػػيف
العربيػػةكاه نبيػػة,كالت ػ تمكػػفمػػفاالطػػالععمييػػاممػػاتػػكفرلديػػوف ػ المكتبػػاتالمحميػػةكالػػدكريات
اه نبيةعبرالشبكةالعنكبكتيةكالمتعمقةبم اؿالدراسةالحالية .

أماباصكصمكضكعالدراسةالحاليةفمـي دالباحثػػعمكحدعممػو ػػأمد ارسػةفػ البي ػة
الفمسطينيةكقدصنؼالباحثالدراساتالت لياعالقةبمكضكعالدراسةبمحكريف:
 المحكر األكؿ:يتناكؿالدراساتالمتعمقةباستراتي يةحقا بالعمؿ.
 المحكر الثاني:يتناكؿالدراساتالمتعمقةباهدا المغكم.

المحكر األكؿ:الدراسات المتعمقة باستراتيجية حقائب العمؿ.
 .1دراسة الخيبرم ( .)2016
ىدفتىذهالدراسةالتعرؼإلكأثراستاداـالحقيبةالتراكميةلمتقكيـف تنميةال انبالنظػرم

كال انػػبالتطبيقػ لمػػادةالفقػػوعمػػكطالبػػاتالصػػؼاهكؿالثػػانكم,فػ السػػعكديةكقػػداتبعػػتالد ارسػػة
المنيجالت ريب ,كتككنتعينةالدراسةمف()56طالبةمففصكؿاهكؿالثانكمفػ الثانكيػة,كذلػؾ

بعػػدقيػػاـالباحثػػةب ممػػةمػػفالاط ػكاتالت ػ يتحقػػؽمػػفاالليػػاتكػػافؤالم مػػكعتيف,ااتيػػرتبطريقػػة
قصػػدية,تػػـتقسػػيميابػػالتعييفالعش ػكا إلػػكم مػػكعتيفمتسػػاكيتيف(ضػػابطةكت ريبيػػة),كتككنػػتأداة

الدراسةمفااتبارالفقو,كااتبارتنميةالقدرات,كماأظيرتنتا جالدراسةإلكك كدفركؽذاتداللة

إحصػػا يةبػػيفمتكسػػط در ػػاتكسػػبالم مكعػػةالت ريبيػػة(الت ػ درسػػتبالحقيبػػةالتراكميػػة),كبػػيف
متكسػ ػػط در ػ ػػاتالم مكعػ ػػةالضػ ػػابطةالت ػ ػ درسػ ػػتبالطريقػ ػػةالتقميديػ ػػةصكذلػ ػػؾف ػ ػ الدر ػ ػػةالكميػ ػػة
لالاتيػػاريفالنظػػرم,كالتطبيق ػ لمػػادةالفقػػوصكف ػ ال انػػبالنظػػرملمػػادةالفقػػو,ممػػايػػدؿعمػػكاهثػػر

اإلي اب الستاداـالحقيبةالتراكميةعمكعمميةالتعمـبشكؿعاـ .
 .2دراسة أبك دية ( .)2016

ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكأثػػراسػػتاداـحقا ػػبالعمػػؿفػ تنميػػةالميػػاراتالكتابيػػةلػػدل

تالميذالصؼالثالثاهساس,كاتبعالباحثالمنيجالت ريب ,حيػثتككنػتعينػةالد ارسػةالتػ أاػذت
بطريقةقصديةمفتالميذالصؼالثالثاهساسبمدرسةذككر باليػااالبتدا يػة(أ)بمحافظػةشػماؿ
غزة,ثـبعدذلؾتـااتيارالم مكعةالت ريبيةكالم مكعةالضػابطةبطريقػةعشػكا ية,حيػثبمػاعػدد
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أفػرادالعينػػة()72تمميػػذان,كتمثمػػتأدكاتالد ارسػةفػ ااتبػػارالميػػاراتالكتابيػةالػػذمتكػػكفمػػف()57

فقرة,كماأظيرتنتا جالدراسةإلكك كد فركؽذاتداللةإحصا يةعندمستكلداللة()α=< 0.05
بػػيفمتكسػػطدر ػػاتالم مكعػػةالت ريبيػػةفػ االاتبػػارالقبمػ كمتكسػػطدر ػػاتيـفػ االاتبػػارالبعػػدم,

ككذلؾيك دفركؽبػيفمتكسػطدر ػاتالم مكعػةالت ريبيػةكمتكسػطدر ػاتالم مكعػةالضػابطةفػ 

المياراتالكتابيةف االاتبارالبعدم .
 .3دراسة حجازم ( .)2016

ىدفتىذهالدراسةالتعرؼإلكفاعميةاستاداـحقا بالعمؿالقا مةعمكالتقكيـالضػمن فػك

تنميةكػؿمػفالتفكيػرالتػ مم كالتحصػيؿكاالت ػاهنحػكمػادةالعمػكـلػدلتالميػذالمرحمػةاإلعداديػةفػ 
مصر,كقداتبعتالدراسةالمنيجالت ريب ,كتككنتعينةالد ارسػةمػف()82طالبػانكطالبػةمػفطمبػة

الص ػػؼاهكؿاإلعػػػدادمااتي ػػرتبطريقػػػةقصػ ػػدية,ت ػػـتقس ػػيمياب ػػالتعييفالعشػ ػكا إل ػػكم مػػػكعتيف
متساكيتيف(ضابطةكت ريبية),كتككنتأداةالدراسةمفااتبػارتحصػيم فػ العمػكـ,كااتبػارالتفكيػر

الت ػ مم ,كمقيػػاساالت ػػاه,كمػػاأظيػػرتنتػػا جالد ارسػػةإلػػكك ػػكدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط 
در اتالتطبيؽالقبم كالتطبيؽالبعدملػدلطػالبالم مكعػةالت ريبيػةلصػال التطبيػؽالبعػدمفػ 
كؿمفالتفكيرالت مم كالتحصيؿكاالت اهنحكمادةالعمكـلدلتالميذالمرحمةاإلعدادية.
 .4دراسة أحمد ( .)2014
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكأثػػراتبػػاعمػػداؿحقا ػػبالعمػػؿك سػػمكبلتقػػكيـالتالميػػذف ػ 

تحقيقيـاهىداؼالتربكيةالعامةلممادةالدراسية(المغةالعربية),كالتعرؼعمكبعضسماتالشاصية
الالزـتكافرىالدييـلن احتطبيؽىذاالمداؿالتقكيم عمييـ .
كتككنػػتعينػػةالد ارسػػةمػػفم مػػكعتيفمػػفالطالبػػاتف ػ صػػفيفمػػفصػػفكؼاهكؿالثػػانكم
بمدرسوناصرالثانكيةلمبناتإدارهالساحؿالتعميمية,مديريةالقاىرةالتعميميػةكعػددطالبػاتالم مكعػة

الت ريبيػػة()30طالبػػة,طبػػؽعمػػييفأسػػمكبالتقػػكيـالمعتمػػدعمػػكحقا ػػبالعمػػؿف ػ المغػػةالعربيػػة,
كم مكعوضابطةقكاميا()30طالبةطبؽعمييفأسمكبالتقكيـالتقميدم,كماأظيػرتنتػا جالد ارسػة
إلكك كدفركؽبيفطالباتالم مكعتيفف ااتبارتحقيؽاهىداؼالتربكيػة(الشػفي -االسػتماع-

التحريرم-الم مكعالكمك)لصال طالباتالم مكعةالت ريبية .
 .5دراسة أبك عكاد ( .)2013

ىدفتىذهالدراسةالتعرؼإلكأثراستراتي يةحقا بالعمؿفػ بنػا المفػاىيـالعمميػةالسػميمة

كتعديؿالمفاىيـالبديمةلػدلطالبػاتالصػؼالثالػثاهساسػ ,تككنػتعينػةالد ارسػةمػف()70طالبػة

مػػفطالبػػاتالصػػؼالثالػػثف ػ مدرسػػةإنػػاثماػػيـعمػػافاالبتدا يػػةالتابعػػةلككالػػةالغػػكثف ػ اهردف
مكزعةإلكم مكعتيف:إحداىمات ريبية,كاهارلضابطة,طبؽعمييمػااالاتبػارالقبمػ فػ المفػاىيـ
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العمميػػةبعػػدالتحقيػػؽمػػفالاصػػا صالسػػيككمتريةلػػولمكشػػؼعػػفالمفػػاىيـالبديمػػة,كتػػـتػػدريسكحػػدة
"المادةكتغيراتيا"لطالباتالم مكعةالت ريبيةباستاداـاستراتي يةحقا بالعمؿ,كف نيايةالكحدةتـ
تطبيؽاالاتبارالبعدمف المفاىيـالعمميةعمكطالباتالم مكعتيف,كماأظيػرتنتػا جالد ارسػةإلػك

ك ػػكدأث ػػرذمدالل ػػةإحص ػػا يةالس ػػتراتي يةحقا ػػبالعم ػػؿفػ ػ أدا الطالب ػػاتعم ػػكااتب ػػارالمف ػػاىيـ

العمميػة,كأكصػتالد ارسػػةبتكظيػؼاسػػتراتي يةحقا ػبالعمػؿلطمبػػةالم ارحػؿالد ارسػػيةالماتمفػة,كا ػ ار 
المزيدمفالدراساتالت تتناكؿىذهاالستراتي يةعمكالمكادالدراسيةاهارل .
 .6د ارسة تافاككلي كأميرياف ( Tavakoli. & Amirian )2012
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكاستقصػػا اسػػتراتي يةالتقػػكيـبحقا ػػبالعمػػؿفػ تنميػػةالػػكع 
بماك ار النصالاطاب فػ كتابػاتالمتعممػيفلمغػةالثانيػةفػ السػياؽاهكػاديم ,كقػداتبعػتالد ارسػة

المنيجالت ريب ,كتككنتعينةالدراسةمف()82طالبانكطالبةمػفطمبػةتاصػصاهدباإلن ميػزم

المس ميفف المساقاتالت يدرسياالباحثاف,كقدتـتقسيميـعشػكا يانإلػكم مػكعتيفبعػدالت كػدمػف
أنيػـمت انسػػكف,م مكعػةت ريبيػػةكم مكعػةضػػابطة,كتككنػتأداةالد ارسػػةمػفااتبػػارتحصػيم فػ 

اهدباالن ميػػزم كتػػـتكظيػػؼاسػػتراتي يةحقا ػػبالعمػػؿمػػعالم مكعػػةالت ريبيػػة,كمػػاأظيػػرتنتػػا ج
الد ارس ػػةإلػ ػػك أفالمش ػػاركيفف ػ ػ الم مكع ػػةالت ريبيػػػةتفكق ػ ػكاعم ػػكالم مكعػ ػػةالض ػػابطةفيمػػػايتعمػ ػػؽ
بتحصيميـف الكتابةبشكؿعاـ,كماكافأداؤىـف النصكصماك ار الاطابيػةأكثػركفػا ةكصػحة

مقارنةمعأدا الم مكعةالضابطة.

 .7دراسة يكرداباكاف كأردكغاف ( Yurdabakan, & Erdogan )2009
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكاستقصػػا أثػػراسػػتراتي يةالتقػػكيـبحقا ػػبالعمػػؿف ػ تنميػػة

مياراتالق ار ةكالكتابػةكاالسػتماعلػدلطمبػةالمػدارسالثانكيػةالتحضػيرية,كقػداتبعػتالد ارسػةالمػنيج
شبوالت ريب ,كتككنتعينةالدراسةمف()62طالبانمفالطمبةالممتحقيفبالمدارسالثانكيةبتركيػا,
ااتيرتبطريقةقصدية,تـتقسيميابالتعييفالعشكا إلكم مكعتيفمتسػاكيتيف(ضػابطةكت ريبيػة),

كتككنتأداةالدراسةمفااتبارشامؿفػ ميػاراتالقػ ار ةكالكتابػة,كمػاأظيػرتنتػا جالد ارسػةإلػكأف
استاداـاستراتي يةحقا بالعمػؿكػافلػوتػ ثيركبيػرعمػكميػاراتالكتابػةلػدلالطمبػة,كلكػفلػـتكػف

النتػػا جمماثمػػةفيمػػايتعمػػؽبميػػارت الق ػ ار ةكاالسػػتماع,كمػػابػػيفتحميػػؿإ ابػػاتالطمبػػةعػػفاهس ػ مة
المفتكحةأفحقا بالعمؿطريقةعادلةمقارنةبالتطبيقاتالتقميديةلمتقكيـ,بؿىكنيجكاقع يزيدمف
مسؤكليةالطمبةكيحفزىـ,كمف يةأارلفقدكشػفتبعػضالنتػا جأفتطبيػؽحقا ػبالعمػؿيسػتغرؽ

كقتانطكيالن,كماأفتقكيـالذاتكم ار عةالعمؿكتصحيحوذاتيانميمةصعبةعمكالطمبة .
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 .8دراسة المكلك (.)2005
ىدفتالدراسةإلكتحديدأثراستاداـحقا بالعمؿكطريقةمفطرؽالتقييـاهصيؿف تعمـ

الطالباتالمعمماتعمكتنميةات اىاتيفنحكتدريسالعمكـ,غزةكتـاستاداـالمنيجالت ريب ,حيث
شممتعينةالدراسة()60طالبةمعممةمنيف()30طالبةم مكعةت ريبيةتـتقكيـتعمميفباستاداـ

حقا ػػبالعمػػؿمػػفاػػالؿتنفيػػذعػػدةميػػاـب سػػاليبماتمفػػة,كقػػدتػػـتزكيػػدىفبالتغذيػػةال ار عػػةالدا مػػة,
ك()30طالبةم مكعةضابطةتـتقكيـتعمميػفبػالطرؽالمعتػادة,كقػدقامػتالباحثػةبتصػميـاسػتبانة
لقياساالت اهنحكتدريبالعمكـ,كتـتطبيقياعمكالعينػةقبػؿالت ريػبكبعػده ,كتكصػمتالد ارسػةإلػك

فعاليةحقا بالعمؿف تنميةاالت اهنحكتدريسالعمكـلدلالطالباتالمعممات.

تعميؽ عمى دراسات المحكر األكؿ:

مػفاػالؿاسػتعراضالباحػثلمد ارسػاتالتػ اىتمػتبحقا ػبالعمػؿ,ف نػويمكػفإ مػاؿالنقػاط

الت تكصمتإليياالدراساتالسابقةمفحيث:
أكالن :األىداؼ :

ىػػدفتبعػػضالد ارسػػاتإلػػكمعرفػػةأثػػراسػػتاداـحقا ػػبالعمػػؿف ػ تنميػػةالميػػاراتالتدريسػػية

كالتحصيؿالدراس لدلالتالميذ,مثؿدراسةأبكديػة(,)2016كد ارسػةالايبػرم(,)2016كد ارسػة
أبػػكع ػكاد(,)2013بينمػػاتيػػدؼالد ارسػػةالحاليػػةإلػػكفاعميػػةاسػػتراتي يةمقترحػػةلت كظيػػؼحقا ػػب
العمؿف تحسيفاهدا المغكملدلتالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.

ثانيان :المنيج المتبع :

مػػفال ػػديرذك ػرهأفغالبيػػةد ارسػػاتىػػذاالمحػػكرتناكلػػتالب ػرامجكاالسػػتراتي ياتالمقترحػػة,

كاسػتادمتالمػنيجالت ريبػ ,حيػثصػممتالت ربػػةباسػتاداـم مػكعتيف:اهكلػػكت ريبيػةتػـتػػدريبيا
عمكالبرنامجالمقترح,كالثانيةضابطةلـيػتـتػدريبياعمػكالبرنػامج,بينمػااسػتادمتالد ارسػةالحاليػة

المنيجشبوالت ريب  .
ثالثان العينة:

عيناتالدراساتالسابقةتمثمتفػ ف تػ المتعممػيفكالمعممػيف,كمعظميػـتػـااتيػارىـبطريقػة

قصدية,بينمااستادمتالدراسةالحاليةف ةالمتعمميف,كبطريقةالقصدية .
رابعان أداة الدراسة:

تنكعػػتأدكاتالد ارسػػاتالسػػابقة,فمعظػػـالد ارسػػاتاسػػتادمتاالاتبػػاراتك ػ داةلمد ارسػػة,

كىنػ ػػاؾد ارسػ ػػاتاسػ ػػتادمتاالسػ ػػتبانةكمقيػ ػػاساالت ػ ػػاهكد ارسػ ػػةح ػ ػػازم(,)2016كد ارسػ ػػةالمكلػ ػػك
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(,)2005كاستادمتالدراسةالحاليةاالاتباركبطاقةالمالحظةك داةليا,كيرافقواستراتي يةلحقا ػب

العمؿ.

ما تتميز بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 تعػد ىػذه الد ارسػة اهكلػكفػ فمسػطيف  -فػ حػدكد عمػـ الباحػث  -التػ ىػدفتالتعػرؼإلػك
فاعميةاستراتي يةمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكملدلتالميػذالصػؼ

الثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.
أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة :

لقدأمكفلمباحثاالستفادةمفالدراساتالسابقةفيمايم  :
 قدمتلمباحثصكرةعفكيفيةإعدادحقا بالعمؿ,ككيفيةتصميميا.
 التعرؼعمككيفيةالتدريسباستاداـاستراتي يةحقا بالعمؿ.

 التعرؼعمػكاهدكاتالمسػتادمةفػ قيػاسفاعميػةاسػتراتي يةمقترحػةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿ
فػ ػ تحس ػػيفاهدا المغ ػػكمل ػػدلتالمي ػػذالص ػػؼالثال ػػثاهساسػ ػ بمحافظ ػػةش ػػماؿغػ ػزة.مث ػػؿ

االاتبارات,بطاقةالمالحظة.

 االسترشػػادب ػػالاطكاتالت ػ اتبعتي ػػابع ػػضىػػذهالد ارس ػػاتفػػ أنشػػطةاهدا المغ ػػكمالمناس ػػبة
لفاعميةاستراتي يةمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكملدلتالميذالصؼ

الثالػػثاهساس ػ بمحافظػػةشػػماؿغ ػزة.حيػػثاسػػتفادالباحػػثمنيػػاف ػ بنػػا االسػػتراتي يةالت ػ 

تاممياأكراؽعمؿلممياراتالمستيدفةف ىذهالدراسة.
 أسيمتف بنا االطارالنظرملمدراسة.

 القدرةعمكتحديدالمنيجالمناسبكااتيارالمنيجشبوالت ريب .
 القدرةعمكتحديدالاطكاتالمتبعةف إ ار اتالدراسة.
 االسترشادببعضأساليبالمعال ةاإلحصا ية .

المحكر الثاني :الدراسات المتعمقة باألداء المغكم.
 .1دراسة أبك بكر ( .)2016
ى ػػدفتالد ارس ػػةالكش ػػؼع ػػفض ػػعؼمي ػػاراتاهدا المغ ػػكمل ػػدلتالمي ػػذالمرحم ػػةاإلعدادي ػػة,

كاالفتقػػارإلػػكمػػدااؿحديثػػةلتنميػػةىػػذهالميػػاراتلػػدلى ػؤال التالميػػذمثػػؿالمػػداؿالمنظػػكم ,كقػػد
اتبعتالدراسةالمنيجالت ريب ,كتككنتعينةالد ارسػةمػف()58طالبػانمػفطمبػةالمرحمػةاالعداديػة

فػ ػ ع ػػيفش ػػمسمص ػػر,ااتي ػػرتبطريق ػػةقص ػػدية,ت ػػـتقس ػػيمياب ػػالتعييفالعشػ ػكا إل ػػكم م ػػكعتيف
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متسػػاكيتيف(ض ػػابطةكت ريبي ػػة),كتككن ػػتأداةالد ارس ػػةمػػفااتب ػػارتحص ػػيم فػػ اهدا المغ ػػكم,كم ػػا

أظيػػرتنتػػا جالد ارسػػةإلػػكك ػػكدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػاتالتطبيػػؽالقبمػ كالتطبيػػؽ
البع ػػدمل ػػدلط ػػالبالم مكع ػػةالت ريبي ػػةلص ػػال التطبي ػػؽالبع ػػدمفػ ػ االاتب ػػارالتحص ػػيم ل ػػألدا 

المغػػكم,كمػػايك ػػدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتطػػالبالم مكعػػةالت ريبيػػةكدر ػػات
ط ػػالبالم مكع ػػةالض ػػابطةفػ ػ التطبي ػػؽالبع ػػدملص ػػال در ػػاتط ػػالبالم مكع ػػةالت ريبي ػػةفػ ػ 
التطبيؽالبعدمف االاتبارالتحصيم لألدا المغكم .
 .2دراسة ىاشـ ( .)2016
ىػػدفتىػػذهالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكفاعميػػةالػػتعمـالمػػنظـذاتي ػانف ػ تنميػػةاهدا المغػػكمالكتػػاب

لدلتالميذالمرحمةاإلعدادية,كقداتبعتالدراسةالمػنيجالت ريبػ ,كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()64

طالبػ ػانم ػػفطمب ػػةالص ػػؼالث ػػان اإلع ػػدادمم ػػفبع ػػضالم ػػدارسالحككمي ػػةبمحافظ ػػةالقميكبي ػػةمص ػػر
ااتيرتبطريقةقصدية,تـتقسيميابالتعييفالعشكا إلكم مكعتيفمتسػاكيتيف(ضػابطةكت ريبيػة),

كتككنػػتأداةالد ارسػػةمػػفااتبػػارتحصػػيم ف ػ اهدا المغػػكم,كمػػاأظيػػرتنتػػا جالد ارسػػةإلػػكك ػػكد

فػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتالتطبيػػؽالقبم ػ كالتطبيػػؽالبعػػدملػػدلطػػالبالم مكعػػة
الت ريبيةلصال التطبيؽالبعدمف االاتبارالتحصيم لػألدا المغػكمالكتػاب ,كمػايك ػدفػركؽدالػة

إحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتطػػالبالم مكعػػةالت ريبيػػةكدر ػاتطػػالبالم مكعػػةالضػػابطةف ػ 
التطبيػ ػػؽالبعػ ػػدملصػ ػػال در ػ ػػاتطػ ػػالبالم مكعػ ػػةالت ريبيػ ػػةف ػ ػ التطبيػ ػػؽالبعػ ػػدمف ػ ػ االاتبػ ػػار

التحصيم لألدا المغكمالكتاب  .
 .3دراسة عبدالجكاد كقنديؿ (.)2015
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػكمعرفػػةتقػػديراتمش ػرف المغػػةالعربيػػةلػػألدا المغػػكملمعمم ػ المغػػةالعربيػػة
ال دد,كالفرؽفيياالت تعزمل نسالمعمـ,كتاصصوف الثانكيةالعامة,كال امعةالت تارجفييا,
كقداتبعتالدراسةالمنيجالكصف التحميم ,كتككنتعينةالدراسةمف()57معممانكمعممةمف ميع

معمم المغةالعربيةال ددبمدارسالتعميـالعاـف مديرت شػرؽغػزة,كغػربغػزة,ااتيػرتبطريقػة
قصػػدية,كتككنػػتأداةالد ارسػػةمػػفبطاقػػةمالحظػػةاهدا المغػػكمكمقيػػاساالت ػػاه,كمػػاأظيػػرتنتػػا ج

الدراسةإلكك كدفركؽف مستكلاهدا المغكمتعزللم نسلصال المعممات,ككذلؾال امعةالت 
تارجفيياالمعمـ,كأشارتإلكعدـك كدفركؽدالةتعزللمتاصص .
 .4دراسة عمي ( .)2015
ىػػدفتالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكفاعميػػةبرنػػامجقػػا ـعمػػكبعػػضاسػػتراتي ياتتعمػػـالمغػػةفػ تنميػػة

ميػػاراتاهدا المغػػكملػػدلتالميػػذالمرحمػػةاإلعداديػػة,كقػػداتبعػػتالد ارسػػةالمػػنيجالت ريب ػ ,كتككنػػت
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عينػػةالد ارسػػةمػػف()72طالب ػانمػػفطمبػػةالصػػؼالثالػػثاإلعػػدادممػػفبعػػضالمػػدارسالحككمي ػػة

بمحافظ ػػةبني ػػاااتي ػػرتبطريق ػػةقص ػػدية,ت ػػـتقس ػػيمياب ػػالتعييفالعشػ ػكا إل ػػكم م ػػكعتيفمتس ػػاكيتيف
(ضابطةكت ريبية),كتككنتأداةالدراسةمفااتبارتحصيم ف مياراتاهدا المغػكم,كمػاأظيػرت
نتػػا جالد ارسػػةإلػػكك ػػكدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتالتطبيػػؽالقبمػ كالتطبيػػؽالبعػػدم
لػػدلطػػالبالم مكعػػةالت ريبيػػةلصػػال التطبيػػؽالبعػػدمفػ االاتبػػارالتحصػػيم فػ ميػػاراتاهدا 

المغػػكم,كمػػايك ػػدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتطػػالبالم مكعػػةالت ريبيػػةكدر ػػات
ط ػػالبالم مكع ػػةالض ػػابطةفػ ػ التطبي ػػؽالبع ػػدملص ػػال در ػػاتط ػػالبالم مكع ػػةالت ريبي ػػةفػ ػ 
التطبيؽالبعدمف االاتبارالتحصيم ف مياراتاهدا المغكم .
 .5دراسة الشيخ ( .)2015
ىدفتالدراسةالتعرؼإلكفاعميةبرنامجقا ـعمكالمداؿالمعرف اهكػاديم لػتعمـالمغػةفػ 

تنمي ػػةمي ػػاراتالتح ػػدثكالكتاب ػػةل ػػدلالن ػػاطقيفبغي ػػرالعربي ػػة,كق ػػداتبع ػػتالد ارس ػػةالم ػػنيجالت ريبػ ػ ,
كتككنتعينةالدراسةمف()42فردانمفالنػاطقيفبغيػرالعربيػةبمحافظػةبنيػافػ المسػتكلالمتكسػط
ااتيرتبطريقةقصدية,تـتقسيميابالتعييفالعشكا إلكم مكعتيفمتساكيتيف(ضػابطةكت ريبيػة),

كتككنتأداةالدراسةمفااتبارمياراتاهدا المغكم(المحادثة,كالكتابة),كماأظيػرتنتػا جالد ارسػة

إلػػكك ػػكدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتالتطبيػػؽالقبم ػ كالتطبيػػؽالبعػػدملػػدلطػػالب
الم مكعةالت ريبيػةلصػال التطبيػؽالبعػدمفػ ااتبػارميػاراتاهدا المغػكم(المحادثػة,كالكتابػة),.

كمػػايك ػػدفػػركؽدال ػػةإحصػػا يانب ػػيفمتكسػػط در ػػاتطػػالبالم مكع ػػةالت ريبيػػةكدر ػػاتط ػػالب
الم مكعػػةالضػػابطةف ػ التطبيػػؽالبعػػدملصػػال در ػػاتطػػالبالم مكعػػةالت ريبيػػةف ػ التطبيػػؽ

البعدمف ااتبارمياراتاهدا المغكم(المحادثة,كالكتابة) .
 .6دراسة محمكد ( .)2015
ىػػدفتالد ارسػػةالتعػػرؼإلػػكت ػكافرميػػاراتاهدا المغػػكماإلبػػداع لػػدلالتالميػػذالمكىػػكبيف

لغكيابالمرحمةاإلعداديػة,كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()43تمميػذانمػفتالميػذالصػؼالثػان اإلعػدادم
المكىكبيفلغكيا,تـااتيارىـكفقاهدكاتالكشػؼكالتعػرؼعمػكالتالميػذالمكىػكبيف,كاسػتادـالباحػث
استبانةلمتعرؼعمكمياراتاهدا المغكماإلبداع (التحدثاإلبداع –الكتابةاإلبداعيػة)المطمػكب

تكافرى ػػالتالمي ػػذالعين ػػة,كك ػػذلؾاس ػػتادـااتب ػػارمي ػػاراتالتح ػػدثاإلب ػػداع كااتب ػػارمي ػػاراتالكتاب ػػة
اإلبداعيةلمعرفةمدلتكافرميػاراتاهدا المغػكماإلبػداع لػدلالتالميػذعينػةالبحػث.تكصػؿالبحػث

إل ػػكقا م ػػةباص ػػا صالتالمي ػػذالمكى ػػكبيفلغكي ػػابالمرحم ػػةاإلعدادي ػػة,كقا م ػػةبمي ػػاراتاهدا المغ ػػكم
اإلبداع (التحدثاإلبداع –الكتابةاإلبداعية)المطمكبتكافرىالمتالميذالمكىكبيفلغكيػا,ككػافمػف
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أىـنتا جالدراسةتدن مستكلتالميذالعينةف مياراتاهدا المغكماإلبداع المطمكبةفػ م ػاالت

الطالقةكالمركنةكاهصالةكالتفاصيؿ.
 .7دراسة شحاتة (.)2015

ىدفتالدراسةالتعرؼإلػكفاعميػةالػتعمـالمػنظـذاتيػافػ تنميػةميػاراتاهدا المغػكمالكتػاب 
لدلتالميذالمرحمةاإلعدادية,كقداتبعتالدراسةالمنيجالت ريبػ ,كتككنػتعينػةالد ارسػةمػف()60

طالبانمفطالبالمرحمةاإلعداديةبمصرااتيرتبطريقةقصدية,تـتقسػيميابػالتعييفالعشػكا إلػك
م مػػكعتيفمتسػػاكيتيف(ضػػابطةكت ريبيػػة),كتككنػػتأداةالد ارسػػةمػػفااتبػػارالكتابػػةالكظيفيػػة,كمػػا

أظيػػرتنتػػا جالد ارسػػةإلػػكك ػػكدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانبػػيفمتكسػػط در ػػاتالتطبيػػؽالقبمػ كالتطبيػػؽ
البعدملدلطالبالم مكعةالت ريبيةلصال التطبيؽالبعدمف ااتبارالكتابةالكظيفية,كمايك د

فػػركؽدال ػػةإحصػػا يانب ػػيفمتكسػػط در ػػاتط ػػالبالم مكعػػةالت ريبي ػػةكدر ػػاتط ػػالبالم مكع ػػة

الضػػابطةف ػ التطبيػػؽالبعػػدملصػػال در ػػاتطػػالبالم مكعػػةالت ريبيػػةف ػ التطبيػػؽالبعػػدمف ػ 
ااتبارالكتابةالكظيفية .

 .8دراسة فجاؿ (.)2014
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػكالتعػػرؼعمػػكأثػػربرنػػامجتػػدريب قػػا ـعمػػكتنميػػةالميػػاراتالكتابيػػةلػػدل

طالبالسنةالتحضيريةب امعةالممػؾسػعكد,كاسػتادـالباحػثالمػنيجالكصػف التحميمػ ,كتككنػت
عين ػػةالد ارس ػػةم ػػفط ػػالبالس ػػنةالتحض ػػيريةب امع ػػةالمم ػػؾس ػػعكدكع ػػدىـ()50طالب ػػا,كاهدكات
المستادمةف الدراسةقا مةبالمياراتالكتابيةكدليؿالمعمـكااتبارالمياراتالكتابية,كقدتكصمت

نتا جالدراسةإل ك كدفػركؽذاتداللػوإحصػا يةبػيفمتكسػط در ػاتالطػالبفػ التطبيػؽالقبمػ 
كالتطبيؽالبعدمالاتبارالمياراتالكتابيةلصال التطبيػؽالبعػدمىػذامػايعنػ أفالطػالبالػذيفتػـ

تػػدريبيـعمػػكميػػاراتالكتابيػػةمػػفاػػالؿالبرنػػامجالمسػػتادـارتفعػػتميػػارتيـالكتابيػػةمقارنػػةب ػ قرانيـ
الذيفلـيتـتدريبيـعمكالمياراتالكتابية 
 .9دراسة الشكبكي ( .)2011
ىػػدفتالد ارسػػةإلػػك معرفػػةفاعميػػةبرنػػامجقػػا ـعمػػكميػػاراتاالسػػتماعلتنميػػةميػػاراتالق ػ ار ة

لدلتمميذاتالصؼالرابعاهساس بغػزة,كاتبعػتالباحثػةالمػنيجالت ريبػ كالمػنيجالبنػا ,كلتحقيػؽ
أىداؼالدراسةأعدتالباحثةالبرنامجالمقترح,كبطاقةمالحظةلمياراتالقػ ار ة,كاسػتبيافاسػتطالع 

لمياراتاالستماع,كااتبا انرتحصيميانلممياراتكفؽاهسسالمعتمدةلمق ار ة,حيثطبقتالد ارسػةعمػك
مدرسػةحسػفسػالمة(ب)اهساسػية,

عينةمف()67تمميذةمػفتمميػذاتالصػؼال اربػعاهساسػ فػ
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بحيثكزعتعمكم مكعتيفت ريبيةكعددىا()34تمميذة,كاهارلضػابطةكعػددىا()33تمميػذة,

كقدتكصمتالباحثةبعدتطبيؽالدراسةإلكنتا جعدةأىميا :

 .1فاعميػػةالبرنػػامجعمػػكميػػاراتاالسػػتماعفػ تنميػػةميػػاراتالقػ ار ةلػػدلتمميػػذاتالصػػؼال اربػػع
اهساس  .

 .2فاعميػػةالبرنػػامجف ػ زيػػادةالتحصػػيؿف ػ التطبيػػؽالبعػػدملالاتبػػارالمعرف ػ ف ػ الق ػ ار ةلػػدل
تمميذاتالصؼالرابعاهساس  .

 .3فاعميػػةالبرنػػامجف ػ زيػػادةالتحصػػيؿف ػ التطبيػػؽالبعػػدملالاتبػػارالميػػارمف ػ الق ػ ار ةلػػدل
تمميذاتالصؼالرابعاهساس  .

 .4ك ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحصػ ػا يةب ػػيفمتكس ػػطدر ػػاتتالمي ػػذالم مكع ػػةالت ريبي ػػة(ال ػػذيف
يدرسكفالبرنػامجالمقتػرحفػ القػ ار ة),كالم مكعػةالضػابطة(الذيفيدرسػكفبالطريقػةالعاديػة)

ف االاتبارالمعرف كاالاتبارالميارملمق ار ةلصال الم مكعةالت ريبية .
 .10دراسة النجار (.)2010
ى ػػدفتالد ارس ػػةإل ػػكقي ػػاسمس ػػتكلالق ػػدرةالق ار ي ػػةل ػػدلتالمي ػػذالص ػػفكؼالثالث ػػةاهكل ػػكم ػػف
المرحمػػةاالبتدا يػػةفػ ضػػك المعػػاييرالقكميػػةلتعمػػيـالقػ ار ة,كاتبػػعالباحػػثالمػػنيجالكصػػف ,كلتحقيػػؽ

أىػػداؼالد ارسػػةأعػػدالباحػػثااتبػػارالتعػػرؼالق ار ػ ,كااتبػػارالفيػػـالق ار ػ ,كااتبػػارالنطػػؽ,طبقػػت

الدراسةعمكعينةمف()2297تمميذانمػفتالميػذالصػؼالثالػثاالبتػدا مػفعػدةمحافظػاتشػممت
(القاىرة,الدقيمية,دمياط,سكىاج),كقدتكصؿالباحثبعدتطبيؽالدراسةإلكعدةنتا جأىميا :

 .1ىناؾانافاضمستكلالقدرةعمكالتعرؼالق ار ػ ,كالفيػـالق ار ػ ,كالنطػؽالق ار ػ لػدلتالميػذ
عينػػةالبحػػثعنػػدحػػدالكفايػػة()%65عمػػكااتبػػارالتعػػرؼالق ار ػ ,كااتبػػارالفيػػـالق ار ػ ,
كااتبارالنطؽالق ار  .

 .2التك ػػدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانفػ مسػػتكلالتعػػرؼالق ار ػ ,كالفيػػـالق ار ػ ,كالنطػػؽالق ار ػ إلػػك
عامؿاإلقامة .

 .3التك ػػدفػػركؽدالػػةإحصػػا يانفػ مسػػتكلالتعػػرؼالق ار ػ ,كالفيػػـالق ار ػ ,كالنطػػؽالق ار ػ إلػػك
عامؿال نس"ذككر,إناث" .

 .11دراسة األسطؿ ( : ) 2010

ىػدفتالد ارسػةإلػكالكشػؼعػفمسػتكلالميػػاراتالق ار يػةكالكتابيػةلػدلطمبػةالصػؼالسػػادس

,كتككنتعينةالدراسةمف

كعالقتوبتالكةالقرافالكريـ,كقداستادـالباحثالمنيجالكصف التحميم
()120طالبانمفطمبةالصؼالسادسكقاـالباحثبتقسيـالعينةإلك()60طالباكطالبةمفمدارس
التعميـالعاـ,ك()60طالبامفطمبةالتعميـالاػاصبغػزة,بحيػثقسػمتكػؿعينػةإلػك()30طالبػاك
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()30طالبػػة,كتمثمػػتأدكاتالد ارسػػةف ػ االاتبػػاركبطاقػػةالمالحظػػة,كأكصػػتالد ارسػػةإلػػك
تشػ يعالبػػاحثيفعمػػكإ ػ ار د ارسػػات,كبحػػكثحػػكؿأثػػرالقػرآفالك ػريـف ػ تنميػػةالميػػاراتالق ار يػػة,
كالكتابيػػةكبعػػضالميػػاراتاهاػػرم,كف ػ  ميػػعالم ارحػػؿالتعميميػػة,كأظيػػرتنتػػا جالد ارسػػةك ػػكد

عالقةذاتداللةإحصا يةبيفتالكةكحفظالقػرافالكػريـكمسػتكلالميػاراتالق ار يػةلػدلطمبػةالصػؼ

الس ػػادسأيض ػػاك ػػكدف ػػركؽذاتدالل ػػةإحص ػػا يةب ػػيفت ػػالكةكحف ػػظالقػػرافالكػ ػريـكمس ػػتكلالمي ػػارات
الكتابيةلدلطالبالصؼالسادس 
 .12دراسة الشخريتي ()2009
ىدفتالدراسةإلك التعرؼعمكأثربرنامجمقترحف تنميةبعضمياراتالق ار ةلدلتالميذ
الصػػؼالثالػػثاهساسػ بمػػدارسككالػػةالغػػكثالدكليػػةبشػػماؿغػزة,كاتبعػػتالباحثػػةالمػػنيجالت ريبػ ,
كلتحقيؽأىداؼالد ارسػةأعػدتالباحثػةالبرنػامجالمقتػرح,كااتبػارق ار ػ لتنميػةبعػضميػاراتالقػ ار ة,

حيثطبقتالدراسةعمكعينةمف()82تمميذانكتمميذةمفتالميذالصؼالثالثاهساس ف مدرسػة
بي ػػتح ػػانكفاالبتدا ي ػػةالمش ػػتركة(د)بحي ػػثكزع ػػتعم ػػكم م ػػكعتيفت ريبي ػػةكع ػػددىا()41تممي ػػذان

كتمميذة,كاهارلضػابطةكعػددىا()41تمميػذانكتمميػذة,كقػدتكصػمتالباحثػةبعػدتطبيػؽالد ارسػةإلػك

عػػدةنتػػا جأىميػػاك ػػكدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةبػػيفمتكسػػطدر ػػاتتالميػػذالم مكعػػةالت ريبيػػة
(الذيفيدرسكفالبرنامجالمقترحف الق ار ة),كالم مكعةالضابطة(الذيفيدرسكفبالطريقةالعادية)

لصال الم مكعةالت ريبية .

تعميؽ عمى دراسات المحكر الثاني:

مػفاػالؿاسػػتعراضالباحػثلمد ارسػػاتالتػ اىتمػػتبػاهدا المغػػكم,ف نػويمكػػفإ مػاؿالنقػػاط

الت تكصمتإليياالدراساتالسابقةمفحيث:
أكالن :األىداؼ :

تنكعتأىداؼالد ارسػاتالسػابقة,فينػاؾد ارسػاتتناكلػتاهدا المغػكملمكشػؼعػفالتحصػيؿ

الد ارسػ ػ ل ػػدلالطمب ػػة,مث ػػؿد ارس ػػةأب ػػكبك ػػر(,)2016كد ارس ػػةىاش ػػـ(,)2016كد ارس ػػةش ػػحاتة

(,)2015كدراسةالشيخ(,)2015كد ارسػةعمػ (,)2015بينمػاتيػدؼالد ارسػةالحاليػةإلػكفاعميػة
اس ػػتراتي يةمقترح ػػةلتكظي ػػؼحقا ػػبالعم ػػؿفػ ػ تحس ػػيفاهدا المغ ػػكمل ػػدلتالمي ػػذالص ػػؼالثال ػػث

اهساس بمحافظةشماؿغزة .
ثانيان :المنيج المتبع :

م ػػفال ػػديرذكػ ػرهأفغالبي ػػةد ارس ػػاتى ػػذاالمح ػػكرتناكل ػػتالبػ ػرامجكاالس ػػتراتي ياتالمقترح ػػة

كاسػػتادمتالمػػنيجالت ريب ػ حيػػثصػػممتالت ربػػةباسػػتاداـم مػػكعتيف,اهكلػػكت ريبيػػةتػػـتػػدريبيا
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عم ػػكالبرن ػػامجالمقت ػػرح,كالثاني ػػةض ػػابطةل ػػـي ػػتـت ػػدريبياعم ػػكالبرن ػػامج,باس ػػتثنا د ارسػ ػةعب ػػدال كاد

كقنػديؿ(,)2015كد ارسػػةعمػ (,)2015كد ارسػػةف ػػاؿ(.)2014كد ارسػػةالن ػػار(,)2010كد ارسػػة
اهسػػطؿ(,)2010التػ ػ اس ػػتادمتالم ػػنيجالكص ػػف ,بينم ػػااس ػػتادمتالد ارس ػػةالحالي ػػةالم ػػنيجش ػػبو

الت ريب  .
ثالثان العينة:

عينػػاتالد ارسػػةالسػػابقةتمثمػػتفػ ف تػ المعممػػيفكالمتعممػػيف,كمعظميػػـتػػـااتيػػارىـبطريقػػة

قصػػدية,باسػػتثنا د ارسػػةعم ػ (,)2015تػػـااتيػػارالعينػػةبطريقػػةعش ػكا ية,بينمػػااسػػتادمتالد ارسػػة

الحاليةالعينةالقصدية .
رابعان أداة الدراسة:

تنكعتأدكاتالدراساتالسابقة,فمعظـالدراساتاستادمتاالاتباراتك داةلمدراسة,كىنػاؾ

د ارس ػػاتاس ػػتادمتبطاق ػػةمالحظ ػػةكمقي ػػاساالت ػػاه,كد ارس ػػةعب ػػدال كادكقن ػػديؿ(,)2015كىنال ػػؾ
بعضالدراساتاستادمتاالستبانةمعاالاتباركدراسةمحمػكد(,)2015كد ارسػةعمػ (,)2015
بينمػػااسػػتادمتالد ارسػػةالحاليػػةاالاتبػػاركبطاقػػةالمالحظػػةك ػ داةليػػا,كيرافقػػواسػػتراتي يةلحقا ػػب

العمؿ .

ما تتميز بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 فاعميةاستراتي يةمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكملػدلتالميػذالصػؼ
الثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.يتـهكؿمرةف التعميـلممنيػاجال ديػدعمػكالصػعيديف

المحم كالعرب –ف حدكدعمـالباحث–مايبررضركرةإ ار ىذهالدراسة.
 تناكلتالدراسةميارتيفمعانالمياراتالق ار ية,كالمياراتالكتابية.

 اس ػػتاداـأدات ػػيففػ ػ الحص ػػكؿعم ػػكالمعمكم ػػاتااتب ػػارلممي ػػاراتالكتابي ػػة,كبطاق ػػةمالحظ ػػة
لممياراتالق ار يةالمفظية.

 عينةالدراسةتشمؿطالبالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.

 عمؿاستراتي يةحقا بالعمؿمتمثمةف أكراؽعمؿتحسيفاهدا المغكمالت سػكؼيطبقيػا
الباحثأثنا الدراسة.

 الفاعميػػةبػػيفاسػػتراتي يةحقا ػػبالعمػػؿكاهدا المغػػكم,فكػػؿميػػارةمػػفميػػاراتاهدا المغػػكم
تتضمفنشاطان,كىذاالنشاطإحدلمككناتاستراتي يةحقا بالعمؿ.
أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة :
لقدأمكفلمباحثاالستفادةمفالدراساتالسابقةفيمايم :
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 .1قدمتلمباحثصكرةعفكيفيةإعدادحقا بالعمؿ,ككيفيةتصميميا.
 .2التعرؼعمككيفيةالتدريسباستاداـاستراتي يةحقا بالعمؿ.

 .3التعرؼعمػكاهدكاتالمسػتادمةفػ قيػاسفاعميػةاسػتراتي يةمقترحػةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿ
فػ ػ تحس ػػيفاهدا المغ ػػكمل ػػدلتالمي ػػذالص ػػؼالثال ػػثاهساسػ ػ بمحافظ ػػةش ػػماؿغػ ػزة.مث ػػؿ

االاتبارات,بطاقةالمالحظة.

 .4االسترشػػادب ػػالاطكاتالت ػ اتبعتي ػػابع ػػضىػػذهالد ارس ػػاتفػػ أنشػػطةاهدا المغ ػػكمالمناس ػػبة
لفاعميةاستراتي يةمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكملدلتالميذالصؼ

الثالػػثاهساسػ بمحافظػػةشػػماؿغػزة.حيػػثاسػػتفادالباحػػثمنيػػافػ بنػػا اسػػتراتي يةحقا ػػب

العمؿالت تاممياأكراؽعمؿلممياراتالمستيدفةف ىذهالدراسة.

 .5أسيمتف بنا اإلطارالنظرملمدراسة.

 .6القدرةعمكتحديدالمنيجالمناسبكااتيارالمنيجشبوالت ريب .
 .7القدرةعمكتحديدالاطكاتالمتبعةف إ ار اتالدراسة.
 .8االسترشادببعضأساليبالمعال ةاإلحصا ية .

120

 إٔذاف اىذساعخ

الفصن السابع
الطسيكة واإلجساءات

 إَٔٞخ اىذساعخ
 دذٗد اىذساعخ
ٍْٖ ح اىذساعخ
ٍ زغٞشاد اىذساعخ
ٍ جزَغ اىذساعخ
 ػْٞخ اىذساعخ
 اعزشارٞجٞخ دقبئت اىؼَو
 أدٗاد اىذساعخ
 ئخشاءاد اىذساعخ
 اىَؼبىجبد اإلدصبئٞخ

الفصؿ الرابع
الطريقة كاإلجراءات
اسةكاإل ار اتالت 
تناكؿ الباحثف ىذاالفصؿأىداؼالدراسةكأىميةالدراسةكحدكدالدر 

تـ إتباعيا ف الدراسة الحالية ,كالت شممت منيج الدراسة ,كمتغيرات الدراسة ,كم تمعيا ,كعينتيا,

ككيفيةااتيارىا,كاالستراتي يةالمتبعة,ككيفيةتطبيقيا,كتصؼأدكاتالدراسةككيفيةإعدادىا,ككيفية
الت كد مف صدؽ كثبات أدكاتيا كاإل ار ات الت تمت بنا ن عمييا تطبيؽ ىذه الدراسة ,كما تصؼ
المعال اتاإلحصا يةلتحميؿالبياناتكالكصكؿإلكالنتا ج,كفيمايم تفصيؿذلؾ :

أكالن :أىداؼ الدراسة :
تيدؼالدراسةإلكتحقيؽمايم :
 .1تحديد حقا ب العمؿ  المراد تكظيفيا ف تنمية اهدا المغكم لدل تالميذ الصؼ الثالث
اهساس .

 .2معرفةفاعمية استاداـاستراتي يةحقا بالعمؿمقابؿالطريقةاالعتيادية ف تنميةالميارات
الق ار يةكالكتابيةلدلتالميذالصؼالثالثاهساس .

 .3الكشؼ عف الفركؽ بيف متكسط در ات تالميذ الم مكعة الت ريبية كاقرانيـ ف الم مكعة
الضابطةف ااتبارالمياراتالكتابية.

يبيةكأقرانيـف الم مكعة
 .4الكشؼعفالفركؽ بيفمتكسط در اتتالميذالم مكعةالت ر 
الضابطةف بطاقةالمالحظةلممياراتالق ار ية .

ثانيان :أىمية الدراسة :
تتمثؿأىميةىذهالدراسةف النقاطارتية :
 .1قػػدتػػزكدالبػػاحثيفبااتبػػارلػػبعضميػػاراتاهدا المغػػكم,مػػاقػػديفيػػدف ػ م ػػاؿتػػدريسالمغػػة
العربية.

 .2قدتقدـىذهالدراسةنمػاذجلػدركستتضػمفتػدريسبعػضميػاراتاهدا المغػكمكفقػانالسػتاداـ
استراتي يةحقا بالعمؿ.

 .3قػػدتفيػػدنتػػا جىػػذهالد ارسػػةالمس ػ كليفعػػفب ػرامجت ىي ػؿالمعممػػيفبتزكيػػدمعمم ػ المغػػةالعربيػػة
بالط ار ؽالحديثةالت يمكفمفاالليػاتنميػةميػاراتاهدا المغػكملػدمتالميػذالصػؼالثالػث

اهساس  .
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ثالثان :حدكد الدراسة :
تقتصرالدراسةالحاليةعمكالحدكدالتالية :
 .1الحدالزمان :الفصؿالدراس الثان مفالعاـالدراس 2017-2016ـ 

 .2الحد المكان   :مدرسة حفصة بنت عمر اهساسية لمبنيف بمحافظة شماؿ غزة ف مدارس
الحككمة.

 .3الحػػدالمكض ػػكع :ت ػػدريسالمي ػػاراتالق ار ي ػػةكالكتابي ػػةف ػ كت ػػابلغتن ػػاال ميم ػػةلمص ػػؼالثال ػػث
اهساس ال ز الثان .

 .4الحدالبشرم:تالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.

رابعان  :منيج الدراسة :
اتبع الباحثلتحقيؽاليدؼمفالدراسةالمنيجشبوالت ريب الذميتناسبمعىدؼالدراسة

الحاليةكالمتمثؿف معرفةفاعميةاستراتي يةمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكم
لدل تالميذ الصؼ الثالث اهساس بمحافظة شماؿ غزة ,كذلؾ بت ربة شبو حقيقية لم مكعتيف تـ
ااتيارىما قصديان  بعد إثبات التكافؤ بينيما ,حيث ااتيرت إحدل الم مكعتيف لتككف ت ريبية تطبؽ

عمييااالستراتي ية مكضكعالدراسة(حقا بالعمؿ),كأارلضابطةيطبؽعميياالكحدات المحددة

كماى ف الكتابالمقرربالطريقةالمعتادة .

كال دكؿ()1يكض التصميـشبوالت ريب لمدراسة:

جدكؿ ()1

التصميـ التجريبي لمدراسة
قياس قبمي

المعالجات

قياس بعدم

المجمكعات
ت ريبية

X

تكظيؼحقا بالعمؿ 

X

ضابطة 

X

الطريقةالمعتادة 

X



خامسان :متغيرات الدراسة  :

تككنتمتغيراتالدراسةمفالمتغيراتالتالية :

 -المتغير المستقؿ:كيتمثؿف االستراتي يةالقا مةعمكحقا بالعمؿمكضكعالدراسة .

 المتغير التابع  :اهدا المغكم ف الميارات الكتابية كالق ار ية لدل تالميذ الصؼ الثالثاهساس  .
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سادسان :مجتمع الدراسة :

يتككفم تمعالدراسةمفتالميذالصؼالثالثاهساس بشػماؿغػزة,لمعػاـالد ارسػ -2016

2017ـبمدارسالحككمةالتابعةلك ازرةالتربيةكالتعمػيـ,كالبػالاعػددىـ()1246طالبػان,مػكزعيفعمػك

()30شػػعبةد ارسػػيةف ػ ()11مدرس ػة,حسػػبإحصػػا ياتك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـ,كتت ػراكحأعمػػارىـبػػيف
()9-8سنكات,كيتعمـ ميعيـالمغةالعربيةبمعدؿ()9حصصأسبكعيان .
دكؿ( )2

تكزيع أفراد مجتمع الدراسة
مجتمع الدراسة
تالميذ الصؼ الثالث االساسي فػي مػدارس الحككمػة
بشماؿ غزة

عدد المدارس

عدد الطالب

عدد الشعب

 11

 1246

 30

سابعان  :عينة الدراسة  :
تتككف عينة الدراسة مف:

أ-العينة االستطالعية· :

حيث تـ تطبيؽ ااتبار ف الميارات الكتابية كبطاقة مالحظة ف الميارات الق ار ية المفظية
عمك( )40تمميذان مف تالميذالصؼالثالثاهساس مفاارجعينةالبحثف مدرسةحفصةبنت
عمراهساسيةالدنيالمبنيف بشماؿغزة ,حيثيعمؿالباحثمعممان لمغةالعربيةبتمؾالمدرسة ,كتـ

ااتيارىـ مف اارج عينة الدراسة بطريقة عشكا ية ,بغرض الت كدمف صالحية أداة الدراسة ااتبار اهدا 
المغكمف المياراتالكتابية,كبطاقةالمالحظةلممياراتالق ار يةكاستاداميا لحساب الصدؽ كالثبات.

ب -العينة الفعمية (األصمية).

ااتارالباحثالعينةبالطريقةالقصدية(الميسرة),كذلؾحيثيعمؿالباحثمعممانلمادةالمغة

العربية ف تمؾالمدرسة,كتـااتيارصفيف:أحدىمالمت ريبية,كارارلمضابطةبالتعييفالعشكا ,

بنظاـ القرعةمفمدرسةحفصة اهساسية الدنيا لمبنيف بشماؿ غزة ,كقدبماح ـالعينة()80تمميذان

مف تالميذ الصؼ الثالث اهساس ,كتـ تقسيـ العينةإلكم مكعتيف ,ت ريبيةعددىا( )40تمميذان,
كضابطةعددىا()40تمميذانأممانسبتو%5.23مفم تمعالدراسة .
كال دكؿ()3يكض ذلؾ :
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جدكؿ ()3

تكزيع أفراد عينة الدراسة
المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

الصؼالثالثاهساس  3

الصؼالثالثاهساس  2

40طالبان 

40طالبان 

المجمكع الكمي
80طالبان 

ثامنان :استراتيجية تكظيؼ حقائب العمؿ :
ىدؼ استراتيجية حقائب العمؿ :

ىدفتاالستراتي يةإلكإعطا صكرةكاضحةكحقيقيةعفكيفيةاستاداـحقا بالعمؿف 

تحسيفاهدا المغكم,ف المياراتالكتابية,كالمياراتالق ار يةالمفظية .
كصؼ استراتيجية حقائب العمؿ :

بعد االطالع عمك اهدب التربكم كالدراسات السابقة ,قاـ الباحث ببنا استراتي ية حقا ب

العمؿ ف اهدا المغكم ,كالت تمثمت ف الميارات الق ار ية المفظية كالميارات الكتابية ,حيث بيف

الباحث ف ىذه االستراتي ية نكع الحقيبة الت سكؼ يستادميا مع التالميذ ,كى حقيبة التمميذ

الم معةالت تشتمؿعمكأعماؿالتمميذالت أن زىااالؿعمميةالتعميـ,في أشبوبكعا يتـفيو

حفظأكراؽاهدا المغكم,كتعدمر عانلمطالبكالمعمـكأكليا اهمكرعندالر كعإلييا .
مككنات استراتيجية حقائب العمؿ :

تتككفاستراتي يةحقيبةالعمؿمفالسيرةالذاتيةلمتمميذكاهعماؿالمتنكعةكان ازاتوالااصة

ب كراؽ تحسيف اهدا المغكم ,البالا عددىا ( )21كرقة ,حيث اشتممت ىذه اهكراؽ عمك الميارات

الق ار يةالمفظية الت ي بأفيمتمكياتالميذ الصؼالثالثاهساس ,كى :يقرأالحركؼبالحركات
يةسميمةمثاؿ(:ب ً
ب),يقرأالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة يريةسميمة
القصيرةق ار ة ير
ب ي
ى

مثاؿ ) :بابكب ),يقرأالكمماتق ار ة يريةسميمةمثاؿ( :الزيتكنة,الحقؿ,الكركد),يقرأال ممة
ق ار ة يريةسميمةمثاؿ( :حيفابنتتعيشف بيتمفالصفي ),يقرأال ممةدكفتكقؼعندبعض
الكممات ق ار ة يريةسميمة ,ينكعنبرات الصكتف أثنا الق ار ة بما يناسبمضمكفال ممة الت 

يقرأىا ,يق أر الفقرة ق ار ة  يرية مراعيان الضبط الصحي  ,يق أر الفقرة ق ار ة  يرية بطالقة ,يكظؼ

عالماتالترقيـالشفكيةف أثنا الق ار ة(.,؟!,):يقرأالحركؼالمتشابيةرسمانالماتمفةلفظانق ار ةن
صحيحةمثاؿ(:سش),يقرأالحركؼالمتشابيةلفظان الماتمفةرسمان ق ار ةن صحيحةمثاؿ(:سص
و
,سعيد),يميزبيفلفظ
,سعيد
ز),يمفظالتنكيف (الفت ,الكسر,الضـ)لفظان صحيحان مثاؿ(:سعيدان
ه
التا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا ف نيايةالكممةف أثنا الق ار ةمثاؿ(:مدرسة,بيت,عنو) .
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كالميارات الكتابية ف كتاب لغتنا ال ميمة ,لمصؼ الثالث اهساس  ,ال ز الثان كالمتمثمة

ف (:التا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا المغمقة,تنكيفالفت ,عالماتالترقيـ(.,؟!,):ترتيب
مؿلتككيففقرة,التعبيرعفصكرةكتابيان,التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيان,استاداـتراكيبمناسبة

إلكماؿقصة,إمال غيرمنظكر,كتابة ممةباطالنسخ,إمال ااتبارم) 

كىذهالمياراتكما ا تف (الاطكطالعريضةلمنياجالمغةالعربيةكآدابيا )2016,
تطبيؽ استراتيجية حقائب العمؿ كاألنشطة المستخدمة :

 بعدإعدادىيكميةحقا بالعمؿثـعرضياعمك(سبعة)محكميفكاإلشادةبيامفقبميـقاـ
الباحثبااتيارالدركسالتالية(:حيفاكالنكرس,يكـالش رة,الراع كالذ ب,أحبأفأككف,
الغراب كالثعمب,طبيب اهسد) كى شاممة ل ميعالميارات الق ار ية كالكتابية المستيدفة فبدأ

المعمـبتكزيعحقا بالعمؿعمكالتالميذكمفثـشرحالدركسحسبالاطةالفصمية ,كبعد

شرح كؿ درس مف الدركس الت ااتارىا الباحث قاـ ب عطا التالميذ أكراؽ تحسيف اهدا 
المغكم الت تتضمف الميارات الق ار ية كالكتابية المك كدة ف الدرس المشركح ,كيقكـ التمميذ

بحميابشكؿفردم,معاستاداـالم مكعاتف بعضاهنشطة.

 كقدتـاستاداـأنشطةكأدكاتككسا ؿماتمفة,حيثاستادـالتالميذاالؿ التنفيذاهلكاف,
كاهلعابالتربكيةمثؿ(:لعبةالقطار)كاهناشيدمثؿ(:أنشكدةالحركؼ) .

كصكر مشكقة ل ذب انتباه التالميذ كتحفيزىـ عمك
 كتضمنت كؿ كرقة أنشطة ااصة
ان
االستمرارف أنشطةاهدا المغكم.

 كاحتكتاهكراؽعمكنشاطبيت ي يبعنوالتمميذبنفسو,ثـيحؿمعالتالميذدااؿالصؼ
كبعدنيايةالنشاطيضعالتمميذالكرؽكاهعماؿالت قاـبيادااؿحقيبةالعمؿلالحتفاظبيا

كالر كعإليياعندالحا ة.

 بدأ تطبيؽ االستراتي ية عمك تالميذ الصؼ الثالث اهساس ف مدرسة حفصة بنت عمر
اهساسيةلمبنيفف الفصؿالدراس الثان ,كذلؾبتاريخ2017/3/21ـكاستمرالتطبيؽحتك

2017/5/6ـ.

تقكيـ استراتيجية حقائب العمؿ:
 .1التقكيـ المرحمي:

أ .داخؿ الفصؿ :يقكـ الباحث ف كؿ حصة باالطالع عمك أعماؿ التالميذ ف اهكراؽ
كتصحيحياكتش يعالتالميذكتحفيزىـ.

ب .خارج الفصؿ :يقكـ الباحث ب مع حقا ب التالميذ ف نياية كؿ أسبكع كاالطالع عمك
أعماليـ ,كاعطا المالحظات عمييا ,كتش يع التالميذ ,كتحفيزىـ ,مع عرض أفضؿ
الحقا بأماـالتالميذ.
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 .2التقكيـ الختامي :كالذم تـ مف االؿ ااتبار الميارات الكتابية كبطاقة المالحظة لمميارات
الق ار يةالذيفطبؽقبميانكبعديان.

تاسعان  :أدكات الدراسة :

لتحقيؽأىداؼالدراسةكالت تتمثؿف معرفةفاعمية استراتي ية مقترحة لتكظيؼ حقا ب العمؿ ف 

تحسيف اهدا المغكم لدل تالميذ الصؼ الثالث اهساس بمحافظة شماؿ غزة ,قاـ الباحث ب عداد
أدكاتالدراسةكالت تمثمتفيمايم :

 ااتبارالمياراتالكتابيةلدلتالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة.
 بطاقةمالحظةالمياراتالق ار يةالمفظية.

أكالن :اختبار الميارات الكتابية :

قػػاـالباحػػثب عػػدادااتبػػاراهدا المغػػكمفػ الميػػاراتالكتابيػػةالماتػػارةلتحديػػدفاعميػػةاسػػتراتي يةمقترحػػة
لتكظيؼحقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكملدلتالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشماؿغزة,
كقاـالباحثببنا االاتبارالدراس باتباعخطكات بناء االختبار التالية :
 -1ىدؼ اختبار الميارات الكتابية  :

ىػػدؼىػػذااالاتبػػارىػػكتحديػػدمسػػتكلاهدا المغػػكمكقيػػاسمػػدلفاعميػػةاسػػتراتي يةمقترحػػةلتكظيػػؼ
حقا بالعمؿف تحسيفاهدا المغكمف المياراتالكتابية .
 -2محتكل اختبار الميارات الكتابية :

تكػػكفاالاتبػػارف ػ صػػكرتواهكليػػةمػػف()61فق ػرة,كلتحديػػدالنسػػبةالم كيػػةهىػػداؼالمػػادةمكضػػع
الد ارسػػةقػػاـالباحػػثبصػػياغةاهىػػداؼالمعرفيػػةف ػ الميػػاراتالكتابيػػةكعرضػػياعمػػكم مكعػػةمػػف

الاب ػ ار المتاصصػػيفكالمػػؤىميفتربكي ػانف ػ م ػػاؿالمنػػاىجكطػػرؽالتػػدريسلمت كػػدمػػفشػػمكليتيالمػػا
يتضػػمنوالمحتػػكل,كبعػػدذلػػؾقػػاـالباحػػثب عػػداد ػػدكؿالمكاصػػفاتالاتبػػارالميػػاراتالكتابيػػةكمػػا
يكضحوال دكؿ( .)4
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الجدكؿ ()4

جدكؿ المكاصفات لالختبار يتضمف الميارات الكتابية المختارة

عدد الصفحات كالدركس كالنسبة المئكية لكؿ درس مف دركس الميارات الكتابية
الدركس

عدد الصفحات
المقررة

النسبة المئكية

عدد

التا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا المغمقة

1

1

2.27

تنكيفالفت .

1

1

2.27

عالماتالترقيـ(.,؟!.):

3

3

6.82

ترتيب مؿلتككيففقرة

2

2

4.55

التعبيرعفصكرةكتابيا.

5

5

11.36

التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيا.

4

5

9.09

استاداـتراكيبمناسبةإلكماؿقصة.

4

4

9.09

إمال غيرمنظكر.

4

4

9.09

كتابة ممةباطالنسخ.

15

15

34.09

إمال ااتبارم.

5

5

11.36

44

45

%100

الميارة

المجمكع

%100

 -3صياغة فقرات االختبار:
قػػاـالباحػػثبصػػياغةفق ػراتاالاتبػػارمػػفنػػكعأكمػػؿالف ػراغ,كقػػد ارعػػكالباحػػثعنػػدكتابػػةفق ػرات

االاتبارأمكراعدةكىك :

 سالمةلغةالفقراتكصحتياعمميان .

 فقراتاالاتبارمحددةككاضحةكااليةمفالغمكض .
 شاممةلمحتكلالمياراتالكتابيةكمتنكعة .

 مناسبةلمستكياتاهىداؼلطبيعةالمادةالتعميمية .
 مراعيةلمفركؽالفرديةبيفالطالب .

ثانيا :صدؽ االختبار  :Test Validity

كيقصػػدبصػػدؽاالاتبػػارقدرتػػوعمػػكقيػػاسمػػاكضػػعلقياسػػو,كقػػدتحقػػؽالباحػػثمػػفصػػدؽ

االاتباركذلؾمفاالؿ :
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 -1صدؽ المحتكل:
بعػػدإعػػداداالاتبػػارف ػ ص ػػكرتواهكليػػةتػػـعرضػػوعم ػػكم مكعػػةمػػفالمحكمػػيفم ػػفذكم

االاتصػػاصف ػ م ػػاؿالمنػػاىجكطػػرؽتػػدريسالتعمػػيـاهساس ػ ,كمش ػرف كمعمم ػ التعمػػيـاهساس ػ 
ذكمالابرةبماعددىـ()15محكمان,ممحؽ() 1صكذلؾالستطالعآ ار يـحكؿمدل :
 تغطيةفقراتاالاتبارلمميارات .
 تغطيةفقراتاالاتبارلممحتكل .

 صحةفقراتاالاتبارلغكيانكعمميان .

 مناسبةفقراتاالاتبارلمستكلطالبالصؼالثالثاهساس  .
 صحةصكغاهبداؿف فقراتاالاتبار.

 ىؿيك دفقراتيمكفاستبداليا؟أكإضافتيا؟أكتعديميا؟ 

كقدأبدلالمحكمكفبعضالمالحظاتكار ار ف االاتبارمنيا :
 إعادةالصياغةالمغكيةلبعضاهس مة.

 تبسيطالمغةبحيثتناسبمستكلالطالب.
 حذؼبعضاهس مة.

 ااتصاربعضاالس مة .

كف ضك تمؾار ار تػـتعػديؿالػالزـ,بحيػثأصػب االاتبػارفػ صػكرتوالنيا يػةمككنػانمػف

()59فق ػرة,حيػػثتػػـتعػػديؿصػػياغةبعػػضالفق ػرات,مػػعالعمػػـأف ميػػعالمحكمػػيفأشػػادكاباالاتبػػار
كشػػمكليتوكدقتػػوالعمميػػةكمناسػػبتولميػػدؼمػػفحيػػثإعػػداده,كبػػذلؾتػػـالتحقػػؽمػػفصػػدؽالمحكمػػيف

لالاتبار .

 -3صدؽ االتساؽ الداخمي :Internal Consistency Validity
كيقصدبو:قكةاالرتباطبيفدر اتكؿفقرةمففقػراتاالاتبػارمػعالدر ػةالكميػةلمم ػاؿأك

الدر ةالكميةلالاتباركسيتـعرضكؿكاحدةعمكحدة.

أ-معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لممجاؿ:
لقػػدقػػاـالباحػػثبحسػػابمعامػػؿاالرتبػػاطبػػيفكػػؿفق ػرةمػػففق ػراتاالاتبػػارمػػعالدر ػػةالكميػػة

لمم اؿكىككمايكضحياال دكؿ( )5
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الجدكؿ ()5

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار الميارات الكتابية مع الدرجة الكمية لممجاؿ
المجال

اٌراء
اٌّغتٍٛح
ٚاٌراء
اٌّثـٍٛح
ٚاٌٙاء
اٌّغٍمح

ذٕٓ٠ٛ
اٌفرخ.

ػالِاخ
اٌرغلُ١




السؤال

معامل
االرتباط

مستىي الداللة

1

0.635

دالةعند0.01

31

2

0.629

دالةعند0.01

32

0.771

3

0.754

دالةعند0.01

33

0.778

دالةعند0.01

4

0.628

دالةعند0.01

لتككيففقرة  34

0.817

دالةعند0.01

5

0.648

دالةعند0.01

35

0.819

دالةعند0.01

6

0.701

دالةعند0.01

36

0.712

دالةعند0.01

 7

0.659

دالةعند0.01

37

0.772

دالةعند0.01

8

0.716

دالةعند0.01

صكرةكتابيا  38

0.942

دالةعند0.01

9

0.768

دالةعند0.01

39

0.972

دالةعند0.01

 10

0.789

دالةعند0.01

40

0.972

دالةعند0.01

 11

0.720

دالةعند0.01

41

0.753

دالةعند0.01

 12

0.809

دالةعند0.01

42

0.616

دالةعند0.01

 13

0.792

دالةعند0.01

43

0.750

دالةعند0.01

 14

0.842

دالةعند0.01

44

0.795

دالةعند0.01

 15

0.575

دالةعند0.01

45

0.787

دالةعند0.01

 16

0.654

دالةعند0.01

46

0.876

دالةعند0.01

 14

0.656

دالةعند0.01

47

0.707

دالةعند0.01

 18

0.625

دالةعند0.01

48

0.391

دالةعند0.05

 19

0.629

دالةعند0.01

49

0.771

دالةعند0.01

 20

0.789

دالةعند0.01

50

0.819

دالةعند0.01

21

0.720

دالةعند0.01

51

0.712

دالةعند0.01

22

0.809

دالةعند0.01

52

0.772

دالةعند0.01

23

0.792

دالةعند0.01

53

0.942

دالةعند0.01

24

0.842

دالةعند0.01

54

0.972

دالةعند0.01

25

0.575

دالةعند0.01

55

0.972

دالةعند0.01

26

0.654

دالةعند0.01

56

0.753

دالةعند0.01

27

0.656

دالةعند0.01

57

0.616

دالةعند0.01

28

0.625

دالةعند0.01

58

0.750

دالةعند0.01

29

0.629

دالةعند0.01

ااتبارم 

59

0.795

دالةعند0.01

0.628

دالةعند0.01



المجال

ترتيب مؿ

التعبيرعف

التعبيرعف

مكاقؼحياتية
كتابيا 

استاداـ
تراكيب
مناسبة

إلكماؿقصة 

إمال غير
منظكر 

كتابة ممة

باطالنسخ 
إمال 

السؤال

معامل
االرتباط

مستىي الداللة

0.392

دالةعند0.05
دالةعند0.01

30
قيمة"ر"ال دكليةعنددر ةحرية()38=2-40كعندمستكلداللة(0. 325 =)0.05

قيمة"ر"ال دكليةعنددر ةحرية()38=2-40كعندمستكلداللة(0. 418=)0.01
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يتبػػيفمػػفال ػػدكؿ()5أف ميػػعفق ػراتااتبػػارالميػػاراتالكتابيػػةمرتبطػػةمػػعالدر ػػةالكميػػة

لم االتاالاتبارالذمتنتم إليوارتباطانداالنإحصا يانعندمستكلداللة()0.01كمستكل()0.05

كىذايدؿعمكأفاالاتباريمتازباالتساؽالداام  .

كمػػاقػػاـالباحػػثبحسػػابمعػػامالتاالرتبػػاطبػػيفدر ػػةكػػؿم ػػاؿكالدر ػػةالكميػػةلالاتبػػار

مكضكعالدراسة :

ب-معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية الختبار الميارات الكتابية(الصدؽ البنائي).
كال ػػدكؿالتػػال بػػيفمعمػػؿارتبػػاطبيرسػػكفبػػيفدر ػػاتكػػؿم ػػاؿمػػفم ػػاالتااتبػػاراهدا 

المغكمكالدر ةالكميةلالاتبار,كمايكضحياال دكؿ( .)6
الجدكؿ ()6

معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار الميارات الكتابية كالدرجة الكمية لالختبار
المجاؿ

ـ

 .1التا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا 
المغمقة
 .2تنكيفالفت .
عالماتالترقيـ(.,؟!.):
  .3
 .4ترتيب مؿلتككيففقرة
 .5التعبيرعفصكرةكتابيا.
 .6التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيا.
 .7استاداـتراكيبمناسبةإلكماؿقصة.
 .8إمال غيرمنظكر.
 .9كتابة ممةباطالنسخ.
 .10إمال ااتبارم.

عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

12

0.729

دالةعند0.01

8
10
6
2
4
7
5
3
2

0.768

دالةعند0.01

0.800

دالةعند 0.01

0.672

دالةعند0.01

0.648

دالةعند0.01

0.676

دالةعند0.01

0.749

دالةعند0.01

0.788

دالةعند0.01

0.850

دالةعند 0.01

0.677

دالةعند0.01

قيمة"ر"ال دكليةعنددر ةحرية()38=2-40كعندمستكلداللة(0. 393=)0.01

كيتض مفال دكؿ()6أف ميػعمعػامالتاالرتبػاطبػيفكػؿم ػاؿمػفم ػاالتاالاتبػار
كالدر ػةالكميػةلالاتبػاردالػةإحصػا يانعنػدمسػتكلداللػة(,(0.01كىػذايػدؿعمػكأفاالاتبػاريمتػػاز
باالتساؽالداام  .

أ -معامؿ صعكبة االختبار:
بعدأفتػـتطبيػؽااتبػارالميػاراتالكتابيػةعمػكالعينػةاالسػتطالعيةتػـتحميػؿنتػا جإ ابػات
أفرادالعينةعمكأس مةااتباراهدا المغكم,كذلؾبيدؼالتعرؼعمك :


معامؿالصعكبةلكؿفقرةمففقراتاالاتبار.



معامؿالصعكبةالت تراكحتقيمتومابيف(.)0.80–0.20
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كيقصد بمعامؿ الصعكبة" عددأفرادالعينةالذيف أ ابكا عمك كؿ سؤاؿ مفاالاتبار إ ابػةاطػ 

مػف الم مػكعتيف المحكيتػيف العميػا كالػدنيا,حيػثقػاـالباحػثبحسػابدر ػةصػعكبةكػؿفقػرةمػففقػرات
االاتبارباستاداـالمعادلةالتالية :

أك 




معامؿ الصعكبة لمفقرة =



عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا +عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا
عدد األفراد الذيف حاكلكا االجابة(الصحيحة +الخاطئة)


كقاـالباحثبحسابمعامؿالصعكبةلكؿفقرةمففقراتاالاتبار(إذإفاالاتبػارمكػكفمػف


59فقرة),ككافاليدؼمفحسابمعامؿالصعكبةلفقراتاالاتبارىكحذؼالفقراتالت تقؿدر ػة

صعكبتياعف,0,20أكتزيدعف .0,80


ب-

معامؿ تمييز االختبار.
بعدأفتـتطبيؽااتباراهدا المغكمعمكالعينةاالسػتطالعيةتػـتحميػؿنتػا جإ ابػاتأفػراد

العينةعمكأس مةاالاتبار,كذلؾبيدؼالتعرؼعمك :


معامؿالتمييزلكؿفقرةمففقراتاالاتبار .

حيثقاـالباحثبحسابمعامؿتمييزكؿفقرةمففقراتاالاتباربالمعادلةالتالية :
عدداإل اباتالصحيحةف الم مكعةالعميا-عدداإل اباتالصحيحةف 
الم مكعةالدنيا

معامؿالتمييز=

نصؼعدداهفرادف الم مكعتيف



كبالتعكيضف المعادلةالسابقةتمكفالباحػثمػفتحديػدمعامػؿالتمييػزلكػؿفقػرةمػففقػرات

االاتبار(حيثإفاالاتبارمككفمف59فقرة),كقػداعتبػرالباحػثأفالفقػرةالمميػزةىػ التػ يكػكف

معامؿتمييزىامك بان,كأفىذهالفقرةتككف يدةكمقبكلةإذاكافمعامػؿتمييزىػااليقػؿعػف(,)0.20
كىكقيـتشيرإلكالقدرةالتمييزيةلالاتبار,كال ػدكؿ()7يبػيفمعػامالتالتمييػزلكػؿفقػرةمػففقػرات

االاتبارالتحصيؿ .
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الجدكؿ ()7

معامالت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
رقـ

معامؿ الصعكبة

الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 13
14
15
16
17
18
19
20
 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

%
50.0
52.9
 55.9
52.9
41.2
20.6
55.9
58.8
41.2
47.1
44.1
32.4
50.0
44.1
23.5
52.9
58.8
44.1
47.1
44.1
52.9
47.1
50.0
55.9
 50.0
50.0
58.8
64.7
41.2
55.9

معامؿ التمييز

معامؿالصعكبةالكم = %48.6

0.29
0.59
0.29
0.82
0.35
0.29
0.41
0.35
0.35
0.47
0.53
0.41
0.41
 0.53
0.35
0.82
0.47
0.53
0.82
0.65
0.59
0.59
0.41
0.76
 0.41
0.29
0.59
0.71
0.35
0.53

رقـ

معامؿ الصعكبة

الفقرة
31
32
33
34
 35
36
37
38
39
 40
41
42
43
44
45
46
47
 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
 59

%
70.6
41.2
67.6
55.9
64.7
67.6
50.0
58.8
67.6
61.8
64.7
55.9
55.9
 44.1
50.0
44.1
55.9
67.6
41.2
44.1
47.1
44.1
41.2
55.9
29.4
52.9
38.2
29.4
35.3

معامؿ التمييز
0.47
0.35
0.41
0.76
0.71
0.65
0.65
0.59
0.53
0.53
0.47
0.53
0.65
0.76
0.65
0.41
0.76
0.65
0.35
0.53
0.35
0.65
0.59
0.65
0.35
0.71
0.41
0.35
0.59

معامؿالتمييزالكم = 0.49

يتض ػ مػػفال ػػدكؿ()7أفدر ػػاتصػػعكبةفق ػراتاالاتبػػارتراكحػػتبػػيف(,)%0.710.20

كى معامالتتقعضمفالمستكلالمقبكؿلمعامالتالصعكبة .

كمػػاأفدر ػػاتتمييػػزمعظػػـفق ػراتاالاتبػػار(59فق ػرة)تراكحػػتبػػيف()0.82–0.29ممػػا

يشيرإلكأفىذهالفقراتتقعضمفالمستكلالمقبكؿلمعامالتالتمييزفقدتبيفأفمتكسطمعامالت

الص ػ ػػعكبة()0.48.6كأفمتكس ػ ػػطمع ػ ػػامالتالتميي ػ ػػز()0.49كىػ ػ ػ متكس ػ ػػطاتمناس ػ ػػبةلمع ػ ػػامالت
الصعكبةكالتمييز .
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حساب ثبات االختبارtest Reliability :
يعرؼالثباتب نودقةالمقياسأكاتساقو,حيثيعػدالمقيػاسثابتػانإذاحصػؿنفػسالفػردعمػك

الدر ةنفسياأكدر ةقريبةمنياف االاتبارنفسوأكم مكعػاتمػفأسػ مةمتكاف ػةأكمتماثمػةعنػد
تطبيقوأكثرمفمرة(.أبكعالـ )481:2001,

بعدإعداداالاتبارقاـالباحثبتطبيؽاالاتبارعمكعينةاستطالعيةقكاميا()40تمميػذانمػف

تالميػػذالصػػؼالثالػػثاهساس ػ مػػفمدرسػػةحفصػػةبنػػتعمػػراهساسػػيةالػػدنيالمبنػػيفبشػػماؿغػػزة,
كااتيػػركامػػفاػػارجعينػػةالبحػػث,حيػػثتػػـتقػػديرثبػػاتاالاتبػػارباسػػتاداـطريقػػةالت ز ػػةالنصػػفية

كمعادلةككدرريتشاردسكف( .)21

أكالن :طريقة التجزئة النصفية لمدرجة الكمية:

قاـالباحثبحسابثباتاالاتباربعدت ريبػوعمػكعينػةاسػتطالعيةبمػاعػددىا()40طالبػان

م ػػفط ػػالبالص ػػؼالثال ػػثاهساسػ ػ بطريق ػػةالت ز ػػةالنص ػػفية,كذل ػػؾبحس ػػابمعام ػػؿاالرتب ػػاطب ػػيف
در اتأفرادالعينةاالستطالعيةعمكالفقراتذاتاهرقاـالفرديةلالاتبار(29فقرة),كدر ػاتيـعمػك

اهس ػ مةالزك يػػة(30فق ػرة),كالمككنػػةلالاتبػػار(م مكعالفق ػرات=59فق ػرة),كقػػدبمغػػتقيمػػةمعامػػؿ
ارتبػػاطبيرسػػكفبػػيفالنصػػفيف()0.794ثػػـاسػػتادـمعادلػػة تمػػاف(النصػػفيفغيػػرمتسػػاكييف)لتعػػديؿ

طكؿاالاتبار,كقدبمغتقيمةمعامؿالثباتبعدالتعػديؿبتمػؾالمعادلػة(,)0.885كىػ قيمػةمرتفعػة

ممايدلؿعمكأفاالاتباريتسـبدر ة يدةمفالثبات.
ثانيان :معامؿ ككدر -ريتشارد سكف (.)21

اسػػتادـالباحػػثطريقػػةأاػػرلمػػفطػػرؽحسػػابالثبػػات,كذلػػؾإلي ػػادمعامػػؿثبػػاتاالاتبػػار,

حيثقاـالباحثبحسابقيمةمعامؿككدرريتشاردسػكف()21لمدر ػةالكميػةلالاتبػار,ككانػتقيمػة

ػايمكػػفالباحػػثمػػفالثقػػةبيػػا
معامػػؿالثبػػاتلالاتبػػارككػػؿ(,)0.788كى ػ قيمػػة يػػدةكمناسػػبة,ممػ ي
لتطبيقوعمكعينةالدراسة .
تعميمات االختبار:

مايم :

حيثقاـالباحثبتكضي كيفيةالتعامؿمعاالاتباركتنفيذه,كقػدتضػمنتتعميمػاتاالاتبػار

 تكضي اليدؼمفاالاتبار.

 الت كيدعمكالتالميذق ار ةالتعميماتكاإل ابةبدقةعمكفقراتاالاتبار .

تحديد زمف االختبار:

تػػـحسػػابزمػػفت ديػػةالتالميػػذلالاتبػػارعػػفطريػػؽالمتكسػػطالحسػػاب لػػزمفاسػػت ابةأكؿ

ثالثةتالميذانتيكامفاالست ابةعمكفقراتاالاتبار,حيثبما()50دقيقةبينمازمػفاسػت ابةآاػر
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ثالثػةتالميػذعمػػكفقػراتاالاتبػػاربمػا((70دقيقػػة,لػذافقػدكػػافمتكسػطالػػزمنيفيسػاكم()60دقيقػػة,
كىكالزمفالمناسبلالست ابةعمكأس مةااتباراهدا المغكمف المياراتالكتابية .

تطبيؽ االختبار:

قاـالباحثباالعتباراتالتاليةحتكيككفاالاتبارأكثرسيكلةف التطبيؽكىك :
 تعميماتاالاتباربطريقةكاضحة.

 كتابةفقراتاالاتبارعمككراسةاهس مةبطريقةكاضحةكمنظمة.

تصحيا االختبار:

ػحيحيا,كحػػددتدر ػػةكاحػػدةلكػػؿ
إذإفاالاتبػػارمػػفنػػكع"أكمػػؿالفػراغ",قػػاـالباحػػثبتصػ
ي
فقرة,كبذلؾتككفالدر ةالت يمكفلمتمميذالحصكؿعمييامحصكرةبيف(صفر–)59در ة.
األداة الثانية :بطاقة المالحظة.

كصؼ البطاقة :بعد االطالع عمك اهدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة ,قاـ
اتالقر يةكالت تيدؼإلكقياساهدا لممياراتالق ار يةالمفظية
ا
الباحثببنا بطاقةمالحظةالميار

لدلتالميذالصؼالثالثاهساس  .

كبماعددفقراتالبطاقةفػ صػكرتيااهكليػةمػف()20فقػرة,كمػاكيػتـتقػديرأدا أفػرادالعينػة

مفقبؿالباحثالذمكافيضعالتقديرالمناسبلمستكلأدا التالميذعمككؿفقػرةمػففقػراتبطاقػة
المالحظة,كفقانلتدرجليكرتالثالث (كبيػرة,متكسػطة,قميمػة),كتصػح ىػذهالايػاراتبالػدر ات(-3
)1-2عمػػكالتػكال ,كيبمػػاعػػددفقػراتالبطاقػػةفػ صػػكرتياالنيا يػػة()13فقػرةكيػػتـاحتسػػابدر ػػة

أدا التمميػػذب مػػعدر ػػاتتقػػديرفق ػراتالبطاقػػةككػػؿلمحصػػكؿعمػػكالدر ػػةالكميػػةلمتمميػػذ,كتت ػراكح
الدر ػػةلمتممي ػػذب ػػيف(,)39-13كتعب ػػرالدر ػػةالمنافض ػػةع ػػفأدا م ػػنافض,فيم ػػاتعب ػػرالدر ػػة
المرتفعةعفأدا مرتفعلمستكلأدا التمميذ.


 -إجراءات ضبط بطاقة المالحظة:

صدؽ البطاقة :تـإ ار الصدؽلمبطاقةبالطرؽالتالية :
الطريقة األكلى :صدؽ المحتكل (المحكميف).

قػػاـالباحػػثبعػػرضبطاقػػةمالحظػػةاهدا ف ػ صػػكرتيااهكليػػةعمػػكم مكعػػةمػػفالمحكمػػيف

المتاصصيفف م اؿالمناىجكطرؽالتدريسكمشرف التعميـاهساس ممحؽرقـ(,)3كذلػؾبيػدؼ

إبدا الرأمف :



صياغةفقراتاهدا .

مناسبةالبدا ؿلكؿفقرةمففقراتاهدا .
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الصحةالعمميةكالسالمةالمغكية.



كبنا عمكرأمالسادةالمحكميفقاـالباحثباإل ار اتالتالية:
 -1حذؼ()7فقرات.

 -2تعديؿبعضالفقرات.

 -3الصياغةالمغكيةلبعضالفقرات.

ليصب عددفقراتالبطاقة()13فقرة.

الطريقة الثانية :صدؽ االتساؽ الداخمي:

بعد التطبيؽ عمى العينة االستطالعية قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات

بطاقة المالحظة كالدرجة الكمية لمبطاقة:

لقػدقػاـالباحػثبحسػابمعامػؿاالرتبػاطبػيفكػؿفقػرةمػففقػراتبطاقػةالمالحظػةمػعالدر ػػة
الكميةلمبطاقةكىككمايكضحياال دكؿ( )8

الجدكؿ ()8

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات بطاقة المالحظة مع الدرجة الكمية لمبطاقة
1




0.925

دالةعند0.05

8

2

0.929

3

0.954

دالةعند0.01

4

0.928

دالةعند0.05

5

0.948

دالةعند0.05

12

1

0.951

دالةعند0.05

13

0.959

دالةعند0.01

0.999

دالةعند0.01

دالةعند0.05

9

0.998

10

0.989

دالةعند0.01

11

0.920

دالةعند0.05

0.909

دالةعند0.05

0.992

دالةعند0.01



دالةعند0.01

7
قيمة"ر"ال دكليةعنددر ةحرية()3=2-5كعندمستكلداللة(0.898 =)0.05
قيمة"ر"ال دكليةعنددر ةحرية()3=2-5كعندمستكلداللة(0. 959=)0.01

يتبػػيفمػػفال ػػدكؿ()14أف ميػػعفق ػراتبطاقػػةالمالحظػػةمرتبطػػةمػػعالدر ػػةالكميػػةلبطاقػػة
المالحظ ػػةال ػػذمتنتمػ ػ إلي ػػوارتباطػ ػانداالنإحص ػػا يانعن ػػدمس ػػتكلدالل ػػةعن ػػدمس ػػتكلدالل ػػة()0.01
كمستكل()0.05كىذايدؿعمكأفبطاقةالمالحظةتمتازباالتساؽالداام  .

ثبات البطاقة :تـتقديرثباتبطاقةالمالحظةعمكأفرادالعينةاالستطالعيةبالطرؽالتالية:
أكالن :الثبات عبر األفراد

يقصدبالثباتعبراهفرادبمدلاالتفاؽبيفنتا جالمالحظةالت يتكصػؿإلييػاالباحػثهدا 

العينػػة,كنتػػا جالمالحظػػةالتػ يتكصػػؿليػػاباحػػثآاػػر,كقػػدااتػػارالباحػػثمعممػانمػػفمعممػ التعمػػيـ
اهساسػ بالمرحمػػةاهساسػػيةالػػدنيابمنطقػػةشػػماؿغػزةالتعميميػػةالتابعػػةلػػك ازرةالتربيػػةكالتعمػػيـمػػفذكم

الابرة,كتـالقياـبمالحظةامسةمفأفػرادالعينػةاالسػتطالعيةفػ أدا يػـالتدريسػ لمميػاراتالق ار يػة
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المتضػػمنةبالد ارسػػةكمػػاكردتفػ بطاقػػةالمالحظػػةباسػػتاداـمعادلػػةكػػكبر ( Cooper, 1973:
,)27كال دكؿ()9يبيفذلؾ :


عددمراتاالتفاؽ 

نسبة االتفاؽ =

%100X

عددمراتاالتفاؽ+عددمراتاالاتالؼ

ج

الجدكؿ ()9

ثبات بطاقة المالحظة عبر األفراد "ثبات االتفاؽ"
(المالحظ
المجاالت

عدد الفقرات

األكؿ)

مالحظة األداء ككؿ 

13

21

الباحث

نقاط

المالحظ
الثاني

نقاط

نقاط

االتفاؽ

االختالؼ

20

1

االتفاؽ
+

نقاط

معامؿ

االتفاؽ

االختالؼ
20

21

0.95



يتضػػػػا مػػػػف الجػػػػدكؿ ()9أفمعام ػػؿاالتف ػػاؽب ػػيفالباح ػػثكالمالح ػػظاهكؿكان ػػت(,)0.95

كالباحثكى قيـثباتعاليةتدؿعمكثبات يدلبطاقةالمالحظة .


تكافؤ مجمكعتي الدراسة:
قاـالباحثبالت كدمفتكافؤم مكعت الدراسةالت ريبيةكالضابطةمفحيثالمتغيرات,كقػاـ
بضبطالعكامؿالت تؤثرعمكنتا جالدراسةكتحديػدأثرىػاكت نبػانرثػارالعكامػؿالدااميػةالتػ يتك ػب

ضبطياكالحدمفآثارىالمكصكؿإلكنتا جصالحةقابمةلالستعماؿكالتعميـ,كتشابوالظػركؼالبي يػة

كاإلمكاني ػػاتلمم م ػػكعتيفكمقارن ػػةالمتكس ػػطاتالحس ػػابيةفػ ػ بع ػػضالمتغيػ ػراتأكالعكام ػػؿصل ػػذاق ػػاـ
الباحثبضبطالمتغيراتالتالية :

(التطبي ػػؽالقبمػ ػ لالاتب ػػار,العم ػػرالزمنػ ػ ,التحصػ ػيؿالع ػػاـ,التحص ػػيؿفػ ػ المغ ػػةالعربي ػػة),

المتكقعةت ثيرىاعمكالت ربة .

أكالن :التطبيؽ القبمي لالختبار:

تـ رصد در ات التالميذ فػ االاتبػارالقبمػ  ,قبػؿ بػد الت ريػب كاسػتار تالػدر ات لضػبط

متغير التحصيؿ ف االاتبارالقبمػ  ,.كتػـاسػتاداـ ااتبػار)(tلمتعػرؼ عمػكالفػركؽ بػيف الم مػكعتيف

الضابطة كالت ريبية قبؿ البد ف الت ربة ,كال دكؿ ()10يكض ذلؾ:
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الجدكؿ ()11

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل لمتغير التحصيؿ في االختبار القبمي
الميارة
التػا المربكطػػةكالتػا المبسػػكطة

المجمكعة

العدد

المتكسط

االنحراؼ

قيمة

الداللة

المعيارم

(ت)

اإلحصائية

0.207

غيردالة

كاليا المغمقة

الم مكعةالت ريبية

40

5.25

3.23

الم مكعةالضابطة

40

5.10

3.24

تنكيفالفت

الم مكعةالت ريبية

40

1.70

0.76

الم مكعةالضابطة

40

1.58

0.64

الم مكعةالت ريبية

40

1.95

0.85

الم مكعةالضابطة

40

1.85

0.89

الم مكعةالت ريبية

40

2.15

1.19

الم مكعةالضابطة

40

2.13

1.22

الم مكعةالت ريبية

40

1.70

0.69

الم مكعةالضابطة

40

1.58

0.64

الم مكعةالت ريبية

40

1.10

0.74

الم مكعةالضابطة

40

1.08

0.73

الم مكعةالت ريبية

40

2.70

1.11

الم مكعةالضابطة

40

2.58

1.15

الم مكعةالت ريبية

40

2.05

0.96

الم مكعةالضابطة

40

1.95

0.96

الم مكعةالت ريبية

40

1.30

0.69

الم مكعةالضابطة

40

1.20

0.65

الم مكعةالت ريبية

40

1.00

0.82

الم مكعةالضابطة

40

0.90

0.74

الم مكعةالت ريبية

40

20.90

7.35

الم مكعةالضابطة

40

19.93

7.16

عالماتالترقيـ(.,؟!):
ترتيب مؿلتككيففقرة
التعبيرعفصكرةكتابيا

التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيا
استاداـتراكيػبمناسػبةإلكمػاؿ

قصة

إمال غيرمنظكر
كتابة ممةباطالنسخ
إمال ااتبارم .
الدرجة الكمية لالختبار

إحصا يان

0.799

غيردالة
إحصا يان

0.514

غيردالة
إحصا يان

0.093

غيردالة
إحصا يان

0.845

غيردالة
إحصا يان

0.152

غيردالة
إحصا يان

0.493

0.466
0.67

غيردالة
إحصا يان

غيردالة
إحصا يان

غيردالة
إحصا يان

0.572

غيردالة
إحصا يان

0.601

غيردالة
إحصا يان

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة (22121= )0.05

يتض مفال دكؿ()10أفقيمة()Tالمحسكبةف المقارنةبيفمتكسط الم مكعتيفكانت

أصػػغرمػػفقيمػػة()Tال دكليػػة,كىػػذايعن ػ أفقيمػػة()Tالمحسػػكبةغيػػردالػػةإحصػػا يانعنػػدمسػػتكل

()0.05صأمأنػػوالتك ػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةبػػيفمتكسػػطالم مكعػػةالت ريبيػػةمػػعمتكسػػط
الم مكعةالضابطة,كىذايدؿعمكأفىاتيفالم مكعتيفمتكاف تافمفحيثااتبارالتحصيؿ .
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ثانيان :التطبيؽ القبمي لبطاقة المالحظة:

تـ رصد در ات التالميذ ف بطاقةالمالحظة ,قبؿ بد الت ريب كاسػتار تالػدر ات لضػبط

متغير التحصيؿ ف بطاقةالمالحظة ,.كتـاستاداـ ااتبار)(tلمتعرؼ عمكالفػركؽ بػيف الم مػكعتيف

الضابطة كالت ريبية قبؿ البد ف الت ربة ,كال دكؿ ()11يكض ذلؾ:
الجدكؿ ()11

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل لمتغير التحصيؿ في بطاقة المالحظة القبمي
االنحراؼ

الميارة

المجمكعة

يقرأالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة

الم مكعةالت ريبية

40

الم مكعةالضابطة

40

1.80

الم مكعةالت ريبية

40

1.03

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.03

0.46

مثاؿ(:الزيتكنة,الحقؿ,الكركد).

الم مكعةالت ريبية

40

1.00

0.32

الم مكعةالضابطة

40

1.05

0.55

يقػ ػرأال مم ػػةقػ ػ ار ة يري ػػةس ػػميمةمث ػػاؿ:
(حيفابنتتعيشف بيتمفالصفي )

الم مكعةالت ريبية

40

1.08

0.27

الم مكعةالضابطة

40

1.07

0.53

يقػ ػ أرال مم ػػةدكفتكق ػػؼعن ػػدبع ػػض
الكمماتق ار ة يريةسميمة.

الم مكعةالت ريبية

40

1.23

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.20

0.46

ينػكعنبػراتالصػكتفػ أثنػا القػ ار ة

الم مكعةالت ريبية

40

1.35

0.32

مثاؿ(:ب ً
ب).
ب ي
يريةسميمة
ى

يق أرالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة
يريةسميمةمثاؿ(:بابكب )

يق ػ ػ أرالكممػ ػػاتق ػ ػ ار ة يريػ ػػةس ػ ػػميمة

بمػ ػػايناسػ ػػبمضػ ػػمكفال ممػ ػػةالت ػ ػ 

يقرأىا.

الم مكعةالضابطة

العدد

المتكسط
1.33

0.27
0.53

المعيارم

40

1.40

0.55

الم مكعةالت ريبية

40

1.40

0.39

الم مكعةالضابطة

40

1.38

0.59

الم مكعةالت ريبية

40

1.33

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.30

0.46

الم مكعةالت ريبية

40

1.05

0.32

أثنا الق ار ة(.,؟!.):

الم مكعةالضابطة

40

1.08

0.50

يقػ ػرأالح ػػركؼالمتش ػػابيةرس ػػمانالماتمف ػػة

الم مكعةالت ريبية

40

1.03

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.04

0.55

الم مكعةالت ريبية

40

1.55

0.32

الم مكعةالضابطة

40

1.53

0.54

الم مكعةالت ريبية

40

1.03

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.05

0.44

يق أرالفقرةق ار ة يريةمراعيانالضبط
الصحي

يق أرالفقرةق ار ة يريةبطالقة
يكظػػؼعالمػػاتالتػػرقيـالشػػفكيةف ػ 

لفظانق ار ةنصحيحةمثاؿ(:سش) 

يقػ ػرأالحػ ػػركؼالمتشػ ػػابيةلفظ ػ ػانالماتمفػ ػػة
رسمانق ار ةنصحيحةمثاؿ(:سصز)

يمفظالتنكيف(الفت ,الكسر,الضـ)لفظان
و
,سعيد).
,سعيد
صحيحامثاؿ(:سعيدان
ه
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قيمة

الداللة

(ت)

اإلحصائية

0.151

غيردالة
إحصا يان

0.393
0.252

غيردالة
إحصا يان

غيردالة
إحصا يان

0.207

غيردالة
إحصا يان

0.799

غيردالة
إحصا يان

0.517

غيردالة
إحصا يان

0.193

غيردالة
إحصا يان

0.845

غيردالة
إحصا يان

0.152

غيردالة
إحصا يان

0.413

0.566
0.644

غيردالة
إحصا يان

غيردالة
إحصا يان

غيردالة
إحصا يان

الميارة

المجمكعة

يميػ ػػزب ػ ػػيفلفػ ػػظالت ػ ػػا المربكطػ ػػةكالت ػ ػػا 
المبس ػػكطةكالي ػػا فػ ػ نياي ػػةالكمم ػػةفػ ػ 
أثنا الق ار ةمثاؿ(:مدرسة,بيت,عنو).

الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة

الم مكعةالت ريبية
الم مكعةالضابطة

العدد

المتكسط

40

1.08

االنحراؼ

قيمة

الداللة

المعيارم

(ت)

اإلحصائية

0.372

غيردالة

0.27

40

1.07

0.50

الم مكعةالت ريبية

40

18.83

3.55

الم مكعةالضابطة

40

18.28

3.82

إحصا يان

0.643

غيردالة
إحصا يان

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة (22121= )0.05

يتض مفال دكؿ()11أفقيمة()Tالمحسكبةف المقارنةبيفمتكسط الم مكعتيفكانت

أصػػغرمػػفقيمػػة()Tال دكليػػة,كىػػذايعن ػ أفقيمػػة()Tالمحسػػكبةغيػػردالػػةإحصػػا يانعنػػدمسػػتكل

()0.05صأمأنػػوالتك ػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةبػػيفمتكسػػطالم مكعػػةالت ريبيػػةمػػعمتكسػػط
الم مكعةالضابطة,كىذايدؿعمكأفىاتيفالم مكعتيفمتكاف تافمفحيثبطاقةالمالحظة 

ثانيان :العمر الزمني:

كلمت كدمفذلؾقاـالباحثبرصػدأعمػارالعينػةمػفاػالؿسػ التالمدرسػة,كقػاـبمعال تيػا

بااتبار()Tلحسابداللةالفركؽبيفمتكسطاتالم مكعتيفالمستقمتيف .
جدكؿ ()12

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل لمتغير العمر الزمني
العينة

المتغير

الم مكعةالت ريبية
العمر

الم مكعةالضابطة 

العدد
40

المتكسط
8.39

االنحراؼ

المعيارم

قيمة

(ت)

40

اإلحصائية


0.316
0.191

8.31

الداللة

0.209

غي ػ ػ ػ ػ ػػردال ػ ػ ػ ػ ػػة

إحصا يان

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة (22121= )0.05

يتض مفال دكؿ()12أفقيمة()Tالمحسكبةف المقارنةبيفمتكسط الم مكعتيفكانت

أصػػغرمػػفقيمػػة()Tال دكليػػة,كىػػذايعن ػ أفقيمػػة()Tالمحسػػكبةغيػػردالػػةإحصػػا يانعنػػدمسػػتكل

()0.05صأمأنػػوالتك ػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةبػػيفمتكسػػطالم مكعػػةالت ريبيػػةمػػعمتكسػػط
الم مكعةالضابطة,كىذايدؿعمكأفىاتيفالم مكعتيفمتكاف تافمفحيثالعمرالزمن  .

ثالثان :التحصيؿ العاـ:

تػـ رصػد الم ػاميعالكميػة لمتحصػيؿ العػاـفػ الفصػؿالماضػ لمتالميػذمػف اػالؿ السػ ؿ

المدرسػ  ,قبػؿ بػد الت ريػبكاسػتار ت م ػامعييـفػ المغػةالعربيػة مػف السػ الت المدرسػية ,كتػـ
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استاداـ ااتبار)(tلمتعرؼ عمكالفركؽ بيف الم مػكعتيف الضػابطة كالت ريبيػة قبػؿ البػد فػ الت ربػة,
كال دكؿ ()13يكض ذلؾ :

الجدكؿ ()13

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل لمتغير التحصيؿ العاـ
العينة

المتغير
التحصيؿ العاـ

العدد

الم مكعةالت ريبية

40

الم مكعةالضابطة 

40

االنحراؼ

المتكسط
70.89
69.62

المعيارم
15.86

قيمة

(ت)
0.379

14.16

الداللة

اإلحصائية
غيردالة
إحصا يان

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة (22121= )0.05

يتض مفال دكؿ()13أفقيمة()Tالمحسكبةف المقارنةبيفمتكسط الم مكعتيفكانت

أصغر مف قيمة ( )Tال دكلية ,كىذا يعن أف قيمة ( )Tالمحسكبة غير دالة إحصا يان عند مستكل

()0.05صأمأنو ال تك دفركؽ ذاتداللةإحصا يةبيف متكسط الم مكعةالت ريبية مع متكسط
الم مكعةالضابطة,كىذايدؿعمكأفىاتيفالم مكعتيفمتكاف تافمفحيثالتحصيؿالعاـ .

رابعان  :التحصيؿ في المغة العربية:

تـ رصد در ات التالميذ ف مادة المغةالعربيةلمفصؿ الدراس اهكؿلمعاـالدراس ,2017-2016

قبؿ بد الت ريب كاستار ت الدر ات لضبط متغير التحصيؿ ف

المغة العربية ,.كتـ استاداـ

ااتبار) (tلمتعرؼ عمكالفركؽ بيف الم مكعتيف الضابطة كالت ريبية قبؿ البد ف الت ربة ,كال دكؿ

()14يكض ذلؾ :

الجدكؿ ()14

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل لمتغير التحصيؿ في اختبار
المغة العربية

المتغير
التحصػػػػػػػيؿ فػػػػػػػي

المغة العربية

العينة

العدد

المتكسط

االنحراؼ

المعيارم

الم مكعةالت ريبية

40

69.49

16.65

الم مكعةالضابطة 

40

70.22

16.40

قيمة

(ت)
0.214

الداللة

اإلحصائية
غي ػ ػ ػ ػ ػػردال ػ ػ ػ ػ ػػة
إحصا يان

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة (22121= )0.05

يتض مف ال دكؿ السابؽ أف قيمة ( )Tالمحسكبة ف المقارنة بيف متكسط الم مكعتيف

كانت أصغر مف قيمة ( )Tال دكلية ,كىذا يعن أف قيمة ( )Tالمحسكبة غير دالة إحصا يان عند
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مستكل ()0.05ص أم أنو ال تك د فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسط الم مكعة الت ريبية مع
متكسطالم مكعةالضابطة,كىذايدؿعمكأفىاتيفالم مكعتيفمتكاف تافمفحيثالتحصيؿف 

المغةالعربية .

عاش ارن :خطكات الدراسة:

اتبعالباحثف دراستوم مكعةالاطكاتالتالية:

 االطالععمكاهدبالتربكمكالدراساتالسابقةكالبحكثذاتالعالقةبمكضكعالدراسة.
 ااتي ػػارم ػػادةلغتن ػػاال ميم ػػةم ػػفالفص ػػؿالد ارسػ ػ الث ػػان لمص ػػؼالثال ػػثاهساسػ ػ ,كااتي ػػار
المكضكعاتالت يتـاستاداميالمدراسة.

 إعداداإلطارالنظرمالذميتعمؽبمكضكعالبحث.


مػػعالعديػػدمػػفالد ارسػػاتالسػػابقةالعربيػػةكاه نبيػػة,كاالطػػالععمييػػالإلفػػادةمنيػػاف ػ ىػػذا

البحث.

 إعدادااتبارالمياراتالكتابية,حيثاشتمؿعمكعشرميارات.
 إعدادبطاقةمالحظةلممياراتالق ار يةالمفظية.

 عرضأدكاتالدراسةعمكم مكعةمفالمحكميف.


عمػػؿاسػػتراتي يةحقا ػػبالعمػػؿ,كىػ عبػػارةعػػفتصػػكرلمػػاسػػكؼيقػػكـبػػوالباحػػثفػ أثنػػا 



إعدادااتبارالمياراتالكتابيةف صكرتوالنيا ية,حيثاشتمؿاالاتبارعمك()59فقرة.

الدراسة,كعرضوعمكم مكعةمفالمحكميف.

 إعدا بطاقةالمالحظةف صكرتياالنيا ية,تشمؿالمياراتالق ار يةالمفظية,حيثاشتممت
البطاقةعمك()13فقرة .

 الحصػكؿعمػػككتػػابمػػفعمػادةالد ارسػػاتالعميػػاب امعػػةاهزىػربغػزةمك يػانإلػػكك ازرةالتربيػػة
كالتعميـممحؽ(,)9مفأ ؿتسييؿالميمةكالسػماحلمباحػثبتطبيػؽأداةالد ارسػةعمػكعينػة
الدراسة,كلقدلقيتالدراسةكؿالعكفكالتعاكفمفقبؿالمس كليف .

 المكافقةمفك ازرةالتربيةكالتعميـعمكإ ار الت ربةعمػكعينػةمػفالتالميػذكالسػماحبتطبيقيػا
عمػ ػػكمدرسػ ػػةحفصػ ػػةبنػ ػػتعمػ ػػراهساسػ ػػيةالػ ػػدنيالمبنػ ػػيفبشػ ػػماؿغ ػ ػزةكتقسػ ػػيـالعينػ ػػةإلػ ػػك
م مكعتيف:ت ريبية,كأارلضابطة.

 الت كدمفتكافؤالم مكعتيفمفاالؿعددمفالمتغيراتكتطبيؽااتباراهدا المغكم.
 الت كدمفتكافؤالم مكعتيفمفاالؿعددمفالمتغيراتكتطبيؽبطاقةالمالحظة.

 ضبطبعضالمتغيراتالمتكقعت ثيرىاعمكالت ربةمثؿ,العمر,كالتحصػيؿالعػاـ,كالتحصػيؿ

ف مادةالمغةالعربية,المستكلالتعميم ,كالبي ةالمدرسػيةحيػثانيػانفػسالبي ػةلمم مػكعتيف

الت ريبيةكالضابطةكالمعمـ,حيثإنوىكنفسوالباحثالذمطبؽعمػكالت ريبيػةكالضػابطة
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كالمسػتكل اال تمػاع كاالقتصػادم ,حيػث أف مػيعيـ مػف بي ػة كاحػدة متقاربػة فػ المسػتكل
حد ما..
اال تماع إلك و
 تطبيؽاالاتبارالقبم (المياراتالكتابية)عمػكأفػرادالم مػكعتيفالت ريبيػةكالضػابطةلمت كػد
مفتكافؤىماف التحصيؿقبؿتنفيػذالت ربػة,كقػدقػاـالباحػثبنفسػوبتصػحي اهكراؽكرصػد

النتا ج.

 التطبيؽالقبم لبطاقةالمالحظةلممياراتالق ار يةالمفظيةقبؿتنفيذالت ربة.

 تكزيععمككؿتمميذمفتالميذالم مكعةالت ريبيةحقيبةعمؿلترتيباهعماؿفييا.
 البػػد ف ػ تنفيػػذالت ربػػة,كذلػػؾبتػػدريسالم مكعػػةالت ريبيػػةميػػاراتاهدا المغػػكمباسػػتاداـ
اسػتراتي يةحقا ػػبالعمػؿمػػفقبػؿالباحػػثنفسػػو,بينمػاالم مكعػػةالضػابطةباسػػتاداـالطريقػػة
المعتادة.

 تطبيػػؽاالاتبػػارالبعػػدملمم مػػكعتيفبعػػداالنتيػػا مػػفتنفيػػذالت ربػػة,كذلػػؾلمتعػػرؼعمػػكأثػػر
العامؿالت ريب ف التحصيؿالعمم لدلأفرادالم مكعةالت ريبيةكالم مكعةالضابطة.

 التطبيػ ػػؽالبعػ ػػدملبطاقػ ػػةالمالحظػ ػػةلمميػ ػػاراتالق ار يػ ػػةالمفظيػ ػػةعمػ ػػكالم مػ ػػكعتيفالت ريبيػ ػػة
كالضابطة.

 تحميػػؿنتػػا جالد ارسػػةإحصػػا ياكتفسػػيرىا,كمػػفثػػـكضػػعالتكصػػياتكالمقترحػػاتفػ ضػػك مػػا
أسفرتعنوالنتا ج.

أمػػاعػػفبدايػػةتطبيػػؽالت ربػػةفكػػاففػ الفصػػؿالد ارسػ الثػػان لمعػػاـالد ارسػ 2017-2016ـكذلػػؾ
بتاريخ2017/3/21ـكاستمرالتطبيؽحتك2017/5/6ـ.

الحادم عشر :المعالجات اإلحصائية:

لقد استخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية لمتحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة:
 معامؿ االرتباط بيرسكف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداام لألدكات ,كاي اد االرتباط بيف
النصفيفف ثباتالت ز ةالنصفية.

 معادلة تماف,لتعديؿطكؿاالاتبارلحسابالثباتبطريقةالت ز ةالنصفية.
 معامؿككدر-ريتشاردسكف,21لحسابثباتاالاتبار.

 معادلةككبر,لحسابثباتاداةالتحميؿ(الثباتعبراهفراد).
 معامؿالتمييزلحسابمعامؿالتمييزلكؿفقرةمففقراتاالاتبار.
 معامؿالسيكلةلحسابمعامؿالسيكلةلكؿفقرةمففقراتاالاتبار.


المتكسطالحساب كاالنحراؼالمعيارمكالنسبالم كيةالمكزكنة.
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ااتبار( T-Test)Tلعينتيفمترابطتيفلمتعرؼ عمك داللة الفركؽ بيفمستكياتمتغيراتالدراسة



ااتبار(T-Test)Tلعينتيفمستقمتيفلمتعرؼ عمك داللة الفركؽ بيفمستكياتمتغيراتالدراسة



ح ـاهثر:عفطريؽمربعإيتا()2صكحسابقيمة( )dلمت كدمفأفح ـالفركؽالنات ة

ى فركؽحقيقيةتعكدإلكمتغيراتالدراسةأـأنياتعكدإلكالصدفةككذلؾقياسح ـاهثر.
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الفصن اخلاوظ
نتائج الدزاضة ووناقشتها وتفطريها
 اىْزبئح اىَزؼيقخ ثبىغإاه األٗه
 اىْزبئح اىَزؼيقخ ثبىغإاه اىثبّٜ
 اىْزبئح اىَزؼيقخ ثبىغإاه اىثبىث ٗاخزجبس اىفشض اىجذث ٜاألٗه ٗرفغٞشَٕب
 اىْزبئح اىَزؼيقخ ثبىغإاه اىشاثغ ٗاخزجبس اىفشض اىجذث ٜاىثبّٗ ٜرفغٞشَٕب
 اىْزبئح اىَزؼيقخ ثبىغإاه اىخبٍظ ٗاخزجبس اىفشض اىجذث ٜاىثبىث ٗرفغٞشَٕب
 اىْزبئح اىَزؼيقخ ثبىغإاه اىغبدط ٗاخزجبس اىفشض اىجذث ٜاىشاثغ ٗرفغٞشَٕب
 ر٘صٞبد اىذساعخ
ٍ قزشدبد اىذساعخ

الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كتفسيرىا كالتكصيات المقترحات
يتناكؿىذاالفصؿعرضان لمنتا جالت تكصؿإليياالباحث,كالمتعمقةبيدؼالدراسةالمتمثمة

ف "فاعمية استراتي ية مقترحة لتكظيؼ حقا ب العمؿ ف تحسيف اهدا المغكم لدل تالميذ الصؼ

الثالث اهساس بمحافظة شماؿ غزة " ,حيثتـاستاداـالبرنامجاإلحصا ""SPSSف معال ة
بياناتالدراسة,كسيتـعرضالنتا جالت تـالتكصؿإلييا,ككذلؾمناقشةالنتا جكتفسيرىا .

إجابة التساؤؿ األكؿ :ك الذم ينص عمى ما يمي:

 .1مػػا ميػػارات األداء المغػػكم المتػػكفرة فػػي كتػػاب لغتنػػا الجميمػػة لمصػػؼ الثالػػث األساسػػي كالتػػي
ينبغي تنميتيا لدل تالميذ الصؼ الثالث األساسي ؟

فقدتمتاإل ابةعمكالتساؤؿاهكؿمفاالؿمايم  :
 .1م ار عةاهدبالتربكمكالدراساتالااصةبمياراتاهدا المغكمعمكك والاصكص .

 .2تػػػـتحديػػػدقا مػػػةميػػػاراتاهدا المغػػػكمالمتمثمػػػةف ػ ػ المي ػػاراتالكتابيػػػة,كالمي ػػاراتالق ار يػػػة
المفظي ػػة,المت ػػكفرةفػ ػ كت ػػابلغتن ػػاال ميم ػػة,لمص ػػؼالثال ػػثاهساسػ ػ ,كذل ػػؾم ػػفالاط ػػكط

العريضػػةلمنيػػاجالمغػػةالعربيػػةلمصػػؼالثالػػثاهساسػ كبعػػدذلػػؾقػػاـالباحػػثبعػػرضالقا مػػة
عمػػكالاب ػ ار كالمحكمػػيفكالماتصػػيفمػػفذكلالاب ػرةممحػػؽ()1صإلبػػدا رأييػػـف ػ ميػػارات

اهدا المغػكمالمتضػمنةفػ كتػابالمغػةالعربيػػةلمصػؼالثالػثاهساسػ كال ػدكؿ()15يبػػيف
قا مةالميارات .

الجدكؿ ()15

جدكؿ يبيف الميارات المستيدفة (ف= )15
المجاؿ

ـ

 .1التا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا المغمقة
 .2تنكيفالفت .
 .3عالماتالترقيـ(.,؟!.):
 .4ترتيب مؿلتككيففقرة
 .5التعبيرعفصكرةكتابيا.
 .6التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيا.
 .7استاداـتراكيبمناسبةإلكماؿقصة.
 .8إمال غيرمنظكر.
 .9كتابة ممةباطالنسخ.
10

إمال ااتبارم.
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عدد الفقرات

النسبة المئكية

12
8
10
6
2
4
7
5
3
2

100
93.3
73.3
80
86.7
80
80
73.3
80
73.3

إجابة التساؤؿ الثاني :ك الذم ينص عمى ما يمي:

ما حقائب العمؿ المستخدمة في تنمية ميارات األداء المغكم لتالميذ الصؼ الثالث

.2

األساسي؟

فقدتمتاإل ابةعمكالتساؤؿالثان مفاالؿمايم  :

 .1م ار عةاهدبالتربكمكالدراساتالااصةبحقا بالعمؿعمكك والاصكص .
 .2تـتحديداهنشطةالمبنيةعمكفاعميةاسػتراتي يةمقترحػةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿفػ تحسػيف
اهدا المغكملدلتالميذالصؼالثالثاهساس بمحافظةشػماؿغػزة,كبعػدذلػؾقػاـالباحػث
بعرضاهنشطةعمكالاب ار كالمحكميفكالماتصػيف,كاسػتراتي يةحقا ػبالعمػؿيكضػ ذلػؾ

ممحؽ( .)6

إجابة التساؤؿ الثالث :كالذم ينص عمى ما يمي:

ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل (  ) α ≤ 0.05بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ

المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار الميارات الكتابية البعدم ؟
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار صحة الفرض البحثي األكؿ ،كالذم ينص عمى:

تك ػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػا يةعنػػدمسػػتكل()α ≤ 0.05بػػيفمتكسػػط در ػػاتتالميػػذ

الم مكع ػػةالت ريبي ػػةكأقػ ػرانيـفػ ػ الم مكع ػػةالض ػػابطةفػ ػ ااتب ػػارالمي ػػاراتالكتابي ػػةالبع ػػدملص ػػال 
الم مكعةالت ريبية .

كلإل اب ػػةع ػػفى ػػذاالسػ ػؤاؿكااتب ػػارص ػػحةالف ػػرضالبحثػ ػ اهكؿت ػػـاس ػػتاداـااتب ػػار"ت"

لعينتيفمستقمتيفلمكشؼعفداللةالفرؽبيفمتكسط اهدا فػ الم مػكعتيفالت ريبيػةكالضػابطة,

كال دكؿ()16يكض ذلؾ.

الجدكؿ ()16

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي

درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ في الميارات الكتابية
الميارة

التطبيؽ

االنحراؼ

العدد

المتكسط

التا المربكطةكالتا 

الم مكعةالت ريبية

40

9.63

1.00

المبسكطةكاليا المغمقة

الم مكعةالضابطة

40

5.05

3.10

تنكيفالفت

الم مكعةالت ريبية

40

3.10

0.30

الم مكعةالضابطة

40

1.85

0.80

عالماتالترقيـ(.,

الم مكعةالت ريبية

40

3.98

0.16

؟!):

الم مكعةالضابطة

40

2.10

0.96

المعيارم

قيمة

(ت)
8.89

9.22

12.25
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الداللة

اإلحصائية
دالةعند
 1211
دالةعند
1211

دالةعند
 1211

الميارة

المعيارم

(ت)

اإلحصائية

العدد

المتكسط

الم مكعةالت ريبية

40

4.75

0.93

الم مكعةالضابطة

40

2.35

1.21

الم مكعةالت ريبية

40

2.30

0.82

الم مكعةالضابطة

40

1.83

0.81

التعبيرعفمكاقؼحياتية

الم مكعةالت ريبية

40

1.73

0.45

كتابيا

الم مكعةالضابطة

40

1.30

0.76

استاداـتراكيبمناسبة

الم مكعةالت ريبية

40

5.18

1.03

إلكماؿقصة

الم مكعةالضابطة

40

2.90

1.22

الم مكعةالت ريبية

40

2.95

0.45

الم مكعةالضابطة

40

2.40

1.22

الم مكعةالت ريبية

40

2.10

0.78

ترتيب مؿلتككيففقرة
التعبيرعفصكرةكتابيا

إمال غيرمنظكر
كتابة ممةباطالنسخ
إمال ااتبارم .
الدرجة الكمية لالختبار

التطبيؽ

االنحراؼ

قيمة

الداللة

الم مكعةالضابطة

40

1.40

0.67

الم مكعةالت ريبية

40

1.98

0.16

الم مكعةالضابطة

40

1.20

0.82

الم مكعةالت ريبية

40

37.68

2.04

الم مكعةالضابطة

40

22.38

7.94

9.96

2.60

3.05

9.01

2.68

4.31

5.85

11.80

دالةعند
1211

دالةعند
1211

دالةعند
1211

دالةعند
1211

دالةعند
1211

دالةعند
1211

دالةعند
1211

دالةعند
1211

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة ( 22121= )0.05كعند مستكل داللة (22661= )1211

كيتض مفال دكؿ()16أفالمتكسطالحساب ف التطبيػؽالبعػدملمعينػةالت ريبيػةيسػاكم

()37.68كالمتكسطالحساب ف التطبيؽالبعدملمعينةالضابطةيساكم()22.38ككانتقيمة"ت
"المحسػكبةتسػاكم()11.80كىػكدالػػةإحصػا يةعنػدمسػتكلداللػػة(,)0.01كىػذايعنػ أنػوتك ػػد
فركؽذاتداللةإحصا يةعندمستكل( )α= 0.01بيفمتكسطدر اتتالميذالم مكعةالت ريبيػة

(الػػذيفيدرسػػكفاسػػتراتي يةمقترحػػةلتكظيػػؼحقا ػػبالعمػػؿ)كمتكسػػطدر ػػاتأق ػرانيـف ػ الم مكعػػة
الضابطة(الذيفيدرسكفبالطريقةالمعتادة)ف ااتبارتحصيؿالمياراتالكتابيةلصال الم مكعػة

الت ريبي ػػة,مم ػػايعك ػػستحس ػػنانممحكظػ ػانفػ ػ مس ػػتكلتالمي ػػذالم مكع ػػةالت ريبي ػػةبع ػػدإ ػ ػ ار الت رب ػػة,
كدراستيـلممقرر .

ك يعزك الباحث ىذه النتيجة لألسباب التالية :
 .1تطبيؽ االستراتي ية ,كاف لو أثر كبير عمك الم مكعة الت ريبية لما يحتكيو مف عناصر
تشكيؽكمتعةك اذبيةلمتالميذ.

 .2تدعيـ االستراتي ية باهنشطة كالنصكص المكتكبة كحقا ب العمؿ أسيـ ف تفكؽ الم مكعة
الت ريبية.
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 .3اعتماداالستراتي يةعمكم مكعةمتنكعةمفاهنشطة كاهلعابالتربكية,كالت سارتكفؽ
اطةمدركسةتسم لمتالميذبالتدريبعمييا,كاعادةتكرارىا.

 .4التفاعؿبيفالتالميذ كاالستراتي ية ,كالتعزيزالمستمر,كالتغذيةال ار عةالفكريةبعداالنتيا 
مفاإل ابةمباشرة.

 .5شعكرالتالميذبال ارحةالنفسيةكالمتعةكالسركرف أثنا استاداـاالستراتي ية,كأدلذلؾإلك
زيادةالدافعيةلدييـ.

 .6صياغةالميارات كتقديميا ف شكؿي ذبانتباهالتالميذص ليساعدىـعمكالتفاعؿف المادة
التعميمية الت يحكييا  ,كما أنو ي عؿ اكتساب الميارات الكتابية يسي انر  كسيالن  ,كىذا ما
أكضحتونتا جالتالميذف التطبيؽالبعدم.

 .7التنكعف استاداـالكسا ؿالتعميميةساعدتعمكتنميةالمياراتالكتابيةلدلالتالميذ.
 .8استاداـاستراتي ية  ديدةتحسفاهدا المغكم الذميعتمدعمكالتفاعؿبيفالتالميذكالمعمـ

كبيف التالميذ بعضيـ بعضان ,كاإلسياـ ف تكفير مناخ صف يتميز بالتعاكف ,كالمشاركة,
كالحرية  ,كتبادؿ ار ار  ,كمراعاة الفركؽ الفردية بيف التالميذ ,ما أدل إلك سيكلة تنمية

المياراتالكتابيةلدلتالميذالم مكعةالت ريبية.

 .9التسمسؿالميارمف المقررالذمصمـ ,بحيثيككفكؿميارةامتدادان لمياراتسابقة,كف 
الكقتنفسويككفأساسانلمياراتأارل,اهمرالذمساعدعمكتنميةالمياراتالكتابية.

كتتفػػؽىػػذهالنتي ػػةمػػعد ارسػػةالشػػكبك ()2011كد ارسػػةف ػػاؿ()2014كد ارسػػةأبػػكديػػة()2016
كد ارسػػةىاشػػـ()2016كد ارسػػةالشػػيخ()2015كد ارسػػةمحمػػكد()2015كد ارسػػةشػػحاتة()2015

ف ك كدفركؽدالةإحصا يانبيفمتكسط در اتالم مكعةالضابطة,كالم مكعةالت ريبيةلصال 
الم مكعةالت ريبية.

اجابة التساؤؿ الرابع :الذم ينص عمى ما يمي:

ىؿ تحقؽ االستراتيجية المقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ أثر كبير بقكة مربع إيتا ≥ ( )1221في

أداء الميارات الكتابية؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار صحة الفرض البحثي الثاني كالذم ينص عمى:


قدتحقؽاالستراتي يةالمقترحةلتكظيؼحقا بالعمؿأثركبيربقكةمربعإيتا≥()0.20ف 

أدا المياراتالكتابية .

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرض البحثي الثاني:

تـاستاداـمربعإيتا()2باستاداـالمعادلةالتالية :
t2
2
= 
t2 + df
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حيػػث()2مربػػعإيتػػا,يعبػػرعػػفنسػػبةالتبػػايفالكم ػ ف ػ المتغيػػرالتػػابعالػػذميمكػػفأفير ػػعإلػػك

المتغي ػػرالمس ػػتقؿ).كالتػ ػ يمك ػػفإي ػػادالقيم ػػةالتػ ػ تعب ػػرع ػػفح ػػـاهث ػػرلالس ػػتراتي يةالمقترح ػػة
=t²مربعقيـت =dfدر اتالحرية 

كعفطريؽ""η2أمكفإي ادقيمةحسابقيمة()dالت تعبرعفح ـاهثرلالسػتراتي ية

المقترحةباستاداـالمعادلةالتالية :

√
√


كحسابقيمة()dلمكشؼعفح ـاهثرلممتغيرالمستقؿ(أثراستراتي يةمقترحةلتكظيؼحقا ب

العمؿ)عمكالمتغيرالتابع(المياراتلكتابية) .

الجدكؿ ( ) 17

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ تطبيؽ مف مقاييس حجـ األثر
األداة المستخدمة
2
D

حجـ األثر
صغير
 0.01
0.2

كبير
 0.14
 0.8

متكسط
 0.06
 0.5

كبير جدان
 0.20
1.1

كلقػػدقػػاـالباحػػثبحسػػابح ػػـاهثػػرباسػػتاداـالمعػػادالتالسػػابقةكال ػػدكؿ()17يكضػ ح ػػـاهثػػر
بكاسطةكؿمفمربعإيتا()2كقيمة( .)d

الجدكؿ ( ) 18

قيمة  tك 2ك  dكمقدار حجـ األثر لممتغير المستقؿ (أثر استراتيجية مقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ) عمى
المتغير التابع (الميارات الكتابية).في كؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار تحصيؿ الميارات الكتابية
الحرية Df

قيمة

""t

قيمة مربع

قيمة

""d

األثر

التا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا المغمقة

39

8.174

0.656

2.763

تنكيفالفت .

كبير دان

39

10.844

0.771

3.666

عالماتالترقيـ

39

14.884

0.864

5.032

ترتيب مؿلتككيففقرة

39

10.91

0.773

3.688

التعبيرعفصكرةكتابيا.

39

3.541

0.264

1.197

التعبيرعفمكاقؼحياتيةكتابيا.

39

4.539

0.371

1.534

استاداـتراكيبمناسبةإلكماؿقصة

39

10.294

0.752

3.480

إمال غيرمنظكر.

39

5.371

0.452

1.816

كتابة ممةباطالنسخ.

39

4.876

0.405

1.648

إمال ااتبارم.

39

7.415

0.611

2.507

الدرجة الكمية لالختبار

39

13.899

0.847

4.699

المتغير

درجات
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إيتا ""2

حجـ

كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان
كبير دان



كيتض ػ مػػفال ػػدكؿ()18أفالمتكسػػطالحسػػاب ف ػ التطبيػػؽالبعػػدميسػػاكم()37.68ك

المتكسطالحساب ف التطبيؽالقبم يسػاكم()20.90ككانػتقيمػة"ت"المحسػكبةبػيفاالاتبػاريف
القبم كالبعدمتساكم()13.899كىكدالةإحصا يةعنػدمسػتكلداللػة(,)0.01كبمغػتقيمػةمربػع

إيتا()0.847كبمغتقيـ()4.699()dكى قيـكبيرة دان .

كىػػذايػػدؿعمػػكأفالمتغيػػرالمسػػتقؿ"اسػػتراتي يةمقترحػػةلتكظيػػؼحقا ػػبالعمػػؿ"لػػوت ػ ثير

كبيرعمكالمتغيرالتابع"المياراتالكتابية"بدر ةكبيرةمفالت ثير.
إجابة التساؤؿ الخامس :الذم ينص عمى ما يمي:

ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل (  ) α ≤ 0.05بػػيف متكسػػطي درجػػات تالميػػذ

المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في التطبيػؽ البعػدم لبطاقػة مالحظػة الميػارات
القرائية؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار صحة الفرض البحثي الثالث كالذم ينص عمى:
تك ػدفػركؽذاتداللػةإحصػا يةعنػدمسػتكل()α ≤ 0.05بػيفمتكسػط در ػاتتالميػذالم مكعػة

الت ريبيةكأقرانيـف الم مكعةالضابطةف بطاقةالمالحظةالبعديةلممياراتالق ار ية .

كلإل ابةعف ىذاالسؤاؿكااتبارصحةالفرضالبحث الثالثالمرتبطبوتـاستاداـااتبار

"ت"لعينتيفمرتبطتيفكال دكؿ()19يكض ذلؾ .

الجدكؿ ()19

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسطي
درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة في
الميارات القرائية

االنحراؼ

الميارة

المجمكعة

يقرأالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة

الم مكعةالت ريبية

40

الم مكعةالضابطة

40

1.90

الم مكعةالت ريبية

40

2.03

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.53

0.51

مثاؿ(:الزيتكنة,الحقؿ,الكركد).

الم مكعةالت ريبية

40

2.08

0.27

الم مكعةالضابطة

40

1.55

0.50

يقرأال ممةق ار ة يريةسميمةمثاؿ:

الم مكعةالت ريبية

40

2.08

0.27

مثاؿ(:ب ً
ب).
ب ي
يريةسميمة
ى

يق أرالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة
يريةسميمةمثاؿ(:بابكب )

يق ػ ػ أرالكممػ ػػاتق ػ ػ ار ة يريػ ػػةس ػ ػػميمة

(حيف ػ ػػابن ػ ػػتتع ػ ػػيشفػ ػ ػ بي ػ ػػتم ػ ػػف

الصفي )

يقػ ػ أرال مم ػػةدكفتكق ػػؼعن ػػدبع ػػض
الكمماتق ار ة يريةسميمة.

الم مكعةالضابطة

العدد

المتكسط
2.33

0.47
0.81

40

1.65

المعيارم

0.53

الم مكعةالت ريبية

40

2.03

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.30

0.46
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قيمة

الداللة

(ت)

اإلحصائية

2.86

0.01

5.11

5.82

4.51

7.83

0.01
0.01

0.01

0.01

الميارة

المجمكعة

ينػكعنبػراتالصػكتفػ أثنػا القػ ار ة

الم مكعةالت ريبية

بمػ ػػايناسػ ػػبمضػ ػػمكفال ممػ ػػةالت ػ ػ 

يقرأىا.

الم مكعةالضابطة

العدد

المتكسط

40

2.05

االنحراؼ

قيمة

الداللة

المعيارم

(ت)

اإلحصائية

0.32
6.52

40

1.40

0.55

الم مكعةالت ريبية

40

2.00

0.39

الم مكعةالضابطة

40

1.38

0.59

الم مكعةالت ريبية

40

2.03

0.36

الم مكعةالضابطة

40

1.30

0.46

الم مكعةالت ريبية

40

2.05

0.32

أثنا الق ار ة(.,؟!.):

الم مكعةالضابطة

40

1.58

0.50

يقػ ػ ػ ػ ػرأالح ػ ػ ػ ػػركؼالمتش ػ ػ ػ ػػابيةرس ػ ػ ػ ػػمان

الم مكعةالت ريبية

40

2.03

0.36

يق أرالفقرةق ار ة يريةمراعيانالضبط
الصحي

يق أرالفقرةق ار ة يريةبطالقة
يكظػػؼعالمػػاتالتػػرقيـالشػػفكيةف ػ 

الماتمفػػةلفظ ػانق ػ ار ةنصػػحيحةمثػػاؿ:

(سش) 

يقرأالحركؼالمتشابيةلفظانالماتمفة

رسػ ػ ػػمانق ػ ػ ػ ار ةنصػ ػ ػػحيحةمثػ ػ ػػاؿ(:س

صز)

يمفظالتنكيف(الفت ,الكسر,الضـ)
و
,سعيد,
لفظانصحيحامثاؿ(:سعيدان
سعيد).
ه

الم مكعةالضابطة
الم مكعةالت ريبية
الم مكعةالضابطة
الم مكعةالت ريبية
الم مكعةالضابطة

يميػػزبػػيفلفػػظالتػػا المربكطػػةكالتػػا 

الم مكعةالت ريبية

أثن ػػا القػ ػ ار ةمث ػػاؿ(:مدرس ػػة,بي ػػت,

الم مكعةالضابطة

المبسكطةكاليا ف نيايةالكممةف 

عنو).

الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة

5.61

7.83

5.07

4.80
40

1.53

0.55

40

2.05

0.32
4.30

40

1.63

0.54

40

2.03

0.36

40

1.25

0.44

40

2.08

0.27

8.67

0.01

0.01
0.01
0.01

0.01

0.01

0.01

0.01
5.33
40

1.60

0.50

الم مكعةالت ريبية

40

26.83

3.78

الم مكعةالضابطة

40

19.58

7.11

0.01

5.23

قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية (ف + 1ف )78 =2- 2كعند مستكل داللة ( 22121= )0.05كعند مستكل داللة (22661= )1211

كيتض ػ ػ مػ ػػفال ػ ػػدكؿ()19أفالمتكسػ ػػطالحسػ ػػاب ف ػ ػ التطبيػ ػػؽالبعػ ػػدملمعينػ ػػةالت ريبيػ ػػةيسػ ػػاكم

()26.83كالمتكسػػطالحسػػاب ف ػ التطبيػػؽالبعػػدملمعينػػةالضػػابطةيسػػاكم(,)19.58مػػايعكػػس
تحسنانممحكظانف مستكلتالميذالم مكعةالت ريبيةبعدإ ار الت ربة,كدراستيـلممقرر .

كيعزك الباحث ذلؾإلكأفالتعمـف ضك حقا بالعمؿ,كالذمييدؼإلكتكظيؼاستراتي يةحقا ب

العمؿف تحسيفاهدا المغكمكالمياراتالق ار يةلمتالميذساعدعمكربطالمياراتمعبعضيابعضان

ف شكؿ مترابط ,سيؿ عمك التالميذ فيمو مف االؿ المعمكمات كالمكاقؼ ال ديدة المعدة ليـ,
كمقارنتيابماىكمك كدلدييـمفمعارؼسابقة,كاستاداـلماىكمك كدلدييـف التعرؼكفيـما

ىكغيرمعركؼلدييـ .
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كتتفػػؽىػػذهالنتي ػػةمػػعد ارسػػةاهسػػطؿ()2010كد ارسػػةالشػػكبك ()2011كد ارسػػةف ػػاؿ

()2014كد ارسػػةعم ػ ()20015كد ارسػػةشػػحاتو()2015كد ارسػػةالشػػيخ()2015كد ارسػػةأبػػكبكر
()2016فػ ػ ك ػػكدف ػػركؽدال ػػةإحص ػػا يانب ػػيفمتكس ػػط در ػػاتالم مكع ػػةالض ػػابطة,كالم مكع ػػة
الت ريبيةلصال الم مكعةالت ريبية,كقدتكصمتالدراسةإلػكتفػكؽالم مكعػةالت ريبيػةالتػ درسػت
بكساطةاالستراتي ية .

اجابة التساؤؿ السادس :ك الذم ينص عمى ما يمي:

ىؿ تحقؽ االستراتيجية المقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ أثر كبير بقكة مربع إيتا ≥ ( )1221في

أداء الميارات القرائية؟

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار صحة الفرض البحثي الرابع الذم ينص عمى:
قدتحقؽاالستراتي يةالمقترحػةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿأثػركبيػربقػكةمربػعإيتػا≥()0.20فػ أدا 

المياراتالق ار ية .

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ كاختبار صحة الفرض البحثي الرابع:

تـاستاداـمربعإيتا()2باستاداـالمعادلةالتالية :
t2
t2 + df

=2

حيػػث()2مربػػعإيتػػا,يعبػػرعػػفنسػػبةالتبػػايفالكمػ فػ المتغيػػرالتػػابعالػػذميمكػػفأفير ػػع

إلػػكالمتغيػػرالمسػػتقؿ).كالت ػ يمكػػفإي ػػادالقيمػػةالت ػ تعبػػرعػػفح ػػـاهثػػرلالسػػتراتي يةالمقترحػػة
=t²مربعقيـت =dfدر اتالحرية 

كعفطريؽ""η2أمكفإي ادقيمةحسابقيمة()dالت تعبرعفح ـاهثرلالسػتراتي ية

المقترحةباستاداـالمعادلةالتالية :
√
√


كحسابقيمة()dلمكشؼعفح ـاهثرلممتغيرالمستقؿ(أثراستراتي يةمقترحةلتكظيػؼ

حقا بالعمؿ)عمكالمتغيرالتابع(المياراتالق ار ية) .

الجدكؿ ( ) 21

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ متطبيؽ مف مقاييس حجـ األثر
األداة المستخدمة
2
D

حجـ األثر
صغير
 0.01
0.2

متكسط
 0.06
 0.5

153

كبير
 0.14
 0.8

كبير جدان
 0.20
1.1

كلقػدقػاـالباحػثبحسػابح ػـاهثػرباسػتاداـالمعػادالتالسػابقةكال ػدكؿ()20يكضػ ح ػـاهثػر
بكاسطةكؿمفمربعإيتا()2كقيمة( .)d

الجدكؿ ( ) 21

قيمة  tك 2ك  dكمقدار حجـ األثر لممتغير المستقؿ (أثر استراتيجية مقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ) عمى
المتغير التابع (الميارات القرائية).في كؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة المالحظة لمميارات القرائية
درجات

قيمة

قيمة مربع

قيمة

حجـ

الحرية Df

""t

إيتا " "

""d

األثر

39

4.049

0.319

1.369

كبير دان

39

6.466

0.544

2.186

كبير دان

39

7.247

0.600

2.450

كبير دان

39

6.17

0.521

2.086

كبير دان

39

10.239

0.750

3.461

كبير دان

39

10.461

0.758

3.536

كبير دان

يق أر الفقرة ق ار ة  يرية مراعيان الضبط

39

8.78

0.688

2.968

كبير دان

يق أرالفقرةق ار ة يريةبطالقة.

39

10.239

0.750

3.461

كبير دان

39

6.987

0.582

2.362

كبير دان

يق أر الحركؼ المتشابية رسمان الماتمفة لفظان

39

7.456

0.614

2.521

كبير دان

يق أر الحركؼ المتشابية لفظان الماتمفة رسمان

39

6.675

0.560

2.257

كبير دان

39

10.888

0.772

3.681

كبير دان

المتغير
يقرأالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة يرية
مثاؿ(:ب ً
ب).
ي
ب
سميمة
ى

يق أر الحركؼ بالحركات الطكيمة ق ار ة  يرية
سميمةمثاؿ(:بابكب ).

يق أر الكممات ق ار ة  يرية سميمة مثاؿ:
(الزيتكنة,الحقؿ,الكركد).

يقرأال ممةق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:حيفا
بنتتعيشف بيتمفالصفي ).

يق أر ال ممة دكف تكقؼ عند بعض الكممات
ق ار ة يريةسميمة.

ينكع نبرات الصكت ف أثنا الق ار ة بما
يناسبمضمكفال ممةالت يقرأىا.

الصحي .

يكظؼ عالمات الترقيـ الشفكية ف أثنا 

الق ار ة(.,؟! .):

ق ار ةنصحيحةمثاؿ(:سش) .

ق ار ةنصحيحةمثاؿ(:سصز) .

يمفظالتنكيف(الفت ,الكسر,الضـ)لفظان
و
,سعيد) .
,سعيد
صحيحامثاؿ(:سعيدان
ه

2

يميزبيفلفظالتا المربكطةكالتا المبسكطة
كاليا ف نيايةالكممةف أثنا الق ار ةمثاؿ

6.354

39

0.536

2.148

كبير دان

3.132

كبير دان

(:مدرسة,بيت,عنو) .

الدرجة الكمية لبطاقة المالحظة

9.265

39

0.710

كيتضػ ػ م ػػفال ػػدكؿ()21أفالمتكس ػػطالحس ػػاب فػ ػ التطبي ػػؽالبع ػػدملمعين ػػةالت ريبي ػػةيس ػػاكم

(,)26.83كالمتكسػطالحسػاب فػ التطبيػػؽالقبمػ لمعينػةالت ريبيػػةيسػاكم(,)17.53ككانػتقيمػػة"
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ت"المحسكبةتساكم(,)9.265كىكدالةإحصػا يةعنػدمسػتكلداللػة(,)0.01كبمغػتقيمػةمربػع

إيتا()0.710كبمغتقيـ(,)3.132()dكى قيـكبيرة دان .

كىذايدؿعمكأفالمتغيرالمستقؿ"استراتي يةمقترحةلتكظيػؼحقا ػبالعمػؿ"لػوتػ ثيركبيػرعمػك

المتغيرالتابع"المياراتالق ار ية"بدر ةكبيرةمفالت ثير.
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نتائج الدراسة:

أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

تمكفالباحثمفالتكصؿإلكالنتا جالتالية :
 تك دفركؽذاتداللةإحصا يةعندمستكل( ) α = 0.01بيفمتكسط در اتتالميذ

الم مكعة الت ريبية  (الذيف استادمكا استراتي ية تكظيؼ حقا ب العمؿ)  كأقرانيـ ف 
الم مكعة الضابطة(الذيف استادمكاالطريقةالمعتادة)  ف ااتبارالميارات الكتابية البعدم
لصال الم مكعةالت ريبية .

دابقكةمربعإيتا( )0.20كبقكة()d
 أثرتاستراتي يةتكظيؼحقا بالعمؿ بشكؿ كبير ن
()4.699ف ااتبارالمياراتالكتابية.

 تك دفركؽذاتداللةإحصا يةعندمستكل( ) α = 0.01بيفمتكسط در اتتالميذ
الم مكعة الت ريبية  (الذيف استادمكا استراتي ية تكظيؼ حقا ب العمؿ)  كأقرانيـ ف 

الم مكعةالضابطة(الذيف استادمكاالطريقة المعتادة) ف بطاقة المالحظة البعديةلمميارات

الق ار يةلصال الم مكعةالت ريبية.

دابقكة مربع إيتا ( )0.20كبقكة ()d
 أثرت استراتي ية تكظيؼ حقا ب العمؿ بشكؿ كبير  ن
()3.132ف ااتبارالمياراتالق ار ية .

تكصيات الدراسة:

استنادانإلكنتا جالدراسةالحاليةيكصكالباحثبمايم  :

 .1االسػػتفادةمػػفاالسػػتراتي يةف ػ تػػدريسالميػػاراتالكتابيػػةكالق ار يػػة,إذأشػػارتنتػػا جالد ارسػػة
الحاليةإلكاهثرالكبيرلالستراتي يةف تنميةبعضالمياراتالكتابيةكالق ار ية.

 .2التركيػػزعمػػكممارسػػة ميػػعالتالميػػذلممي ػاراتالكتابيػػةكالق ار يػػةف ػ  ميػػعالميػػاراتالكتابيػػة
كالق ار يةأماـالمعمميف,كارشادىـإلكمكاطفاهاطػا التػ يقعػكففييػاصكذلػؾلمرقػ بمسػتكل

أدا يـ.

 .3إتاحةالفرصةلتدريبكت ىيؿالمعمميفعمكتكظيؼاستراتي يةحقا بالعمؿ .

 .4ضػػركرةاالىتمػػاـبالكسػػا ؿكاهنشػػطةالتعميميػػةالتػ تاػػدـتػػدريساهدا المغػػكم,كتعمػػؿعمػػك
تنميتيالدلالتالميذ.

 .5ضػػركرةاالسػػياـف ػ تػػكفيرمنػػاخصػػف يتميػػزبالتعػػاكف,كالمشػػاركة,كالحريػػة,كتبػػادؿار ار 
كمراعاةالفركؽالفرديةبيفالتالميذ,حت يسيؿتنميةاهدا المغكملدلالتالميذ .
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مقترحات الدراسة:

يرل الباحث أف ىذه الدراسة قد أثارت م مكعة مف المقترحات لبعض الدراسات الت يرل الباحث

ضركرةإ ار يااستكماالن لالرتقا ف تنميةاهدا المغكم باستراتي يةحقا بالعمؿلدييـ ,كى كما

يم  :

 .1دراسةتقكيميةمقارنةلالستراتي ياتالتعميميةالمستادمةف تدريساهدا المغكمكأثرىاعمك
التحصيؿ.

 .2ات اىاتتالميذ المرحمةاهساسيةكمعممييـنحكتكظيؼاستراتي يةحقا بالعمؿف تنمية
اهدا المغكم.

 .3إعداددراسةت ريبيةتبيفأثرتكظيؼبعضاالستراتي ياتالتعميميةف تنميةاهدا المغكم
ف مراحؿعمريةماتمفة.

كالتالميذ الت تتعمؽ
 .4إعداد دراسة كصفية حكؿ المعكقات كالصعكبات الت تكا و المعمميف 
بالتدريسبكاسطةاستراتي ياتتعميميةماتمفة.

 .5إ ار دراسة تحدد أىـ اهاطا الشا عة ف اهدا المغكم ,كتصميـ استراتي ية كبرنامج
لعال يا.
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المراجع
المراجع بالمغة العربية:

 القرآف الكريـ تنزيؿ العزيز الحكيـ .

 .1أباحسيف,كدادعبدالػرحمف( .)2007استخداـ ممفات األعمػاؿ (البكرتفكليػك) كػردارة بديمػة

لتقييـ التالميذ ذكم صعكبات التعمـ .حمقةنقػاش,الريػاض :امعػةالممػؾسػعكد.متػكفرعمػك

مكقعالمكتبةااللكتركنية,أطفاؿالاميج ذكم االحتيا اتالااصة.www.gulfkids com,

 .2إب ػراىيـ,عبػػدالعمػػيـ(.)1968المكجػػػو الفنػػػي لمدرسػػػي المغػػػة العربيػػػة,ط,10القػػاىرة:دار
المعارؼ .

 .3إبراىيـ,م دم(.)2004مكسكعة التدريس.القاىرة:دارالمعارؼ .

 .4ابػػفمنظ ػػكر ,مػػاؿال ػػديف(".)2000لسػػػاف العػػػرب",الم م ػػدالاػػامسعش ػػر-بي ػػركت:دار
صادر .

 .5أبكالضبعات,زكريػا(".)2007طرائػؽ تػدريس المغػة العربيػة",عمػاف:دارالفكػرناشػركفك
مكزعكف.

 .6أبػػكالعنػػيف,سػػماىرفتح ػ (".)2003مسػػػتكل إتقػػػاف طمبػػػة المغػػػة العربيػػػة لميػػػارات التعبيػػػر
الكتابي في الجامعة اإلسالمية",رسالةما ستير,كميةالتربية,ال امعةاالسالمية,غزة .

 .7أبكاليي ا ,فؤاد( .)2007أساليب كطرؽ تدريس المغة العربية .عماف:دارالمناىج.

 .8أبػػكاليي ػػا ,ف ػؤادحسػػف(".)2002اسػػاليب كطػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة",الطبعػػةالثانيػػة,
عماف:دارالفكرلمنشركالتكزيع.

 .9أبكبكر,أميرةعػكض(.)2016تأثير برنامج قائـ عمى المدخؿ المنظكمي فػي تنميػة األداء

المغػػكم لػػدل تالميػػذ المرحمػػة اإلعػػدادم,رسػػالةما سػػتيرغيػػرمنشػػكرة ,امعػػةعػػيفشػػمس,

القاىرة .

 .10أبك دقة ,سػنا ".)2002(,التقكيـ الصفي باسػتخداـ حقيبػة العمػؿ" ,كرقػة عمػؿ ,غػزة:مركػز
القطاف لمبحث كالتطكير التربكم .

 .11أبكدية,محمدفايز(.)2016أثػر اسػتخداـ حقائػب العمػؿ فػي تنميػة الميػارات الكتابيػة لػدل

تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث األسػػاس ،رسػػالةما سػػتير(غيػػرمنشػػكرة),ال امعػػةاإلسػػالمية,كميػػة

التربية,غزة .

 .12أبػػكشػػقير,محمػػدكحمػػس,داكددركيػػش(.)2010ميػػارات التػػدريس الفعػػاؿ.غزة(فمسػػطيف):
مكتبةأفاؽ.
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 .13أب ػػكصػ ػكاكيف ,ارش ػػد( .)1999األخطػػػاء اإلمالئيػػػة الشػػػائعة لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ التاسػػػع

األساسػػي فػػي مدرسػػة ككالػػة الغػػكث كالدكليػػة بغػػزة ،تشخيصيا،كأسػػبابيا ،كعالجيػػا,رسػػالة

ما ستيرغيرمنشكرة,كميةالتربية ,امعةاهقصك,غزة,فمسطيف .

 .14أبكطعيمة,محمد(.)2010تعػرؼ أثػر برنػامج العيػادات القرائيػة لعػالج الضػعؼ فػي بعػض

الميػػػارات القرائيػػػة لػػػدل تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع األساسػػػي فػػػي محافظػػػة خػػػاف يػػػكنس,رسػػالة
ما ستير,كميةالتربية,ال امعةاالسالمية,غزة .

 .15أبػكعػكاد,فػحمحمػد(.)2013أثػر اسػتراتيجية حقائػب العمػؿ فػي بنػاء المفػاىيـ العمميػة

السميمة كتعديؿ المفاىيـ البديمػة لػدل طالبػات الصػؼ الثالػث األساسػي,م مػة امعػةاإلمػاـ
محمدبفسعكداإلسالمية( .136-93,)30

 .16أب ػػكمغمػ ػ ,س ػػمي كالف ػػار,مص ػػطفك(.)1995األصػػػكؿ فػػػي المغػػػة العربيػػػة كآدابيػػػا,ط,1
اهردف:دارالقدسلمنشركالتكزيع.

 .17أب ػ ػػكمغمػ ػ ػ ,س ػ ػػمي كس ػ ػػالمة,عب ػ ػػدالح ػ ػػافظ( .)2011تعمػػػػػيـ األطفػػػػػاؿ القػػػػػراءة كالكتابػػػػػة.
عماف(اهردف):دارالبداية .

 .18أبػػكمغمػ ,سػػمي (.)2010مػػدخؿ إلػػى تػػدريس ميػػارات المغػػة العربيػػة.عمػػاف(اهردف):دار
البدايةلمنشركالتكزيع.

 .19أبكمنديؿ,أيمف(".)2006أثر استخداـ ألعاب الحاسكب فػي تػدريس بعػض قكاعػد الكتابػة

عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف بغزة",رسالةما ستير(غيرمنشكرة),كميةالتربية,ال امعة
االسالمية:غزة .

 .20أبكعالـ,ر ا (.)2001النظرياتالحديثػةفػ القيػاسكالتقػكيـكتطػكيرنظػاـاالمتحػافكرقػة
عمػػؿالمػػؤتمرالعرب ػ اهكؿلالمتحانػػاتكالتقػػكيـالتربػػكم:ركايػػة مسػػتقبمية ،المركػػز القػػكمي

لالمتحانات كالتقكيـ التربكم,القاىرة24-22:ديسمبر,2001ص.119-93

 .21أحمػػد,مايسػػةفضػػؿ(.)2014أثػػراتبػػاع مػػدخؿ التقػػكيـ باسػػتخداـ ”حقائػػب العمػػؿ” عمػػى
تحقيؽ األىداؼ التربكية كبعض سمات الشخصية الالزمة لنجاح ىذا المدخؿ التقػكيمى لػدل

الطالب,رسالةدكتكراهغيرمنشكرة,كميةالتربية,معيدالبحكثكالدراساتالعربية,القاىرة .

 .22أحمد,محمػػدعبػػدالقػػادر(.)1979طػػرؽ تعمػػيـ المغػػة العربيػػة ,ط,6القػػاىرة:مكتبػػةالنيضػػة
المصرية .

 .23اهحمػػدم ,ميمػػةبنػػتس ػػالـسػػعد(".)2014أثػػػر تػػػدريب طالبػػػات المرحمػػػة المتكسػػػطة عمػػػى

ممارسػػات التأمػػؿ الػػذاتي فػػي تنميػػة ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي",رسػػالةما سػػتيرغيػػرمنشػػكرة,

كميةالتربية -امعةطيبة,السعكدية .
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 .24اهسػػطؿ,أحمػػدرشػػادمصػػطف (".)2010مسػػتكل الميػػارات القرائيػػة كالكتابيػػة لػػدل طمبػػة

الصؼ السادس ك عالقتو بتالكة كحفظ القراف الكريـ",رسالةما ستير,كميةالتربية,ال امعة
االسالمية,غزة .

 .25إس ػػماعيؿ,زكري ػػا(".)2010طػػػػرؽ تػػػػدريس المغػػػػة العربيػػػػة",ط,1اإلس ػػكندرية:دارالمعرف ػػة
ال امعية .

 .26اهغػا ,عبػد المعطػ " .)2005(,حقا ػب العمػؿ مػداؿ مػف مػدااؿ التقػكيـ المعاصػرة" ,مجمػة
الجامعة اإلسالمية( ،سمسمة الدراسات اإلنسانية) .182-159)1(,13،

 .27الب ػػة,عبػػدالفتػػاح(".)2007تعمػػػيـ األطفػػػاؿ الميػػػارات القرائيػػػة كالكتابيػػػة",الطبعػػةالثانيػػة,
عماف,اهردف:دارالفكرلمنشركالتكزيع .

 .28الب ة,عبػػدالفتػػاح(.)2000أصػػػكؿ تػػػدريس العربيػػػة بػػػيف النظريػػػة كالممارسػػػةف ػ المرحمػػة
اهساسيةالعميا,عماف:دارالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع .

 .29بركات,زيادأمػيف(.)2008األخطاء اإلمالئية الشائعة لدل تالميذ الصفكؼ مػف األكؿ إلػي

الخػػػػامس االساسػػػػية فػػػػي مدينػػػػة طػػػػكلكرـ,رسػ ػػالةما سػ ػػتيرغي ػػرمنشػ ػػكرة ,امعػػػةالقػ ػػدس

المفتكحة,طكلكرـ-فمسطيف .

 .30البطريا ,إنعاـىػالؿاميػؿ(".)2009أثػر اسػتخداـ الحقائػب التعميميػة فػي تنميػة ميػارات

الخػػػط العربػػػي لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع األساسػػػي بشػػػماؿ غػػػزة",رسػػالةما سػػتيرغيػػر
منشكرة,ال امعةاالسالمية,غزة .

 .31الترمذم,محمدبفعيسك(.)1998الجامع الكبير ،سنف الترمػذم,ط,2تحقيػؽبشػارعػكاد
معركؼ,بيركت:دارالغرباإلسالم .

 .32اباهللكآاركف(.)2011تعميـ القراءة كالكتابة أسسو كاجراءاتو التربكية.عمػاف(اهردف):
دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.
 .33ابرعبدالحميد ابر(.)2002ات اىاتمعاصرةكت اربف تقػكيـأدا التمميػذكالمػدرس,
القاىرة:دارالفكرالعرب .

 .34ابر,كلي ػػد(.)2002تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة مفػػػاىيـ نظريػػػة كتطبيقػػػات عمميػػػة,عم ػػاف–
اهردف:دارالفكرلمطباعة .

 .35امعةالقدسالمفتكحة(.)2014تعمـ كيؼ تتعمـ,عماف:حقكؽالنشرمحفكظة.

 .36ال ػ ػراح,كم ػػاؿرفي ػػؽ(".)2002التقػػػكيـ الصػػػفي كالػػػتعمـ دمشػػػؽ",س ػػكريا:المرك ػػزالعربػ ػ 
لمتعريبكالتر مةكالت ليؼكالنشر.

 .37ال ع ػػافرة,عب ػػدالس ػػالـ(".)2011منػػػػاىج المغػػػػة العربيػػػػة كطرائػػػػؽ تدريسػػػػيا بػػػػيف النظريػػػػة
كالتطبيؽ",ط,1عماف,اهردف:مكتبةالم تمعالعرب لمنشركالتكزيع.
160

 .38ػكاد,ميسػػكفعمػ (.)2012د ارسػػةمقارنػػةبػػيفاسػػمكبيفتعميميػػيففػ اإلمػػال ,مجمػػة كميػػة
التربية،ال امعةالمستنصرية .420-403.)2(,

 .39ال ك ك,ألفت(".)2004أثر برنامج مقترح في تنميػة ميػارات األداء اإلمالئػي لػدل طمبػة

الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بمحافظػػة شػػماؿ غػػزة",رسػػالةما سػػتير(غيػػرمنشػػكرة),كميػػة
التربية,ال امعةاإلسالمية:غزة .

 .40ح ازم,رضاالسيد(.)2016فاعميةاستاداـحقا بالعمؿالقا مةعمكالتقكيـالضمن فك
تنمي ػػةك ػػؿم ػػفالتفكي ػػرالتػ ػ مم كالتحص ػػيؿكاالت ػػاهنح ػػكم ػػادةالعم ػػكـل ػػدلتالمي ػػذالمرحم ػػة

اإلعدادية,مجمة التربية العممية -مصر 242-191 .)6(17,

 .41الحر,عبدالم يد(.)2001مكسكعة اإلمالء كتاب نة كلفظان ،بيركت:دارالفكرالعرب  .

 .42الحسف,ىشاـ(".)2000طرؽ تعمػيـ االطفػاؿ القػراءة كالكتابػة",ط,1عمػاف-اهردف:الػدار
العمميةالدكلية.

 .43حمػس,داكد(".)2004دراسػػة تقكيميػػة لألخطػػاء الكتابيػػة الشػػائعة لػػدل تالميػػذ ك تمميػػذات

الصؼ السادس فػي مػدارس محافظػات غػزة"رسػالةدكتػكراه(غيػرمنشػكرة),كميػةالتربيػة,
امعةالارطكـ:السكداف .

 .44حمس,داككد(".)2015االتجاىات الحديثة في طرائؽ تعميـ المغػة العربيػة لتالمػذة الصػفكؼ
األكلية",غزة:مكتبةآفاؽ.

 .45حماد,االدابػراىيـ(".)2009تطكير ميارتي القراءة كالكتابة بالمغػة االنجميزيػة لػدل تالميػذ

الصػػؼ السػػادس فػػي فمسػػطيف باسػػتخداـ المػػدخؿ المنظػػكمي",رسػػالةدكتػػكراةغيػػرمنشػػكرة,
امعةعيفشمس:مصر.

 .46حمػػاد,اميػػؿعبػػدالفتػػاحكآاػػركف( .)2006المكسػػكعة الغػ يػػراء فػػي تعمػػيـ قكاعػػد اإلمػػػالء,
مصر:مكتبةمنصكرلمطباعةكالتكزيعكالنشر .

 .47الحكامػػدة,محمػػد(.)2010كصػػؼأاطػػا القػ ار ةال يريػػةكتحميميػػالػػدلطمبػػةالصػػؼالثالػػث
اهساس ف محافظةأربدكعالقتياببعضالمتغيرات.المجمة األردنية في العمكـ التربكية6 ،

(.379-351)2

 .48الحيمة ,محمد".)2003(,تصميـ التعميـ " ط,2عماف :دار المسيرة.

 .49الخطكط العربيػة العريضػة لمنيػاج المغػة العربيػة كآدابيػا(.)2016ك ازرةالتربيػةكالتعمػيـ,راـ
اهلل .

 .50الاطيب ,محمد إبراىيـ ".)2006(,مناىج المغة العربية كطرائؽ تدريسيا في مرحمة التعميـ
األساسي" ,ط  ,1اهردف ,عماف  :مؤسسة الكراؽ لمنشركالتكزيع .
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 .51اميػؿ ,محمػد أبػك الفتػكح".)2002(,أثػر اسػتخداـ ممػؼ أعمػاؿ الطالػب كػأداة لمتقػكيـ عمػى

تحقيؽ أىداؼ تدريس العمكـ لتالميذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادم,المػؤتمر العممػ ال اربػع عشػر

(منػاىج التعمػيـ فػ

ضػك مفيػكـ اهدا ) .القػاىرة :امعػة عػيف شػمس ,ال معيػة المصػرية

لممناىج كطرؽ التدريس  .

 .52الايبرم,تيان فيد(.)2016أثراستاداـالحقيبةالتراكميةلمتقكيـف تنميةال انبالنظرم
كال انبالتطبيق لمادةالفقوعمكطالباتالصؼاهكؿالثانكم,دراسات عربية في التربية

كعمـ النفس ،السعكدية 327-295.)2(,4,

 .53الداية,رضكافك مؿ ,يادك رادات,مازف(.)2004المغة العربية كمياراتيا فػي المسػتكل
الجامعي لغير المتخصصيف.العيف(اإلماراتالمتحدة):دارالكتابال امع .

 .54الػدليم ,طػوعمػ كالػكا م ,سػػعادعبػدالكػريـ(".)٢٠٠٢اتجاىػات حديثػػة فػػي تػػدريس المغػػة
العربية",الطبعةاهكلك,عماف,دارالشركؽلمنشركالتكزيع .

 .55الػػدليم ,طػػوعم ػ كال ػكا م ,سػػعادعبػػدالك ػريـ(".)٢٠٠٢المغػػػة العربيػػػة مناىجيػػػا كطرائػػػؽ
دريسيا",ط,1عماف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع .

 .56الػدليم ,طػػوكالػكا م ,سػعاد(.)2003المغػػة العربيػػة – مناىجيػػا كطرائػػؽ تدريسػػيا,عمػػاف,
اهردف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع .

 .57دكديف ,حمزة محمد".)2004(,األساليب غير التقميدية في التقكيـ الصفي",اإلمػارات :دار
الكتاب ال امع  .

 .58الدكسرم,راشدحماد(".)2014التحقػؽمػفصػدؽالحقيبػةالتقكيميػةلمطالػب(البكرتفكليػك)فػ 
التقكيـالصف ف الصؼاهكؿالثانكم",مجمة الدراسات التربكية كالنفسية :امعةالسػمطاف

قابكس,الم مد,8العدد( .235-214,)1

 .59دياب,ميػادة( .)2005أثر استخداـ حقائب العمؿ في تنمية التفكير فػي العمػكـ ك االحتفػاظ

بػػو لػػدل طمبػػة الصػػؼ السػػابع األساسػػي ،رسػػالةما سػػتير(غيػػرمنشػػكرة),كميػػةالتربيػػة,

ال امعةاإلسالمية:غزة .

 .60رسالف,مصطفك".)2005(.تعميـ المغة العربية",القاىرة:دارالثقافة .

 .61رضػكاف,عبػداهلل(.)2001مػػنيج لتعمػػيـ اإلمػالء فػػي المرحمػػة األساسػية الػػدنيا فػػي مػػدارس
غزة,رسالةما ستيرغيرمنشكرةكميةالتربية ,امعةعيفشمس .

 .62رض ػكاف,محم ػػد(".)2011اإلمػػػالء نظريتػػػو كتطبيقػػػو",م ػػاالنج :امع ػػةمكالن ػػامال ػػؾإبػػراىيـ
اإلسالميةالحككمية .

 .63الرقػػب,سػػعيدمحمػػد(".)2010تقػػكيـ ميػػارات الكتابػػة فػػي المغػػة العربيػػة لمصػػفكؼ الثالثػػة
األكلى",عماف,اهردف:ك ازرةالتربيةكالتعميـ .
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 .64الركاب  ,كدت(.)2005طرؽ تدريس المغة العربية.بيركت(لبناف):دارالفكرالمعاصر.

 .65زايد,فيداميؿ(".)2011األساليب العصرية في تدريس المغة العربية",ط,1عماف,داريافا
العمميةلمنشركالتكزيع .

 .66زقكت,محمدشحادة( ".)2013المرشد في تدريس المغة العربية",ط,8غزة:مكتبةال امعػة
اإلسالمية .

 .67زقػػكت,محمػػدشػػحادة(.)1999المرشػػد فػػي تػػدريس المغػػة العربيػػة,ط,2غ ػزة:مكتبػػةاهمػػؿ
لمطباعةكالنشركالتكزيع.

 .68سالـ ,أحمد كسرايا ,عادؿ".)2003(,منظكمة تكنكلكجيا التعميـ"  ,الرياض ,مكتبة الرشيد .
 .69السرطاكم,زيدافكالسرطاكم,عبدالعزيز()1999صعكبات التعمػيـ األكاديميػة كالنمائيػة,
الرياض:مكتبةالصفحاتالذىنية .
 .70السػعدم,عمػػادتكفيػػؽ,كآاػركف(.)1992أسػػاليب تػػدريس المغػػة العربيػػة,ط,1اهردف:دار
اهمؿلمنشركالتكزيع.

 .71السفاسفة,عبدالرحمف(.)2011المغة العربية كطرائػؽ تدريسػيا,ط,3اهردف,الكػرؾ:دار
يزيدلمنشر.
 .72سالمة,ياسر( .)2003كيؼ تػتعمـ اإلمػالء كتسػتخدـ عالمػات التػرقيـ,عمػاف:دارعػالـ
الثقافة .

 .73سػػمكت,فػػاتفإب ػراىيـ( .)2011أثػػر تكظيػػؼ األلعػػاب التعميميػػة فػػي التمييػػز بػػيف الحػػركؼ

المتشابية شػكالن المختمفػة نطقػان لػدل تالمػذة الصػؼ الثػاني األساسػي.رسػالةما سػتيرغيػر
منشكرة,كميةالتربية,ال امعةاإلسالمية,غزة.

 .74السػػميت ,ف ػراس(.)2008فنػػكف المغػػة العربيػػة .ػػدارالمكتػػابالعػػالم ,أربػػد(اهردف):كعػػالـ
الكتبالحديث .

 .75سػػميماف,محمػػدنػػايؼكمحمػػد,عػػادؿ ػػابرصػػال (.)2004المشػػػرؼ الفنػػػي فػػػي أسػػػاليب
تدريس المغة العربية.عماف(اهردف):دارالقدسلمنشركدارقنديؿلمنشركالتكزيع.

 .76سػػمارة,ن ػكاؼأحمػػدكالعػػديم ,عبدالسػػالـمكسػػك(.)2008مفػػاىيـ كمصػػطمحات فػػي العمػػكـ
التربكية.عماف(اهردف):دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

 .77سمؾ,محمدصال (".)1998فف التدريس لمتربية المغكية",القاىرة:دارالفكرالعرب  .

 .78سػػمؾ,محمػػد(.)1979فػػف التػػدريس لمتربيػػة المغكيػػة ،كانطباعاتيػػا المسػػمكية ،كأنماطيػػا
العممية،القاىرة:مكتبةاهن مكالمصرية .
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 .79شامية,نسريف(".)2012اثر استخداـ نمكذج القبعات الست لتنمية ميارات التعبيػر الكتػابي
لدل طالبات الصؼ السادس االساسي",رسالةما ستير,ال امعةاالسالمية,كميةالتربية.

 .80شػػحاتة,حسػػفسػػيد(.)2015فاعميػػةالػػتعمـالم ػنظـذاتيػػاف ػ تنميػػةميػػاراتاالدا المغػػكم
الكتػػاب لػػدلتالميػػذالمرحمػػةاإلعداديػػة,مجمػػة كميػػة التربيػػة،عػػيفشػػمس-535.)39(,4,

 .564

 .81الشػاريت ,سكسػػفشػػاىيف(.)2009أثػػر برنػػامج مقتػػرح فػػي تنميػػة بعػػض الميػػارات القرائيػػة

لػػػدم تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث األساسػػػي بمػػػدراس ككالػػػة الغػػػكث الدكليػػػة بشػػػماؿ غػػػزة,رسػػالة
ما ستيرغيرمنشكرة,كميةالتربية,ال امعةاإلسالمية,غزة .

 .82شػريؼ,سػػميـمحمػدكأبػػكرياشػ ,حسػيفمحمػػدكالصػػاف ,عبػدالحكيـ(.)2009تعمػػـ القػراءة
السريعة.عماف(اهردف):دارالثقافةلمنشركالتكزيع.

 .83الشػػعالف ,ارشػػدبػػفمحمػػد(.)2008األخطػػاء اإلمال ئيػػة أسػػبابيا كعالجيػػا ،مقالػػةمسػػتار ة
مفالمكقع .http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/14.htm

 .84شمس ػػية,ب ػػارد(".)2013صػػػعكبات دراسػػػة االمػػػالء لػػػدل طػػػالب المسػػػتكل الثالػػػث" ,امع ػػة
سالتي ااإلسالميةالحككمية-أندكنيسيا .

 .85الشكبك ,فدا (.)2011فاعمية برنامج قائـ عمى ميػارات االسػتماع لتنميػة ميػارات القػراءة

لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة،رسالةما ستيرغيػرمنشػكرةال امعػةاإلسػالمية,

غزة .

 .86الشيخ,منارإسماعيؿ(.)2015فػاعمية برنامج قائـ عمػى المػدخؿ المعرفػي األكػاديمي لػتعمـ

المغة في تنمية ميػارات التحػدث كالكتابػة لػدل النػاطقيف بغيػر العربيػة,رسػالةما سػتيرغيػر

منشكرة ,امعةبنيا.

 .87صال ,ىدلمحمػد(.)1994األنشػطة المغكيػة كأثرىػا عمػى تنميػة بعػض الميػارات الكتابيػة

لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم,رسػػالةما سػػتيرغيػػرمنشػػكرة ,امع ػةعػػيفشػػمس,كميػػة
التربية,مصر.

 .88صال ,ىدلمحمػد(".)١٩٩١األنشطة التربكية كأثرىا عمى تنمية بعض الميارات الكتابيػة

لػػدل طػػالب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم"رسػػالةما سػػتيرغيػػرمنشػػكرة ,امعػػةعػػيفشػػمس,كميػػة

التربية .

 .89الصػراؼ ,قاسػـ".)2002(,القيػاس كالتقػكيـ فػي التربيػة كالتعمػيـ" ,القػاىرة:دار الكتػاب
الحديث .

 .90الص ػكاف ,ع ػزة(.)2003مشػػػكمة اإلمػػػالء فػػػي الصػػػفكؼ التأسيسػػػية األكلػػػى فػػػي المػػػدارس
النمكذجيةwww.almualem.net/imlaa.homl
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 .91الصكف  ,عبػد اهلل".)2002(,التكنكلكجيا الحديثػة كالتربيػة كالتعمػيـ"  ,ط, 1عمػاف :مؤسسػة
الكراؽ .

 .92صػػكماف,أحمػػدإب ػراىيـ(".)2012أسػػاليب تػػدريس المغػػة العربيػػة"،ط,1عمػػاف:دارزى ػراف
لمنشركالتكزيع.

 .93طعيمة,رشػدم(".)2010المغة كالتفكير الناقد أسػس نظريػة كاسػتراتيجيات تدريسػية",ط,2
عماف,اهردف:دارالمسيرةلمطباعةكالنشر .

 .94ظافر,محمػدإسػماعيؿكالحمػادم,يكسػؼ(.)1984التػدريس فػي المغػة العربيػة,الريػاض:
دارالمريخ .

 .95عاشػػكر ,ارتػػبقاسػػـكالحكامػػدة,محمػػدف ػؤاد(".)2007أسػػػاليب تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة بػػػيف
النظرية كالتطبيؽ",ط,2عماف:دارالمسيرةلمنشركالطباعة .

 .96عاشػػكر ,ارتػػبقاسػػـكمقػػدادم,محمػػدفاػػرم(".)2009الميػػػارات القرائيػػة كالكتابيػػػة-طرائػػػؽ
تدريسيا كاستراتيجياتيا",ط,2عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة .

 .97عاشكر,راتبقاسـ".)2014(,مياراتالتعبيرالكتاب ف كتبالق ار ةالعربيػةلطمبػةصػفكؼ
المرحمػػةاهساسػػيةف ػ اهردف",مجمػػة جامعػػة القػػدس المفتكحػػة لألبحػػاث كالدراسػػات,)33( ،

 .483-415

 .98عامر,فارالديف(.)2000طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية كالتربية اإلسالمية,ط,2
القاىرة(مصر):عالـالكتب.

 .99عبػػدال ػكاد,إيػػادإب ػراىيـكقنػػديؿ,أنيسػػةعطيػػة(.)2015تقيػػيـاهدا المغػػكملمعمم ػ المغػػة
العربيػػةال ػػددبمػػدارسالتعمػػيـالع ػاـكعالقتػػوبات اىػػاتيـنحػػكمينػػةالتػػدريس,مجمػػة جامعػػة

القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات التربكية كالنفسية.296-260)12(3,

 .100عبدالحميد,ىبةمحمد( .)2006أنشطة كميارات القراءة.عماف(اهردف):دارالصفا  .

 .101عبدالم يد ,ميؿ(.)2005إعداد الطفؿ العربي لمقراءة كالكتابػة,عمػاف:دارصػفا لمنشػر
كالتكزيع .

 .102عبػد اليػادم ,نبيػؿ كأبػك حشػيش ,عبػد العزيػز,كبسػندم,االػد(".)2005ميػارات فػي المغػة
كالتفكير" ,ط,2عماف:دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 .103عبػػدالمنعـ,منصػػكرأحمػػدكعبدالباسػػط,محمدأحمػػد(.)2006تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة.
مصر:مكتبةاهن مكالمصرية.

 .104العبسػ  ,محمػد مصػطفك".)2009(,أثػر اسػتخداـ ممػؼ أعمػاؿ الطالػب (البكرتفكليػك) فػي

تحصيؿ طمبة الصػؼ السػابع فػي مػادة الرياضػيات" ,امعػة الككيػت .الم مػة التربػكم م مػس

النشر العمم ,)90(.ص 247-221
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 .105العبس ػ ,محمػػدمصػػطفك".)2010(,التقػػكيـ ال ػكاقعي ف ػي العمميػػة التدريسػػية",عمػػاف:دار
المسيرةلمنشركالتكزيع .

 .106عبيد,ما دة السيد".)2004(,الكسائؿ التعميمية في التربية الخاصػة" ,عمػاف,اهردف:دار
الصفا  .

 .107العسػاؼ ,مػاؿعبػدالفتاحكأبػػكلطيفػة ,ار ػدفاػرم(.)2008تنميػػة ميػارات المغػػة لػدل طفػػؿ
الركضة.عماف(اهردف):مكتبةالم تمعالعرب لمنشركالتكزيع .

 .108عطااهلل,عبدالحميدزىرمسعد(.)2003أثراستاداـالبرنامجالمقترحفػ اهلعػابالمغكيػة
لعػ ػػالجالضػ ػػعؼالق ار ػ ػ لػ ػػدلتالميػ ػػذالصػ ػػؼالثالػ ػػثاهساس ػ ػ  .مجمػػػػة القػػػػراءة كالمعرفػػػػة,

العدد(234_195.)25

 .109عطػػا,إب ػراىيـمحمػػد(.)1995طػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة كالتربيػػة الدينيػػة,ط,2مصػػر:
مكتبةالنيضةالمصرية.
 .110عطيػػة ,مػػاؿسػػميماف(.)2004فعاليػػةاسػػتراتي يةتػػدريساهق ػرافف ػ تنميػػةميػػاراتالق ػراة
ال يرية.دراسات المناىج كطرؽ التدريس.83_45,)96(,

 .111عطية,محسفعمػ (".)2008االستراتيجيات الحديثة في التػدريس الفعػاؿ",عمػاف,اهردف:
دارصفا  .

 .112عفانة ,عزك كالازندار ,نا مة ".)2007(,التدريس الصفي بالذكاكات المتعددة ,ط ,1عمػاف:
دار المسيرة .
 .113عفيف  ,ناظؾ".)2011(,عا ػد اسػتاداـ نظػاـ البكرتفكليػك )ممػؼ االن ػاز)كعالقتػو بالتحصػيؿ
الد ارسػ لػدل ماعػات الطػالب بالمػدارس فػ ضػك ال ػكدة الشػاممة" ,م مػة د ارسػات فػ
الادمةاال تماعية كالعمكـ االنسانية -مصر .3114-3067 )30( ,7,

 .114عمكم,طاىرعبداهلل(".)2010تػدريس المغػة العربيػة كفقػان ألحػدث الطرائػؽ التربكيػة",ط,1
عماف,اهردف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع .

 .115عم ػ ,عػػالعبػػدالمقصػػكد(.)2015برنػػامج قػػائـ عمػػى بعػػض اسػػتراتيجيات تعمػػـ المغػػة فػػي

تنميػػة ميػػارات األداء المغػػكم لػػدل تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة,رسػػالةدكتػػكراهغيػػرمنشػػكرة,
امعةبنيا .

 .116العم ,فيصؿحسيف(".)2002االنشاء العربي الميسػر",ط,2دمشػؽ:دارابػفكثيػرلمنشػر
كالتكزيع .

 .117عمار,ياسرسالمة(".)2011أثر تكظيؼ االنشطة المغكية في تنمية االنشطة المغكية في

تنمية بعض الميارات الكتابية لدل طمبة الصؼ السػادس األساسػي",رسػالةما سػتير,كميػة

التربية,ال امعةاإلسالمية,غزة.
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 .118عػ ػكاد,ف ػػردكسإس ػػماعيؿ(".)2012اهاط ػػا اإلمال ي ػػةالش ػػا عةأس ػػبابياكط ار ػػؽعال ي ػػا",
مجمة دراسات تربكية .147-138)15(,

 .119عػكض,أحمػػدعبػػده(.)2010فعاليػةاسػػتراتي يةمقترحػػةفػ عػالجالضػػعؼالق ار ػ كالكتػػاب 
كالتحصػػيم ف ػ المغػػةالعربيػػةلػػدلبعػػضتالميػػذالصػػؼالتاسػػعمػػفالتعمػػيـاهساس ػ .مجمػػة

كمية التربية ،امعةالمنصكرة.279-257.)73(,

 .120عكض,بركة(.)2012فاعمية تكظيؼ برنامج محكسب لعالج الضػعؼ فػي بعػض الميػارات

القرائيػػة لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع األسػػاس,رسػػالةما سػػتيرغيػػرمنشػػكرة,كميػػةالتربيػػة,
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والحل الدزاضة

ٍيذق ( :) 1أعَبء اىغبدح اىَذنَ ِٞاىز ِٝرٌ االعزؼبّخ ثٌٖ ف ٜرذن ٌٞأدٗاد
اىذساعخ.
ٍيذق ( :)2اخزجبس اىَٖبساد اىنزبثٞخ ىذ ٙرالٍٞز اىصف اىثبىث األعبع ٜثَذبفظخ
شَبه غضح ف ٜص٘سرٔ األٗىٞخ
ٍيذق ( :)3ثطبقخ ٍالدظخ اىَٖبساد اىقشائٞخ ىذ ٙرالٍٞز اىصف اىثبىث األعبعٜ
ثَذبفظخ شَبه غضح ف ٜص٘سرٖب األٗىٞخ
ٍيذق ( :) 4اخزجبس اىَٖبساد اىنزبثٞخ ىذ ٙرالٍٞز اىصف اىثبىث األعبع ٜف ٜص٘سرٔ
اىْٖبئٞخ.
ٍيذق ( :)5ثطبقخ ٍالدظخ اىَٖبساد اىقشائٞخ ىذ ٙرالٍٞز اىصف اىثبىث األعبعٜ
ثَذبفظخ شَبه غضح ف ٜص٘سرٖب اىْٖبئٞخ
ٍيذق ( :) 6اعزشارٞجٞخ دقبئت اىؼَو ف ٜرذغ ِٞاألداء اىيغ٘ ٛىذ ٙرالٍٞز اىصف
اىثبىث األعبع ٜثَذبفظخ شَبه غضح.
ٍيذق ( :)7ر٘صٝغ ٍٖبساد األداء اىيغ٘ ٛػي ٚاىذسٗط.
ٍيذق سقٌ ( )8ص٘س ىَْبرج دقبئت اىؼَو.
ٍيذق سقٌ ( )9رغٖٞو ٍَٖخ ثبدث.

ممحؽ ((1
أسماء السادة الخبراء الذيف تـ االستعانة بيـ في تحكيـ أدكات الدراسة
ـ

االسػػػػـ

1

أ.د.محمدابكشقير

  2أ.د.عطادركيش 

التخصص
أستاذالمناىجكطرؽالتدريسالمشارؾبكميةالتربية,ال امعة

اإلسالمية-غزة

أستاذالمناىجكطرؽالتدريسبكميةالتربية ,امعةاهزىر-
غزة 

  3د.راشدأبكصكاكيف 

أستاذالمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةبكميةالتربية,

  4د .ماؿالفميت 

أستاذالمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةبكميةالتربية,

امعةاهزىر-غزة 

امعةاهزىربغزة 
مشرؼتربكمكمنسؽكحدةالتطكيرالمين لممنياج,بككالة

5

د.معيفالفار

6

د.سييؿاليندم

أستاذالمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةبككالةالغكث

7

د.م دماضرالكردم

أستاذالمناىجكطرؽالتدريس ,امعةالقدسالمفتكحة-

8

د.أحمدسعد

أستاذعمـالنفسبكميةالتربية ,امعةالقدسالمفتكحة-شماؿ

9

د.عبداهللعبدالمنعـ

أستاذالمناىجكطرؽالتدريسبكميةالتربية ,امعةالقدس

10

د .يادنصار

أستاذالمغةالعربيةبكميةارداب ,امعةاهقصك-غزة

الغكث-غزة

شماؿغزة
غزة

  11د.عال عبدالعاط 

المفتكحة-شماؿغزة

أستاذالمناىجكطرؽالتدريس– امعةالقدسالمفتكحة .

12

أ.باسـشحادة

مشرؼلغةعربيةبك ازرةالتربيةكالتعميـ–شماؿغزة.

13

أ.ليمكالح ار

مشرفةمرحمةبك ازرةالتربيةكالتعميـ–شماؿغزة.

14

أ.باسـالع رم 

ما ستيرمناىج–مدرسبك ازرةالتربيةكالتعميـ–شماؿغزة.

15

أ.ىبةالسكن 

ما ستيرإدارةتربكية–مدرسةككالة.
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أسماء السادة الخبراء الذيف تـ االستعانة بيـ في تحكيـ استراتيجية حقائب العمؿ
التخصص

ـ

االسػػػػـ

1

أ.د.محمدابكشقير

2

د.معيفالفار

مشرؼتربكمكمنسؽكحدةالتطكيرالمين لممنياج,بككالة

3

د.أحمدصال

أستاذالمناىجكطرؽالتدريسالمساعدبكميةالتربية ,امعة

4

د .ماؿالفميت

5

أ.باسـشحادة

مشرؼلغةعربيةبك ازرةالتربيةكالتعميـ–شماؿغزة

6

أ.ليمكالح ار

مشرفةمرحمةبك ازرةالتربيةكالتعميـ–شماؿغزة.

أستاذالمناىجكطرؽالتدريسالمشارؾبكميةالتربية,ال امعة
اإلسالمية-غزة
الغكث-غزة

القدسالمفتكحة-شماؿغزة
أستاذالمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةبكميةالتربية,
امعةاهزىربغزة

  7أ.عبدالفتاحنصار 

مدرسلغةعربية–مدرسةحفصةبنتعمراهساسية 
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ممحؽ ()2
المكضكع /اختبار الميارات الكتابية لدل تالميذ الصؼ الثالث األساسي بمحافظة شماؿ غزة في
صكرتو األكلية

الدكتكر/ةالفاضؿ/ة...............................حفظواهللكرعاه ,,,
السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو .

يقػػكـالباحػػثبد ارسػػةت ريبيػػةلنيػػؿدر ػػةالما سػػتيرف ػ المنػػاىجكط ار ػػؽالتػػدريسبعن ػكاف" فاعميػػػة

اسػػتراتيجية مقترحػػة لتكظيػػؼ حقائػػب العمػػؿ فػػي تحسػػيف األداء المغػػكم لػػدل تالميػػذ الصػػؼ الثالػػث

األساسي بمحافظة شماؿ غزة".

كقدأعدالباحثليذاالغرضااتبا انرمتضمنانالميػاراتالكتابيػةالتػ ي ػبأفيمتمكيػاطػالبالصػؼ

الثالثاهساس  .

كنظػ انرهنكػػـأصػحابالابػرةكاالاتصػاصفػ ىػذاالم ػػاؿ,نر ػكمػػفسػيادتكـالتكػػرـبػاالطالععمػػك

فقراتاالاتبار,كاعطا رأيكـف ارت  :

 .1مدلتغطيةفقراتاالاتبارلمميارات .

 .2مدلتغطيةفقراتاالاتبارلممحتكل.

(حيف ػػاكالن ػػكرس,ال ارعػ ػ كال ػػذ ب,أح ػػبأفأك ػػكف,فػ ػ مين ػػا غػ ػزة,الغػ ػرابكالثعم ػػب,المبدع ػػة
الصغيرة,ف حديقةالحيكاف,طبيباهسناف,زيارةالكمدينةالعنب).
 .3مدلصحةفقراتاالاتبارعمميان.

 .4مدلصحةصكغاهبداؿف فقراتاالاتبار.
 .5الزمفالكم لالاتبار()60دقيقة .
 .6الدر ةالكمية=50در ة .


شاك انرلكـحسفتعاكنكـ 

 

الباحث /

عيدمحمدعايش 
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السؤاؿ األكؿ  ( -:الميارة  :تصنيؼ التاء المربكطة كالتاء المبسكطة كالياء المغمقة ).

صنؼالكمماتارتيةكفؽال دكؿارت 12(:عالمة) 
ات,الحافمى ً
ً
( ى ميمةىً ,
ة,شفاه,أ ىىدكات) .
يت,حز ىينة,مزرعتو,اض ارك
,ز
ة,سىبقىتوي ى
ى
قارىبوي,أع بت,أسر ى
كمماتتنتي بيا  
كمماتتنتي بتا مبسكطة 
كمماتتنتي بتا مربكطة 

























السؤاؿ الثاني  ( :الميارة  :كضع تنكيف الفتا عمى الكممات حسب المثاؿ ).

أكمؿكماف المثاؿ4(:عالمات) 
تنكيفالفت 

الكممة 

إًبداعان 

إًبداع 
ر ؿ



ميمة 



عمؿ 



دينار 



طفؿ 



ىعمـ 



أسرة 



بيت 



السؤاؿ الثالث -:

(الميارة  :كضع عالمة الترقيـ المناسبة في الفراغ ) 6 ( .عالمات )

ضععالمةالترقيـالمناسبة(.,؟!):ف الفراغ :
 -1تقعكنيسةالقيامةف القدس ػ ػ ػ
 -2ماأ مؿفصؿالصيؼ ػ ػ ػ ػ ػ

 -3ف الت ن السالمةػ ػ ػػكف الع مةالندامة ػ ػ ػ ػ ػ
 -4س ؿاهبابنوػ ػ ػ ػػىؿصميتالف ر ػ ػ ػ ػ
 -5قاؿالمعمـػ ػ ػ ػػماذاتحبكفمفالدركس ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 -6أيفأم يااالدػ ػ ػ ػ ػ ػ

 -7ماأطيبىذهال ار حةػ ػ ػ ػ
 -8ا تيدف تعميمؾػ ػ ػػفيكسالحؾف المستقبؿػ ػ ػ ػ ػ ػ 
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السؤاؿ الرابع -:

( 6عالمات )

( الميارة  :ترتيب جمؿ لتككيف فقرة ).

رتبال مؿارتيةلتككففقرةمناسبة .

()كمعالغركبكصمناالكبيكتنامسركريفسالميف .
()ف طريؽالعكدةكنانردداهغان الشعبية .

()كت كلناف أسكاقياكشكارعيا .

()ركبناالحافمة,كسارتبناإلكالمدينة .
()ثـذىبناإلكالمس داهقصككصمينافيو .
()قررتمدرستناتنظيـرحمةإلكمدينةالقدس .


( 3عالمات)

السؤاؿ الخامس  ( -:الميارة  :التعبير عف الصكرة كتابيا).
عبركتابيانعفالصكرةالمقابمةب ممتيفمفيدتيف 


 ------------------------------------
 ------------------------------------

السؤاؿ السادس  ( :الميارة  :التعبير عف مكاقؼ حياتية كتابيا ).
عبرعفالمكاقؼارتيةب ممةكتابيةمفيدة :

(عالمتاف )

 -1يسب تامرف منطقةغيرماصصةلمسباحة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 -2يقكـأحمدبرم القمامةف ساحةالمدرسةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 
 -3يذىباالدالكالمدرسةمت ا انر.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 -4ي كؿالر ؿبشراىةكبيرة.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
السؤاؿ السابع ( -:الميارة  :استخداـ تراكيب مناسبة إلكماؿ قصة ).
أكمؿالفراغف القصةبمايناسبيامفالتراكيبارتية :

(  7عالمات )

(ذاىباإلك,بارؾاهللفيؾ,عمكاهرض,يركبد ار ة,مدالر ؿ,فقاؿالطفؿ ,رلالر ؿ) .

كافر ؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيتو,كف الطريؽ,رألطفالػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمعببيا,كبعدقميؿسمعصرااا,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنحكالصكتفك د
الطفؿكاقعاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ,كب كارهد ار تو ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدهليساعدهعمكالكقكؼ ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ:شكرالؾياعم  ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .

السؤاؿ الثامف :ػ ( الميارة  :إمالء غير منظكر).

أكمؿالفقرةبالكمماتالناقصةحسبماتسمعمفالمعمـ :

(  5عالمات )

شكرتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعميانمرةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ,فقاؿليا:ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ,عكدن كالدم,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمعمم أفأقدـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلمفيحتاج .
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( 3عالمات )

السؤاؿ التاسع :ػ ( الميارة  :امالء اختبارم ).

اكتبمايممكعميؾمفالمعمـ :
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

السؤاؿ العاشر -:

( الميارة  :كتابة جممة بخط النسخ ).

اكتبال ممةالتاليةباطالنسخمرتيف :

( عالمتاف )

ايرال يرافعنداهللايرىـل يرانيـ .
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

انتيتاهس مة 
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ممحؽ ()3
بطاقة المالحظة في صكرتيا األكلية

السيدالمحترـ................................................................/ .

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ,,,

المكضكع  :تحكيـ بطاقة مالحظة

يقكـ الباحث ب ار دراسة بعنكاف" فاعمية استراتيجية مقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ في تحسيف
الن لمتطمبات
األداء المغكم لدل تالميذ الصؼ الثالث األساسي بمحافظة شماؿ غزة " كذلؾاستكما 

الحصكؿ عمك در ة الما ستير ف

المناىج كطرؽ التدريس ف  امعة اهزىر ,كقد صمـ الباحث

بطاقة مالحظة لمتعرؼ عمك مستكل تطبيؽ األداء المغكم لدل تالميذ الصؼ الثالث األساسي
بمحافظة شماؿ غزة .

مالحظة/ىذهالبطاقةتقيسالمياراتالق ار يةالمفظية .

كنظ انر لما تتمتعكف بو مف ابرة ف ىذا الم اؿ ,كلممساعدة ف إن از ىذه الدراسة أر ك مفسيادتكـ

التكرـ بتحكيـ ىذه اهداة ف ضك النقاط التالية :
 -1صياغة عبارات اهداة .

 -2مناسبة البدا ؿ لكؿ فقرة مف فقرات اهداة  .
 -3الصحة العممية كالسالمة المغكية  .




شك نار لكـ حسف تعاكنكـ ,,,
الباحث/

عيد محمد عايش
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ـ

درجة المكافقة

الفقرات

كبيرة

1
2

يةسميمةمثاؿ(:ب ً
ب).
ب ي
يقرأالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة ير
ى
يقرأالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:بابكب ).

3

يقرأالكمماتق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:الزيتكنة,الحقؿ,الكركد).

4

يقرأال ممةق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:حيفابنتتعيشف بيتمفالصفي ).

5

يقرأال ممةدكفتكقؼعندبعضالكمماتق ار ة يريةسميمة.

6

ينكعنبراتالصكتف أثنا الق ار ةبمايناسبمضمكفال ممةالت يقرأىا.

7

يقرأالفقرةق ار ة يريةمراعيانالضبطالصحي .

8
9
10
11
12
13
14

يقرأالفقرةق ار ة يريةبطالقة.

يراع عالماتالترقيـف أثنا الق ار ةالشفكية( .,؟!):مثاؿ(:ما
أ مؿالربيع!).
يميزالحركؼالمتشابيةرسمانالماتمفةلفظانف أثنا الق ار ةمثاؿ(:سش).

يميز الحركؼ المتشابية لفظان الماتمفة رسمان ف أثنا الق ار ة   مثاؿ( :س
صز).

يميزبيفأنكاعالتنكيف(فت ,كسر,ضـ)ف أثنا الق ار ةمثاؿ(:سعيدان,
و
,سعيد).
سعيد
ه
يميز بيف التا المربكطة كالتا المبسكطة ف نياية الكممة ف أثنا الق ار ة

مثاؿ(:مدرسة,بيت).

يميز بيف التا المربكطة كاليا ف نياية الكممة ف أثنا الق ار ة مثاؿ :
(مدرسة,عنو).

 15يستنتجاهفكارالر يسةلمنصالذميقرأه.
16

يستنتجاهفكارالفرعيةلمنصالذميقرأه.

17

يكتسبمعان مفردات ديدةمفالدرسالذميقرأه

18

يستنتجالقيـالكاردةف الدرسالذميقرأه.

19

يعبرعفرأيوف النصكصالت يق رؤىا.

20

يكظؼأنماطان ديدةف أثنا الق ار ة.
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متكسطة

قميمة

ممحؽ ()4
المكضكع /اختبار الميارات الكتابية لدل تالميذ الصؼ الثالث األساسي بمحافظة شماؿ
عزيزمالطالب :

غزة في صكرتو النيائية

السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو .

ييػػدؼاالاتبػػارالػػذمبػػيفيػػديؾإلػػكقيػػاسالميػػاراتالكتابيػػةكذلػػؾلد ارسػػةبحثيػػةبعن ػكاف"
فاعمية استراتيجية مقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ في تحسيف األداء المغكم لدل تالميػذ

الصؼ الثالث األساسي بمحافظة شػماؿ غػزة"لنيػؿدر ػةالما سػتيرفػ المنػاىجكط ار ػؽ
التدريس .

تعميماتاالاتبار :

 .1أيعػ َّػدىػػذااالاتبػػارلمبحػػثالعمم ػ فقػػط,كلػػيسلػػوعالقػػةف ػ الت ػ ثيرعمػػكدر اتػػؾالمدرسػػية
فالر ا أفت يبعففقراتوب مانةكصدؽ .

 .2يتككفاالاتبارمف()10أس مة .
 .3اقرأاهس مةبعناية .

 .4أ بعف ميعاهس مة .
 .5الزمفالكم لالاتبار()60دقيقة .
 .6الدر ةالكمية=50در ة .


شاك انرلؾحسفتعاكنؾ 


الباحث/

عيد محمد عايش 





180

(  12عالمة )
السؤاؿ األكؿ :صنؼ الكممات اآلتية كفؽ الجدكؿ اآلتي :
ات,الحافمى ً
ً
ً
ة,شفاه,أ ىىدكات) .
يت,حز ىينة,مزرعتو,اض ارك
,ز
ة,سىبقىتوي ى
( ى ميمةى
ى
,قارىبوي,أع بت,أسر ى

كمماتتنتي بتا مربكطة 

كمماتتنتي بتا مبسكطة 

كمماتتنتي بيا  


























السؤاؿ الثاني  :أكمؿ كما في المثاؿ :
الكممة 

(  4عالمات )

تنكيفالفت 
إًبداعان 

إًبداع 
ر ؿ



ميمة 



عمؿ 



دينار 



طفؿ 



ىعمـ 



أسرة 



بيت 




السؤاؿ الثالث -:

ضع عالمة الترقيـ المناسبة ( . ،؟ !  ) :في الفراغ :
 -1تقعكنيسةالقيامةف القدس ػ ػ ػ
 -2ماأ مؿفصؿالصيؼ ػ ػ ػ ػ ػ
 -3ف الت ن السالمةػ ػ ػػكف الع مةالندامة ػ ػ ػ ػ ػ
 -4قاؿاهبػ ػ ػ ػػىؿصميتالف ر ػ ػ ػ ػ
 -5ا تيدف تعميمؾػ ػ ػ ػػفيكسالحؾف المستقبؿ.
 -6قاؿالمعمـػ ػ ػ ػػماذاتحبكفمفالدركس ػ ػ ػ ػ ػ ػ
 -7ماأطيبىذهال ار حةػ ػ ػ ػ
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(  5عالمات )

( 6عالمات )

السؤاؿ الرابع -:

رتب الجمؿ اآلتية لتككف فقرة مناسبة.

()كمعالغركبكصمناالكبيكتنامسركريفسالميف .

()ف طريؽالعكدةكنانردداهغان الشعبية .
()كت كلناف أسكاقياكشكارعيا .
()ركبناالحافمة,كسارتبناإلكالمدينة .

()ثـذىبناإلكالمس داهقصككصمينافيو .

()قررتمدرستناتنظيـرحمةإلكمدينةالقدس .

السؤاؿالاامس4(:عالمات) 
عبركتابيانعفالصكرةالمقابمةب ممتيفمفيدتيف 


 ------------------------------------


 ------------------------------------(عالمتاف )

السؤاؿ السادس :

اكتب جممة تعبر عف مكقفؾ مما يأتي :

 -1يسب تامرف منطقةغيرماصصةلمسباحة.
 -------------------------------------

 -2يقكـأحمدبرم القمامةف ساحةالمدرسة.

 -------------------------------------

 -3يذىباالدالكالمدرسةمت ا انر.

 -------------------------------------

 -4ي كؿالر ؿبشراىةكبيرة.


 -------------------------------------

السؤاؿ السابع :

أكمؿ الفراغ في القصة بما يناسبيا مف التراكيب اآلتية :

(  7عالمات )

(ذاىباإلك,بارؾاهللفيؾ,عمكاهرض,يركبد ار ة,مدالر ؿ,فقاؿالطفؿ ,رلالر ؿ) .

كافر ؿػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيتو,كف الطريؽ,رألطفالنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيمعببيا,كبعدقميؿسمعصرااا,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنحكالصكتفك د
الطفؿكاقعانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ,كب كارهد ار تو ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيدهليساعدهعمكالكقكؼ ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ:شكرالؾياعم  ,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ .
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(  5عالمات )

السؤاؿ الثامف :

أكمؿ الفقرة بالكممات الناقصة حسب ما تسمع مف المعمـ :

شكرتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعميانمرةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ,فقاؿليا:ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ,عكدن كالدم,ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمعمم أفأقدـ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلمفيحتاج .


( 3عالمات )

السؤاؿ التاسع :

اكتب ما يممى عميؾ مف المعمـ :

 ------------------------------------ ------------------------------------ ------------------------------------
( عالمتاف )

السؤاؿ العاشر :

اكتب الجممة التالية بخط النسخ مرتيف :

ايرال يرافعنداهللايرىـل يرانيـ .


 ------------------------------------

 ------------------------------------




انتيتاهس مة 
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ممحؽ ()5
بطاقة المالحظة في صكرتيا النيائية 

أا المالحظ............................................................... : .
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو ,,,

تمثؿ اهداة الت بيف يديؾ بطاقة مالحظة الميارات الق ار ية لدراسة بحثية  بعنكاف " فاعمية

استراتيجية مقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ في تحسيف األداء المغكم لدل تالميذ الصؼ الثالث

الن لمتطمبات الحصكؿ عمك در ة الما ستير ف المناىج
األساسي بمحافظة شماؿ غزة" كذلؾاستكما 

كطرؽ التدريسف  امعةاهزىر,لذانر كمفسيادتؾبعدق ار ةالطالبلمفقرة المنصكصعمييا
الحقان مالحظة مدل لفظو لكؿ ميارة  ,كتحديد در ة تكافرىا بكضع إشارة     (  ) xف الاانة

المناسبةأماـكؿميارة .

مالحظة/ىذهالبطاقةتقيسالمياراتالق ار يةالمفظية .






شاك انر لؾحسف تعاكنؾ ,,,


الباحث /

عيد محمد عايش
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فقرة القراءة

و
لو  :يا عمي
يغرس زيتكنة  ،بيده  ،تعجب
بستاف  ،فرأل رجالن عجك ازن ،
شاب عمى
ي
الشاب ى
كقاؿ ي
ي
مر ه
ي
تأكؿ مف ً
ثمر ىذه الزيتكنة ؟
ىؿ تأم يؿ أف ى

الزيتكف.
الزيت ك
تعيش طكيالن كتعطينا
قاؿ الرج يؿ  :يا بني الزيتكنةي شجرةه مبارك هة ،
ي
ى
ى
ً
الزيتكف ! إنيا شجرةه مبارك هة.
الشاب  :ما
قاؿ
أجمؿ شجرةى
ى
ى
ي
ـ

درجة التكافر

الميارات

1
2

ب).
ب ي
يةسميمةمثاؿ(:ب ً
يقرأالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة ير
ى

يقرأالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:بابكب ).

3

يقرأالكمماتق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:الزيتكنة,الحقؿ,الكركد).

4

يقرأال ممةق ار ة يريةسميمةمثاؿ(:حيفابنتتعيشف بيتمفالصفي ).

5

يقرأال ممةدكفتكقؼعندبعضالكمماتق ار ة يريةسميمة.

6

ينكعنبراتالصكتف أثنا الق ار ةبمايناسبمضمكفال ممةالت يقرأىا.

7
8

يقرأالفقرةق ار ة يريةمراعيانالضبطالصحي .
يقرأالفقرةق ار ة يريةبطالقة.

9

يكظؼعالماتالترقيـالشفكيةف أثنا الق ار ة(.,؟!.):

10

يقرأالحركؼالمتشابيةرسمانالماتمفةلفظانق ار ةنصحيحةمثاؿ(:سش).

11
12
13

يق أر الحركؼ المتشابية لفظان الماتمفة رسمان ق ار ةن صحيحة مثاؿ( :س  ص

ز).

و
,سعيد,
يمفظالتنكيف(الفت ,الكسر,الضـ)لفظانصحيحامثاؿ(:سعيدان

سعيد).
ه

يميزبيفلفظالتا المربكطةكالتا المبسكطةكاليا ف نيايةالكممةف أثنا 

الق ار ةمثاؿ(:مدرسة,بيت,عنو).
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كبيرة

متكسطة

قميمة

ممحؽ ()6
المكضكع /استراتيجية حقائب العمؿ

الدكتكر/ةالفاضؿ/ة...............................حفظواهللكرعاه ,,,

السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو .

يقكـالباحثبدراسةت ريبيػةلنيػؿدر ػةالما سػتيرفػ المنػاىجكط ار ػؽالتػدريسبعنػكاف"
فاعمية استراتيجية مقترحة لتكظيؼ حقائب العمؿ في تحسيف األداء المغكم لدل تالميػذ

الصؼ الثالث األساسي بمحافظة شماؿ غزة".
كقدأعدالباحثليذاالغػرضاسػتراتي يةحقا ػبالعمػؿمتضػمناناهدا المغػكمالػذمي ػب

أفيمتمكوتالميذالصؼالثالثاهساس  .

كنظ ػ انرهنكػػـأصػػحابالاب ػرةكاالاتصػػاصف ػ ىػػذاالم ػػاؿ,نر ػػكمػػفسػػيادتكـالتكػػرـ

باالطالععمكاالستراتي ية,كاعطا رأيكـف ارت  :
 .1ىدؼاالستراتي ية .
 .2مدلتمثيؿاالستراتي يةلألىداؼالمعرفية.
 .3مدلتغطيةاالستراتي يةلممحتكل.

الر ا مفسيادتكـالتكرـبتحكيـاالستراتي يةكابدا رأيكػـ,لمػالػذلؾمػفعظػيـاهثػرفػ إن ػاحىػذه
الدراسة.

شاكريفلكـحسفتعاكنكـ 
الباحث /
عيدمحمدعايش
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استراتيجية حقائب العمؿ


أكالن  :تعريؼ حقائب العمؿ.

ت مػػعتراكم ػ مػػنظـكىػػادؼإلن ػػازاتالتالميػػذف ػ اهدا المغػػكميػػتـااتيارىػػاكفػػؽمعػػايير

مح ػػددةمس ػػبقا,كتس ػػتادـإلظي ػػارمي ػػاراتيـكق ػػدراتيـالق ار ي ػػةكالكتابي ػػة,كتتض ػػمفأيض ػػاتق ػػكيـالمعم ػػـ

لمتالميذ,كذلؾبيدؼاستادامياكمحؾالاتبارال يكدكالتطكركالتقدـكالتحصيؿ.
ثانيان  :مف أنكاع حقائب العمؿ.

*حقيبة عمؿ التمميذ المجمعة.

ىذهالحقيبةتشتمؿأعماؿالتمميذالتػ أن زىػااػالؿعمميػةالتعمػيـ,فيػ أشػبوبكعػا يػتـبػو

حفظاهعماؿالت ياتارىابنا عمكمعيارمحدد,كيت مؿف ااتيارهليذهاهعماؿ,كتاتمؼحقيبػة

عمؿالتمميذالم معةعفممؼالتمميذالػذمفيػوكػؿأعمالػو,فػ أنيػات ميػعلألعمػاؿبشػكؿقصػدم
تابعهىداؼتعميميةمحددة .

فالعنص ػػراهساسػ ػ فػ ػ إع ػػدادحقيب ػػةالعم ػػؿالم مع ػػةى ػػكالتممي ػػذ,كب رش ػػادالمعم ػػـ,كىن ػػا

يصػب التمميػػذأكثػرتك يػػالذاتػػومػفاػػالؿإن ػازههعمػػاؿحقيبتػػو,كت ممػوالػػذات لنكعيػةالعمػػؿالػػذم

تحتكيو .

سكؼيعتمدالباحثف ىذهالدراسةعمكىذاالنكعمفالحقا ب .
ثالثان  :أىداؼ حقائب العمؿ.

أ) أىداؼ خاصة بعممية التدريس.
 -1تيدؼحقا بالعمؿإلكإعطا صكرةكاضحةصحيحةكسميمةحكؿكاقععمميةالتعمـ.
 -2تحسيفعمميةالتدريس.
 -3ربطعمميةالتدريسباهىداؼالمرادتحقيقيا.
 -4االىتماـبعممياتالتعمـالذات .
 -5الربطبيفكؿعممياتالتدريسالحديثةكالمعاصرة.
ب ػ أىداؼ خاصة بعممية التقكيـ:
 .1تيدؼإلكإعطا تغذية ار عة.
 .2مر عأساس لآلبا كمصدرلمعمكماتحكؿاهبنا .
 .3تيدؼإلكمقارنةالتمميذبنفسوكليسب قرانو.
 .4تطكيرمياراتالتقكيـالذات .

 .5تربطمباشرةباهىداؼالمرادتحقيقيا.
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 .6تيدؼإلكإصدارالحكـعمكمستكياتالتالميذػ
ج ػ أىداؼ خاصة بعممية البحث كالتطكير :
 .1تيدؼإلكإ ار البحكثكالدراساتالمتعمقةبحا اتالمتعمميف.
 .2معالعديدمفالمكادالتعميميةالت ين زىاالتالميذ.

 .3اإلتاحةل ميعأفرادالم تمعباالطالععمكاهعماؿالت ين زىاالتالميذ.

 .4تطكيرالمياراتلدلالمتعمميفكذلؾتبعانلممادةكالمكضكعالمراددراستوػ
 .5تعزيزعالقةالمدرسةبالم تمع .

رابعان  :فكائد حقائب العمؿ.

 -1تعزيزالتقكيـالذات .
 -2تحقيؽالرضاعفالنفس.
 -3يمن المتعمـقكةكثقةبالنفسأكبر.
 -4تش يعالتعاكف.
 -5تكفيرمتطمباتالمنحنكالتكامم ف التقكيـ.

خامسان  :خصائص حقائب العمؿ.

 -1النظامي ػػة:نظ ػػاـكمػ ػ متكام ػػؿلمت ػػدريبلي ػػاأى ػػداؼمح ػػددةتش ػػتمؿعم ػػكنش ػػاطاتكابػ ػرات
متنكعة,كليانظاـلمتقكيـكالتغذيةال ار عة,كتسيـف تحقيؽاهىداؼالتدريبيةلمحقيبة.
 -2المني ية:يتـتصميمياكفؽمني يةعمميةمنظمةتادـاهىداؼالمحددة.
 -3التفريػػػد:في ػ ػ تصػ ػػمـبحيػػػثيسػػػتطيعالتمميػ ػػذاسػػػتاداميابمفػ ػػردهكااتيػ ػػاراهنشػ ػػطةكالم ػ ػكاد
كالابراتبمايتناسبمعميكلوكقدراتو.
 -4التعمـمفأ ؿاإلتقاف:مراعاةسرعةالمتعمميفكؿحسبقدراتوالااصة.
 -5كسػػا طكتقنيػػاتتعميميػػةمتعػػددة:تكظػػؼأكثػػرمػػفحاسػػة,لتحقيػػؽأكبػػرقػػدرمػػفالفاعميػػة
كالكفايةف عممياتالتدريب.
 -6م ارعػػاةسػػمكؾالمػػتعمـ:حيػػثإفعامػػؿالػػزمفيصػػب ااضػػعايصػػب ااضػػعانلظػػركؼكػػؿ
متعمـ,فالمتعمـبطيئالتعمـليسممزمانب فيمحؽبمفسػبقكه,كمػاأفالمػتعمـسػريعالػتعمـال
يضطراالنتظارحتكيمحؽبوغيره.
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 -7التركيػػزعمػػكعمميػػاتالتػػدربكنتا يػػا:إذالتعتبػػرحقيبػػةالعمػػؿالنشػػاطكالاب ػرةالتدريبيػػة
ىدفا,كانماتتطمعإلكالنتا جالمترتبةعمكىذاالنشاطأكالابرة.
 -8التعمػػيـالمسػػتمر:إفعمميػػةتقيػػيـمػػدلتحقيػػؽأىػػداؼالحقيبػػةلػػدلالمتعممػػيفتػػتـباسػػتمرار
كماأفعمميةالتقييـليستااتبارالممتعمميفلمت كدمفح ـككميةتحقيؽالمتعمميفلألىداؼ
التدريبيػػة,كانمػػاى ػ عمميػػةمبد يػػةقبػػؿأفيبػػدأالمػػتعمـف ػ التعمػػيـ,أمأفىػػدؼالتقيػػيـف ػ 
حقيبػػةالعمػػؿىػػكىػػدؼتػػدريب لمسػػاعدةالمػػتعمـعمػػكاكتسػػابكاتقػػافاهىػػداؼالت ػ تسػػعك
الحقيبةالكتحقيقيا.
سادسان  :مككنات حقائب العمؿ.
 -1سيرةأعماؿالتمميذ.

كى تتناكؿتكثيقانلبعضاهعماؿالت يقكـبياالمتعمـ .

 -2أعماؿمتنكعةلمتمميذ.

كىػ تتضػػمفم مكعػػةمػػفاهنشػػطةأكاهعمػػاؿالتػ قػػاـبيػػاالمػػتعمـأكأن زىػػافػ مكضػػكع
دراس معيفكتكض مػدلعمػؽإنتا ػو,كال يػكدالتػ بػذلياكأصػالةىػذهاهعمػاؿالتػ قػاـ

بيافقدتشتمؿقدراتالتمميذالمتنكعةف الم اؿالمغكم .

 -3انعكاساتالتمميذ.

كىػ ػ تتض ػػمفق ػػدرةالتممي ػػذعم ػػكإب ػػدا  أري ػػوككص ػػؼال كان ػػبالمميػ ػزةلمعم ػػؿال ػػذمق ػػاـب ػػو,
كتكضي نكاح التقدـالذمأحرزه ار القياـبيذاالعمؿ .

سابعان  :إعداد حقائب العمؿ.

أ) يقكـالتمميذب حضارحقيبةعمؿااصةبالمغةالعربية.
ب) يقكـالتمميذبكتابةسيرتوالذاتية.

ت) يقكـالمعمـب عدادأكراؽالعمؿالااصػةبالميػاراتالمحػددةكالمسػتيدفةكيكزعيػاعمػكالتالميػذ

بعدشرحكؿميارة.
ث) يقكـالتمميذبحؿكرقةالعمؿككضعياف حقيبةالعمؿ.

ج) يقكـالمعمـبعمميةالتعزيزلألعماؿالمن زةف الحقيبة.

ح) كف النيايةيقكـالتمميذبتقديـحقيبتولممعمـبيدؼالتقكيـ .
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ثامنان  :تقكيـ حقيبة العمؿ.

 -1إعداداالاتبارالقبم .
يعػػداالاتبػػارالقبم ػ بالدر ػػةاهكلػػكااتبػػارامحك ػ المر ػػع,ييػػدؼإلػػكتحديػػدمػػاإذاكػػاف
المػػتعمـيسػػتطيعفػ ىػػذهالمرحمػػةأفيحقػػؽاهىػػداؼالمكضػػكعةلحقا ػػبالعمػػؿأـال,كعميػػو

يػػتـإعطػػا التمميػػذاالاتبػػارالقبم ػ لمعرفػػةمػػالديػػومػػفميػػاراتكمعػػارؼ,كمػػفأ ػػؿمعرفػػة
امفياتوالسابقةكتحديدنقطةالبد بالنسبةلو .

 -2إعداداالاتبارالتتبع .
تشػػتمؿالحقا ػػبعمػػكم مكعػػةمػػفالتمػػاريفبعػػدكػػؿقسػػـبغػػرضتقػػكيـالتمميػػذلنفسػػوصليحػػدد
مستكلاالتقافالذمكصؿلو .

 -3االاتبارالبعدم.

يتـلمت كدمفأثراستاداـأسمكبالتعمـباستاداـحقيبةالعمػؿكلقيػاسمػدلتحقيػؽاهىػداؼ
المر كة .

كسكؼيقكـالباحثبتكظيؼحقا بالعمػؿلتحسػيفاهدا المغػكم,كااػتصالباحػثالميػارات



الق ار يةكالمياراتالكتابيةلمصؼالثالثاهساس  .
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الدرس:حيفاكالنكرس(أكراؽعمؿتحسيفاهدا المغكم) .

اليكـ:االثنيف2017/3/27ـ.كرقةعمؿرقـ( )1
نكعاهداة:فردم.

 

الميارة:ق ار ةالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة يريةسميمة .

اليدؼ:يقرأالحركؼبالحركاتالقصيرةق ار ة يريةسميمة .
النشاطاهكؿ :

ىيانقرأالحركؼارتيةكنالحظالحركاتعمييا .
ً
ً
ع 
ب
ب
ب
ث
ث
ث
ً
ي
 ى
ععي
ى
ي
ى
النشاطالثان  :
ىيانمكفحرؼالثا بحركاتوف الكمماتارتيةثـنقرأىابالحركات .


 

ثىكـثًيابثيعباف 

النشاطالثالث :

أقرأالكمماتارتية,كأحددالحركاتالماتمفةف حرؼالسيف 





ً
كيفسبكرة 
مكةس
 ىس
ي
نشاطبيت  :

أقرأالكمماتارتية,ثـأضعالحركةالمناسبةف بدايةالكممة .

بصؿثكبنسرنمركرةفستؽ 


آليةالتنفيذ:إحضارألكاف,لعبةالحركؼ,أنشكدةالحركؼ .
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الدرس:حيفاكالنكرس

اليكـ:الثالثا 2017/3/28ـ .

كرقةعمؿرقـ( )2

نكعاهداة:فردم .

الميارة:يقرأالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة يريةسميمة .

اليدؼ:يقرأالحركؼبالحركاتالطكيمةق ار ة يريةسميمة .

عزيزمالتمميذ:تذكرأفالحركاتالطكيمةى (ا-ك–م) .

النشاطاهكؿ :

أقرأالكمماتارتية,كأالحظحركؼالمدفييا .

 -1ىباب,قىاؿ(مدباهلؼ),ماقبموحرؼ.--------
ك,سكؽ(مدبالكاك),ماقبموحرؼ.--------
 -2تعمي
ي

ً
 -3ر ً
,يسير(مدباليا ),ماقبموحرؼمكسكر.--------
ام
النشاطالثان  :
ىيانقرأالكمماتارتية,كنضعاطانتحتالكممةالت بيامدباهلؼ .

داِض

اٌؼواف١غ

٠ـافغ
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دفٍح

اٌجٕح

النشاط الثالث :

ىيا نق أر الكممات اآلتية ،كنحكط عمى الكممة التي بيا مد بالكاك.

سغٚف

فغ٠ض

ٚعصج

ِذثٛب
٠ؼٍٛ

النشاط الرابع :

ىيا نق أر الكممات اآلتية ،كنمكف الكممات التي بيا مد بالياء.

اٌث١د

عت١غ
جض٠ض

اٌغغ٠ة

٠ـّغ
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ٔلاٍ ت١ر: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح 9ؤ ٟـاػض اٌضجاجح ف ٟذوٕ١ف اٌث١ي دـة ٔٛع اٌّض ٚ 9أورثٗ ف ٟاٌـٍح
إٌّاؿثح.

ؿالَ

فاعؽ
هفٛف

-------------------------

ِض تاألٌف

ِـٍّْٛ

ػث١غ

-------------------------

ِض تاٌٛاٚ

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح ذغت٠ٛح  9تأٌٛاخ  9أٔلٛصج اٌذغٚف.
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هض٠ك

-------------------------

ِض تاٌ١اء

ٚعلح ػًّ علُ ( .) 3

اٌضعؽ  :د١فا ٚإٌٛعؽ
اٌ : َٛ١األعتؼاء َ 2017 / 3/ 29
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :اٌراء اٌّغتٍٛح ٚاٌراء اٌّثـٍٛح ٚاٌٙاء اٌّغٍمح.
األ٘ضاف ١ّ٠ -1 :ؼ تٌ ٓ١فع اٌراء اٌّغتٍٛح ٚاٌراء اٌّثـٍٛح ٚاٌٙاء اٌّغٍمح فٙٔ ٟا٠ح اٌىٍّح فٟ
أشٕاء اٌمغاءج.
٠ -2وٕف اٌراء اٌّغتٍٛح ٚاٌراء اٌّثـٍٛح ٚاٌٙاء اٌّغٍمح.
إٌلاٍ األٚي :
ػؼ٠ؼ ٞاٌرٍّ١ظ ١٘ :ا ٔمغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح ٔٚالدع ٔطك اٌذغف األس١غ ِٓ وً وٍّح ػٕض اٌٛهً
ٚاٌمطغ.
( جٍـد – ٔاِد – دافالخ – ؿٕٛاخ – لوح – ِٕٙضؿح – ٍائغج – ؿ١اعج – ٚاٌضٖ – أسرٗ – هض٠مٗ
– غغفرٗ )
ٔالدع ِّا ؿثك :
ً
أْ  -----------ذٍفع صائّا ذاء ؿٛاء وأد ِرذغوح أ ٚؿاوٕح.
أْ  -----------ذٍفع ذاء ػٕضِا ذىِ ْٛرذغوح ٘ٚاء ػٕضِا ذى ْٛؿاوٕح.
اْ  ----------ذٍفع ٘اء ؿٛاء وأد ِرذغوح أ ٚؿاوٕح.
إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌجًّ ا٢ذ١ح شُ ٔشراع ِٓ اٌلىً ا٢ذ ٟاٌذغف إٌّاؿة ٔٚىرثٗ ف ٟاٌفغاؽ :
 -1صحبػ -----ادلعلمػ -----الطالبا ----يف رحلػ.-----
 -2أعجبػ -----األسر -----مبنظر ادلزروعا.-----
 -3علينا اف نغسل الفواكػ ----واخلضراوا.-----

٘ـ

ــٗ
خ

 -4الفىت النظيف حيافظ على نظافػ ----كتبػ ---ومالبسػ.----

ج
ــح

إٌلاٍ اٌصاٌس :
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح ٚأٌ ْٛاٌىٍّاخ إٌّر١ٙح تراء ِغتٍٛح تاٌٍ ْٛاألسٌغٚ 9اٌىٍّاخ إٌّر١ٙح تراء
ِثـٍٛح تاٌٍ ْٛاألهفغٚ 9اٌىٍّاخ إٌّر١ٙح تٙاء ِغٍمح تاٌٍ ْٛاألػعق.
ت١د

ٚجٗ

إِٔ١ح

ػّٗ
صائغج

ِـٍّح

ٔد

ٍؼاِٗ
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ذٛخ

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌىٍّاخ صاسً اٌمطاع شُ ٔىرثٙا دـة اٌّطٍٛب
يده

قلم
ه

عمه

وٍّاخ ذٕر ٟٙتراء ِغتٍٛح

وٍّاخ ذٕر ٟٙتراء ِثـٍٛح

وٍّاخ ذٕر ٟٙتٙاء ِغٍمح

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح اٌمطاع.
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الدرس:حيفاكالنكرسكرقةعمؿرقـ( .)4

اليكـ:الاميس2017/3/30ـ 
نكعاهداة:فردم .

الميارة:ترتيب مؿلتككيففقرة .

اليدؼ:يعيدترتيب مؿلتككيففقرة .
النشاطاهكؿ :

رتبال ؿارتيةبكضعالرقـالمناسبدااؿالمربع,كككففقرةليامعنك .
أاذأحمدالساعةكسمميالمديرالمدرسة .

شكرالمديرأحمدعمكأمانتو .

بينماكافأحمديسيرف حديقةالمدرسة .
ك دساعة ميمةتممعبيفالحشا ش .

النشاطالثان  :
رتبال مؿارتيةلتككيففقرةذاتمعنك .

ت سؼسمير,كأطمؽالعصفكر .

رألسميرعصفك انرسعيدانيغن لمحرية .
فرأتوأمو,كنصحتوأفيطمؽسراحو .
أاذه,ككضعوف القفص .
النشاطالثالث :

رتبال مؿارتيةلتككففقرةذاتمعنككاكتبيا .

ن االكمبمفلدغةالثعباف,كشكرالحمامةعمكصنعيا .

كف ةظيرثعباف,رفعرأسواستعدادانلمي كـعمكالكمب .
كافكمبيناـىاد انف ظؿش رة .

ه

أسرعتالحمامة,كأاذتتنقرهبمنقارىاصحتكاستيقظك رلبعيدان .
كىناشاىدتالحمامةالبيضا الت كانتب عمكالش رة .

 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
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نشاطبيت  :

 -1رتبال مؿارتيةلتككففقرةذات,معنككاكتبيا .

ياأب ,الما يكسعمكانانلمطعاـ,كيساعدعمكسرعةالبمع .

قاؿأشعب:لماذاأكثرتمفشربالما يابن ؟ 
الحظأفابنويكثرمفشربالما  .

 مسأشعبمعابنوف إحدلالكال ـ .
 ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

آليةالتنفيذ:مفاالؿتمثيؿاهدكار .
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الدرس:يكـالش رةكرقةعمؿرقـ( .)5

اليكـ:السبت2017/4/1ـ 
نكعاهداة:فردم .

الميارة:ق ار ةالحركؼالمتشابيةلفظانالماتمفةرسمانق ار ةصحيحة .
اليدؼ:يقرأالحركؼالمتشابيةلفظانالماتمفةرسمانق ار ةصحيحة .

النشاطاهكؿ :

ىيانمكفىذهالحركؼك نقرأىا .

النشاطالثان :



ىيانقرأالحركؼارتية(ذ–ظ)ثـنضعكؿحرؼف الكممةالت تناسبيا,ك نقرأىا .

ط

ظ

ط

ظ

ظ

ط

ط

ظ



حافػ--------اىرنا---كرالنػ----افة 
لذيػ--------رةمنػ---رقػ---ر 
نشاطبيت  :

أقرأالكمماتارتيةثـألكفالكممةالت بياحرؼالذاؿبالمكفاهحمر,كالكممةالت بياحرؼالظا 

بالمكفاهزرؽ .




لٕفظ

طئة

ظغف
ِذفظح




آليةالتنفيذ:إحضارألكاف,ش رةالحركؼ .
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الدرس:يكـالش رةكرقةعمؿرقـ( .)6

اليكـ:االثنيف2017/4/3ـ 
نكعاهداة:فردم .

الميارة:ق ار ةالكمماتق ار ة يريةسميمة .

اليدؼ:يقرأالكمماتق ار ة يريةسميمة .
النشاطاهكؿ :

ىيانقرأالكمماتارتية,ثـنصميابالصكرةالمناسبة .

تطح

ِظٍح

ذفادح

ؿّىح

كّؼح
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إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
٘١ا ٔـاػض اٌو١اص ف ٟاهط١اص اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح 9ؤ ٟمغأ٘ا ٌٔٚؼٙا ف ٟاٌـٍح.
ػق

اٌفأع

اٌّض٠غ

فٛاوٗ
اٌفطٛع

أهٍٟ

اٌجّٛٙع

اٌؼًّ

ػعػد
فٛاوٗ
تـغػح

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح  ٍْٛٔٚاٌىٍّاخ اٌر ٟذضي ػٍ ٝاٌذٛ١أاخ تاٌٍ ْٛاألدّغٚ 9اٌىٍّاخ اٌر ٟذضي
ػٍ ٝاٌطٛ١ع تاٌٍ ْٛاألهفغ.

وٍة

ػوفٛع

دّاِح

فً١

دواْ

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح اٌو١اص  9هٛع.
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صجاجح

الدرس:يكـالش رةكرقةعمؿرقـ( )7

اليكـ:اهربعا 2017/4/5ـ 
نكعاهداة:فردم 

الميارة:إمال غيرمنظكر .

اليدؼ:يكتبفقرةبطريقةاإلمال غيرالمنظكر .

فقرةاإلمال :أممكعمكالتالميذالفقرةالتالية .

ذىبسميـكأاتوعبيربصحبةكالدييماإلكالمشتؿ,فقاؿاهب:غدانالاامسعشرمفشير
كانكفالثان يكـالش رة,كأريدمفكؿمنكماأفياتارشتمةيزرعيا .

نشاطبيت  :

أكمؿالفقرةبكمماتمفعندؾ .
ذىب------إلك--------الحيكاف,كىناؾشاىد-------ك------كبعدالمغادرة

شكر------عمكحسف .----------

آليةالتنفيذ:مناقشةالطالببالكمماتالصعبة .
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ٚعلح ػًّ علُ ( ) 8

اٌضعؽ  :اٌغاػٚ ٟاٌظئة
اٌ : َٛ١اٌـثد َ 2017/4/8
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج اٌذغٚف اٌّرلاتٙح عؿّا ً اٌّشرٍفح ٌفظا ً لغاءج هذ١ذح.
اٌٙضف ٠ :مغأ اٌذغٚف اٌّرلاتٙح عؿّا ً اٌّشرٍفح ٌفظا ً لغاءج هذ١ذح.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٔمغأ اٌذغٚف ا٢ذ١ح 9شُ ٔوً وً دغف تىٍّرٗ إٌّاؿثح.
ؽ

ع

غغاب

غؼاي

غّ١ح

عفغ

ػوفٛع

إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
٘١ا ٔىًّ اٌذغف إٌالن ف ٟاٌىٍّح ؤ ٟمغأ٘ا.

تثـ ----اء

شـٌ---ة

---هفٛع

َٛ٠-----

----ػاي

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح ٚأٌ ْٛاٌىٍّح اٌر ٟذذر ٞٛػٍ ٝدغف اٌؼ ٓ١تاٌٍ ْٛاألدّغٚ 9اٌىٍّح اٌرٟ
ذذر ٞٛػٍ ٝدغف اٌغ ٓ١تاٌٍ ْٛاألهفغ.
ػّغ

ػٍثح

ػعع

غض٠غ

تغً

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح اٌذغٚف.
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غؼاي

ِؼٓ١

ٚعلح ػًّ علُ (.) 9

اٌضعؽ  :اٌغاػٚ ٟاٌظئة
اٌ : َٛ١االشَٕ 2017/4/10 ٓ١
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج جٍّح لغاءج جٙغ٠ح ؿٍّ١ح.
اٌٙضف ٠ :مغأ اٌجٍّح لغاءج جٙغ٠ح ؿٍّ١ح.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٔغذة اٌىٍّاخ ا٢ذ١حٌٕ 9ى ْٛجٍّح ِف١ضج ٔمغأ٘ا.
أهٍٟ
اٌفجغ

هثادا ً
اٌّضعؿح
أط٘ة

اٌّـجض
فٟ

------------------------------------

إٌٝ

----------------------------------

إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌجًّ ا٢ذ١ح 9شُ ٔوً وً جٍّح تاٌوٛعج اٌضاٌح ػٍٙ١ا.
٠ -1غوً اٌالػة اٌىغج تمضِٗ.

 -2ذذٍك اٌطٛ١ع ف ٟاٌـّاء.

٠ -3لغب اٌطفً اٌذٍ١ة.
٠ -4لغح اٌّؼٍُ اٌضعؽ.

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
٘١ا ٔىًّ اٌفغاؽ تىٍّح شُ ٔمغأ اٌجٍّح .
٠ -1مغأ اٌطفً اٌموح .-----------------
ٔ -2ذوً ػٍ ٝاٌشلة ِٓ .------------
٠ -3ؼ١ق  -----------ف ٟاٌثذغ.
 -4ذجغ ---------- ٞفٛق اٌّاء.
آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع تطالاخ ٌىٍّاخ  9هٛع.
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ٚعلح ػًّ علُ ( ) 10

اٌضعؽ  :اٌغاػٚ ٟاٌظئة
اٌ : َٛ١اٌشّ١ؾ َ 2017/4/13
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :اٌرؼث١غ ػٓ هٛعج ورات١ا ً.
اٌٙضف ٠ :ؼثغ ورات١ا ً ػٓ هٛعج ِؼطاج تجٍّرِ ٓ١ف١ضذ.ٓ١
إٌلاٍ األٚي :
ػثغ ورات١ا ػٓ وً هٛعج تجٍّرِ ٓ١ف١ضذ.ٓ١
--------------------- ----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------ٔلاٍ ت١ر: ٟ
 -1عرب كتابيا عن كل صورة جبملتني مفيدتني.
-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

 -2أحضر صوراً من عندؾ وعرب عنها كتابياً وضعها يف حقيبة العمل.
آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع هٛع.
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ٚعلح ػًّ علُ ( .) 11

اٌضعؽ  :أدة أْ أوْٛ
اٌ : َٛ١اٌـثد َ 2017/4/15
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج اٌذغٚف اٌّرلاتٙح عؿّا ً اٌّشرٍفح ٌفظا ً لغاءج هذ١ذح.
اٌٙضف ٠ :مغأ اٌذغٚف اٌّرلاتٙح عؿّا ً اٌّشرٍفح ٌفظا ً لغاءج هذ١ذح.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٔمغأ اٌذغٚف ا٢ذ١ح ( ض  -ح  -ر ) 9شُ ٌٔغ وً دغف ف ٟاٌىٍّح اٌر ٟذٕاؿثٙا ٔٚمغأ٘ا
فال ---- 9 ----ص٠ض
ِ---اَ ً 9ـ----ـًُ--- 9غاء
فغ---
أهـ----اب.
ض  -ح  -ر

إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح ٚأٌ ْٛاٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف ( ض ) تاٌٍ ْٛاٌثٕفـجٚ 9ٟاٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف ( ح )
تاٌٍ ْٛاألدّغٚ 9اٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف ( ر ) تاٌٍ ْٛاألسٌغ.

دثغ

دثً

س١غ

عجة

جثً

جغؽ
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سثؼ

سٌغ

داِض

ٔلَ ت١ر: ٟ
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح 9شُ أًغ سطا ً ذذد اٌىٍّح اٌضاٌح ػٍ ٝاٌوٛعج.

ٔذٍح
ٔشٍح
ٔجٍح

دواْ
جًّ
دًّ

ٔجّح
ٔذٍح
ٔشٍح

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح اٌذغٚف  9هٛع.
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ٚعلح ػًّ علُ ( .) 12

اٌضعؽ  :أدة أْ أوْٛ
اٌ : َٛ١األدض َ 2017/4/16
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج فمغج لغاءج جٙغ٠ح تطاللح.
اٌٙضف ٠ -1 :مغأ فمغج لغاءج جٙغ٠ح تطاللح.
ٕٛ٠ -2ع ٔثغاخ اٌوٛخ ف ٟأشٕاء اٌمغاءج تّا ٕ٠اؿة ٌِّ ْٛاٌجٍّح اٌر٠ ٟمغأ٘ا.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٔـاػض إٌذٍحٌ 9رٌغ اٌىٍّاخ ف ٟاٌفغاؽٌٕ 9ى ْٛفمغج ٔمغأ٘ا.
إٌذٍح ٔ ------افؼح  9ذٕرمً ِٓ غوٓ إٌ ٝغوٓ  -------األػ٘اع
و ٟذشغض ػـالً ك١ٙا ً ف ٗ١كفاء ٚ9 ---------اٌؼـً
غظاء ٌٕ ---------ا جّ١ؼا ً ف٠ ٛٙؼرثغ ِ ----------رٕمٍح.

دلغج
ٌرّرن
ِف١ض

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
٘١ا ٌٔغ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح ف ٟاٌفغاؽ ٌٕ9ى ْٛفمغج ٔمغأ٘ا.

أجضاصٞ
أدة

ِؼرضي
اٌضٔ١ا

تٍضٞ

وص١غج

فٍـط 9 ----- ٓ١أعى اجضاص ِٓ ٟ٘ٚ 9 ٞأجًّ
تالص  9 ---------ج٘ٛا ٚ 9 --------أعًٙا 9 -----
ٚشّاع٘ا ٚ 9 --------س١غاذٙا  --------تٙا ػاف
آتائٚ 9 ----------- ٚ ٟا ْ٢أٔا أػ١ق فٙ١ا ٚأدثٙا
 --------- ٚأْ ذثم ٝوغّ٠ح.
آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع تطالاخ ٌىٍّاخ  9شّ ً١أصٚاع.
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سوثح
أٍ١ة

ٌٍٕاؽ
ه١ضٌ١ح

ٚعلح ػًّ علُ ( .) 13
اٌضعؽ  :أدة أْ أوْٛ
اٌ : َٛ١االشٕ َ 2017/4/17 ٓ١اٌصالشاءَ 2017/4/18
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :اٌرٕ.ٓ٠ٛ
األ٘ضاف ٍ٠ -1 :فع اٌرٕ ( ٓ٠ٛاٌفرخ – اٌىـغ – اٌٌُ ) ٌفظا ً هذ١ذا ً.
 ْٕٛ٠ -2وٍّاخ ترٕ ٓ٠ٛاٌفرخ.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٔمغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١حٔٚ 9الدع ٌفع اٌرٕ ٓ٠ٛف ٟوً وٍّحٔٚ 9ىرة ٔٛع اٌرِٕ ٓ٠ٛماتٍٙا.
ٔٛع اٌرٕٓ٠ٛ
اٌىٍّح
)
(
ِؼٍ ٌُ
)
ؽ (
ِٕٙض ٍ
تذغاً
)
(
)
(
جؼ ٍء
ٌ
)
ِضعؿح (
إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١حٚ 9أد ٍٛػٍ ٝاٌىٍّح اٌر ٟتٙا ذٕ.ًُ ٓ٠ٛ
 تاتا ً لوحٌ  -ػٍ ٌُ  -هض٠م ٍح  -دضٌ ٠ضساٌ ٍض
إٌلاٍ اٌصاٌس :
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١حٚ 9أٌ ْٛاٌىٍّاخ اٌر ٟتٙا ذٕ ٓ٠ٛوـغ.
ٌ
تٕد

ػ٘غجً

دجغ
ٍ

وٍثا ً
ؿّا
ٍء

لغ٠حٌ
ِـج ٍض
إٌلاٍ اٌصاٌس :
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١حٚ 9أورة اٌىٍّح اٌر ٟتٙا ذٕ ٓ٠ٛفرخ ف ٟاٌلىً.
جّ - ً١عؿٛالً ٌ ِٛ -ػ  -ك١يا ً  -لطحً  -ػوفٌ ٛع  -عجا ًء
ٍ

---------------

-----------------

-------------------

----------------
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إٌلاٍ اٌغاتغ :
الغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١حًٚ 9غ سطا ً ذذد اٌىٍّاخ اٌّشرِٛح تإٌٚ 9ْٛسط ٓ١ذذد اٌىٍّاخ اٌّشرِٛح
ترٕ ٓ٠ٛاٌفرخ.
( ِِّ – ٓٙرؼا ً –  – ٍٓٚػِٓ – ِغكضجً – فٍـطِ – ٓ١ؼٍّحً ).
إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
ًغ اٌرٌٍٕ ٓ٠ٛىٍّاخ اٌراٌ١ح دـة اٌجضٚي وّا ف ٟاٌّصاي :
ذٕ ٓ٠ٛاٌفرخ
اٌىٍّح
ًٍ٠ٛ

ٍ٠ٛالً

ِؼٍُ

-----------

ِضعؿح

-----------

كراء

-----------

سثؼ

------------

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
 -1أقرأ الكلمات اآلتية مع لفظ التنوين يف كل كلمة ,وألوف الكلمات اليت هبا تنوين ضم باللوف األمحر ,والكلمات اليت
هبا تنوين كسر باللوف األزرؽ والكلمات اليت هبا تنوين فتح باللوف األخضر.

جؼ ٌع

ٍفً
ٍ

ِضعؿحٌ

صػا ًء

جغجً

ألغأ اٌىٍّاخ

ػوا ٌَ

أجٙؼجً

َٛ٠
ٍ
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ٚػا ٍء

 -2أكتب مخس كلمات سلتومة بتنوين الفتح.
----- , ------------- , ------------ , ------------ , ------------ -3أكتب مخس كلمات سلتومة بنوف.
------ , -------------- , ------------ , ------------ , ----------آلية التنفيذ  :إحضار ألواف  ,صور.
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اٌضعؽ  :أدة أْ أوْٛ
اٌ : َٛ١األعتؼاء َ 2017/4/19
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :وراتح جٍّح تشَ إٌـز.
اٌٙضف ٠ :ىرة جًّ تشَ جّٚ ً١فك لٛاػض سَ إٌـز.
إٌلاٍ األٚي :
أورة اٌجًّ ا٢ذ١ح تشَ إٌـز ِغذ: ٓ١
 -1أَقلَع ِ
ت الطائَِرةُ ِمن َمطا ِر طرابُلس.
َ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ِ
ظ ظافِر على نَظافَِة ِج ِ
سم ِه.
ُ -2حياف ُ ٌ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشاط بييت :
أورة اٌجًّ ا٢ذ١ح تشَ إٌـز ِغذ: ٓ١
أوقات الفر ِاغ يف القراءَةِ.
 -1يَستغل غسا ُف َ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فوؼ ادلكتَبَ ِة.
فيف ُر َ
ظف َع ٌ
 -2نَ َ
َ
--------------------------- ------------------------------------------------------------- ---------------------------------- -اكتب خبط النسخ مجالً أعجبتك من الكتاب ادلدرسي ,وضعها يف حقيبة العمل.
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اٌضعؽ  :اٌغغاب ٚاٌصؼٍة
اٌ : َٛ١اٌـثد َ2017/4/22
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج اٌذغٚف اٌّرلاتٙح عؿّا ً اٌّشرٍفح ٌفظا ً لغاءج هذ١ذح.
اٌٙضف ٠ :مغأ اٌذغٚف اٌّرلاتٙح عؿّا ً اٌّشرٍفح ٌفظا ً لغاءج هذ١ذح.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٔمغأ اٌذغٚف ا٢ذ١ح ( ؽ  9ف ) شُ ٌٔغ وً دغف ف ٟاٌىٍّح اٌر ٟذٕاؿثٙا ٔٚمغأ٘ا.

ؽ

ف

كّـ------
فغا-----

ؽ

ف

ِ----غ-----جغج

ؽ
األ-----ص
اٌمغ-----ٚ

ف

ؽ

ف

ِـ------فٝ
داع------

إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
ً
٘١ا ٔمغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح ٌٔٚغ سطا ذذد اٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف اٌـٚ 9ٓ١سط ٓ١ذذد اٌىٍّح اٌر ٟتٙا
دغف اٌل.ٓ١
ع٠لح

كّؼح
ؿذغ

جغؽ

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح 9شُ أٌ ْٛاٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف اٌـ ٓ١تاٌٍ ْٛاألدّغٚ 9اٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف اٌلٓ١
تاٌٍ ْٛاألػعق.

ؿٍُ

كاعع

ؿٛؿٓ

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح اٌذغٚف.
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ؿّ١غ

كثان

كّؾ

ٚعلح ػًّ علُ ( .)16

اٌضعؽ  :اٌغغاب ٚاٌصؼٍة .
اٌ : َٛ١األدض .َ2017/4/23
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج اٌذغٚف اٌّرلاتٙح ٌفظا ً اٌّشرٍفح عؿّا ً لغاءج هذ١ذح.
اٌٙضف ٠ :مغأ اٌذغٚف اٌّرلاتٙح ٌفظا ً اٌّشرٍفح عؿّا ً لغاءج هذ١ذح.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٍٔ٘ ْٛظٖ اٌذغٚف 9ؤ ٟمغأ٘ا.

إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌذغٚف ا٢ذ١ح ( ؽ – م ) 9شُ ٌٔغ وً دغف ف ٟاٌىٍّح اٌر ٟذٕاؿثٙا 9ؤ ٟمغأ٘ا.

ؽ

م

ٌُ--------افغج

ؽ

م

ِـٌُ-----
ِـٌٝ---

ؽ
ّٔـ----
ِمـ----

م

ؽ

م

عٚ---ي
ع٠---ف

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
ألغأ اٌىٍّاخ ا٢ذ١ح 9شُ أٌ ْٛاٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف اٌـ ٓ١تاٌٍ ْٛاألدّغٚ 9اٌىٍّح اٌر ٟتٙا دغف اٌواص
تاٌٍ ْٛاألػعق.
غاعؽ

تاؿُ

هاِض
ؿاجض

تام

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ  9كجغج اٌذغٚف.
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ٚعلح ػًّ علُ ( .) 17
اٌضعؽ  :اٌغغاب ٚاٌصؼٍة
اٌ : َٛ١االشٕ َ 2017/3/24 ٓ١اٌصالشاء َ 2017/3/25
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :ػالِاخ اٌرغل . 9 ( ُ١؟ .) ! :
اٌٙضف ٛ٠ -1 :ظف ػالِاخ اٌرغل ُ١اٌلف٠ٛح ف ٟأشٕاء اٌمغاءج ( . 9
 -1يكتب عالمات الًتقيم (  . ,؟  ) ! :يف الفراغ ادلناسب.

؟

.) ! :

إٌلاٍ األٚي :
ألغأ اٌجًّ ا٢ذ١حٚ 9أًغ ػالِح اٌرغل ُ١إٌّاؿثح ٌىً جٍّح .
 -1ما أمجل الربيع ----
 -2دلاذا يصلي ادلسلم ----
 -3قاؿ ادلعلم  ----أحب الطالب اجملتهد ---
 -4القدس عاصمة فلسطني  ----وهي مسرى الرسوؿ.
إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
ألغأ ػالِاخ اٌرغل ُ١ا٢ذ١ح 9شُ أًغ ػالِح اٌرغل ُ١إٌّاؿثح ت ٓ١اٌمٛؿ: ٓ١
( ( ) 9 ( ) .؟ ) ( ) ! ( ) :
ٔوذد صجاجح ٌٚض٘ا اٌوغ١غ أال ٠ثرؼض ػٓ اٌث١د ( )
در ٝال ٠أوٍٗ اٌصؼٍة ( ) ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ـّغ والِٙا ( )
فماتٍٗ اٌصؼٍة ( ) ٚلاي ٌٗ ( ) ِا أجٍّه ( ) ٌّاطا جيد إٌٕ٘ ٝا ( )
فماي اٌىرىٛخ ( ) ساٌفد ٔو١ذح أِٚ ) ( ٟسغجد ( ) ٌٍرٕؼٖ ( ) فماي اٌصؼٍة ( ) ٌٛال طٌه
ِا ٚجضخ غظاء ( ) شُ ٚشة ػٍٚ ٗ١أوٍٗ ( )
إٌلاٍ اٌصاٌس :
ًغ اٌؼالِح إٌّاؿثح ِّا ٠أذ ٟف ٟاٌّغتغ (  : 9 .؟ ! )
 -1قاؿ رسوؿ اهلل ( صل اهلل عليه وسلم ) تبسمك يف وجه أخيك صدقة
 -2قالت األـ البنتها
 -3سأؿ ادلعلم

أحضري الطعاـ

وضعيه على الطاولة

يف أي قارة تقع فلسطني
تقع فلسطني يف قارة آسيا

 -4أجاب أسامة

ما أحسن إجابتك

 -5قاؿ ادلعلم

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
 -1أقرأ اجلمل اآلتية ,وأكتب اسم عالمة الًتقيم اليت توجد هبا.
اسم عالمة الًتقيم

اجلملة
ما أعظم اخلالق !
قاؿ ادلعلم  :سعيد طالب رلتهد.
أين أمي يا خالد ؟
فلسطني بلدي  ,فهي أرض أجدادي.
215

 -2ضع عالمة الًتقيم (.

 ,؟  ) ! :ادلناسبة بني القوسني.

 -1قاؿ ادلعلم ( ) النظافة من اإلمياف ( )
 -2مىت نقطف مثار الزيتوف ( )
 -3ذهب سعيد لزيارة صديقه ادلريض ( )
 -4تناوؿ علي طعاماً مكشوفاً ( ) فمرض.
 -5ما أمجل فصل الربيع ( )
آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :تطالاخ ٌؼالِاخ اٌرغلُ١
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اٌضعؽ  :اٌغغاب ٚاٌصؼٍة
اٌ : َٛ١اٌشّ١ؾ َ 2017/4/27
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :اٌرؼث١غ ػٓ ِٛالف د١اذ١ح ورات١ا ً.
اٌٙضف ٠ :ؼثغ ورات١ا ً تجًّ ِف١ضج ػٓ ِٛالف د١اذ١ح.
إٌلاٍ األٚي :
اورة جٍّح ذؼثغ ػٓ ِٛلفه ِّا ٠أذ.ٟ
 -1رمى أمحد القمامة يف ساحة ادلدرسة.

------------------------------------------------------- -2ارتفاع مكربات الصوت يف حفالت الزفاؼ.
---------------------------- -------------------------- -3إطالؽ العيارات النارية يف األفراح.
------------------------------------------------------ٔلاٍ ت١ر: ٟ
اورة جٍّح ذؼثغ ػٓ ِٛلفه ِّا ٠أذ.ٟ
 -1يلعب زلمد يف الشارع.
--------------------------------------------------------- -2يذهب خالد اىل ادلدرسة متأخراً.
--------------------------------------------------------- -3يقوـ مسري بإيذاء زميله.
---------------------------------------------------------أطوغ ِٛلفا ً ِٓ اٌذ١اجٚ 9أػثغ ػٕٗ ورات١اًٚ 9أًؼٗ ف ٟدم١ثح اٌؼًّ.
آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :ذّصِ ً١لا٘ض.
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اٌضعؽ ٍ :ث١ة األؿض
اٌ : َٛ١اٌـثد َ 2017/4/29
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :لغاءج اٌذغٚف اٌّرلاتٙح ٌفظاً 9اٌّشرٍفح عؿّا ً لغاءج هذ١ذح.
اٌٙضف ٠ :مغأ اٌذغٚف اٌّرلاتٙح ٌفظاً 9اٌّشرٍفح عؿّا ً لغاءج هذ١ذح.
إٌلاٍ األٚي :
٘١ا ٍٔ٘ ْٛظٖ اٌذغٚف 9ؤ ٟمغأ٘ا.

إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
٘١ا ٔمغأ اٌذغٚف ا٢ذ١ح ( ق – ن ) 9شُ ٌٔغ وً دغف ف ٟاٌىٍّح اٌر ٟذٕاؿثٙا؛ ؤ ٟمغأ٘ا.

ق

ن

--صؽ----عذْٛ

ق
ِـ---ع
ِـ---ذة

ن

ق
تٕض---
ٍِـ----

ن

ق

ن

اٌـ----ٛ
اٌفٍـ----

ٔلاٍ ت١ر: ٟ
٘١ا ٔىًّ اٌذغف إٌالن تضالٌح اٌوٛعج ؛ ؤ ٟى ْٛوٍّح ٔمغأ٘ا.

ٌ---ة

ٌُ----

ِـ---م

آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :إدٌاع أٌٛاْ ٌ 9ؼثح اٌذغٚف  9كجغج اٌذغٚف.
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اٌضعؽ ٍ :ث١ة األؿض
اٌ : َٛ١األعتؼاء َ 2017/5/3
ٔٛع األصاج  :فغص.ٞ
اٌّٙاعج  :اؿرشضاَ ذغاو١ة ِٕاؿثح إلوّاي لوح.
اٌٙضف ٠ :ـرشضَ ذغاو١ة ِٕاؿثح إلوّاي لوح.
إٌلاٍ األٚي :
أوًّ اٌفغاؽ ف ٟاٌموح تّا ٕ٠اؿثٙا ِٓ اٌرغاو١ة ا٢ذ١ح.
(أكغفد ػٍٍّٔ – ٝح إٌٙٔ – ٝغ ٌـ – ٍٚفد إٌ – ٝدّاِح ػٍٚ –ٝأٌمرٙا فٚ – ٟعلح ِٓ ).
---ط٘ثد  ---------كاٍئ  ----------ذلغب  9فأسظ٘ا اٌّٛض  --------------- ٚاٌغغق ٚ 9وأد
 ----------كجغج تجأة إٌٙغ  9فمطفد  ----------------اٌلجغج  ----------- 9اٌّاء  9فاٌرجأخإٌٍّح اٌ ٝاٌٛعلح  --------------- 9اٌثغ ف ٟأِاْ.
إٌلاٍ اٌصأ: ٟ
أوًّ اٌفغاؽ ف ٟاٌموح تّا ٕ٠اؿثٙا ِٓ اٌرغاو١ة ا٢ذ١ح.
( ِجّٛػح ِٓ – اٌجّ١غ ػٍ – ٝطا٘ثا ً إٌِ – ٝثٍغا ً ِٓ – عأ ٜف.) ٟ
----تّٕ١ا واْ أدّض ِ ---------------ضعؿرٗ ٍ ------------ 9غ٠مٗ ٍفالً ِـىٕ١ا ً ٠ثىٚ ٟدٌٗٛ
 -------اٌوث١ح  9ؿاػض اٌوث١ح اٌطفً ٚجّؼٛا ٌٗ  ---------إٌمٛص  9ففغح اٌطفً ٚكىغ ------------ دـٓ ػٍّٗ.ٔلاٍ ت١ر: ٟ
 -1أكمل الفراغ يف القصة مبا يناسبها من الًتاكيب اآلتية.
( أسغض ِٓ – ٠ثذس ػٓ – دؼٌ ٓ٠ـ  -عأ ٜػٍ – ٝتٍثالً ف – ٟػوفٛع تـ ).
كؼغ  -------------اٌجٛع ٚاٌؼطق  9فأسظ ٍ -------------ؼاَ ٚكغابٍ .اع اٌؼوفٛع تؼ١ضاً 9
ٚػٕضِا ذؼة  ---------------- 9كغفد أدض اٌثٛ١خ  -----------------لفن جّ 9 ً١أِاِٗ ٍؼاَ وص١غ
ٚكغاب .لاي اٌؼوفٛع ِ :ا أجًّ د١اذه ٕ٘ا أٙ٠ا اٌثٍثً .ذأوً ٚذلغب تأِاْ .لاي اٌثٍثً ٌٚ :ىٕ----- ٟ
 --------أِٔ ٟـجٚ 9 ْٛال أؿرط١غ أْ  -----------اٌمفن.اٌذغ٠ح ٘ ٟاألجًّ ٠ا هض٠م.ٟ -2أحضر قصة ناقصة ,وأكملها بًتاكيب مناسبة ,وأضعها يف احلقيبة.
آٌ١ح اٌرٕف١ظ  :ذّص ً١اٌموح.
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ٚعلح ػًّ علُ ( .)21

اٌضعؽ ٍ :ث١ة األؿض
اٌ : َٛ١اٌشّ١ؾ َ 2017/5/4
ٔٛع األصاج  :فغصٞ
اٌّٙاعج  :إِالء اسرثاع. ٞ
اٌٙضف ٠ :ىرة فمغج تطغ٠مح اإلِالء االسرثاع. ٞ
فمغج اإلِالء  :أٍِ ٝػٍ ٝاٌرالِ١ظ اٌفمغج اٌراٌ١ح :
عأ ٜدـاَ جضٖ ّ٠ل ٟف ٟاٌلاعع  9فـأٌٗ  :أ ٓ٠أٔد طا٘ة ٠ا جض ٞ؟
فماي اٌجض  :إٌ ٝاٌّـجض ٠ا تٕ.ٟ
ً
لاي دـاَ  :إطاً ؿأعافمهٌٕ 9وٍِ ٟؼا ٠ا جض.ٞ
ٔلاٍ ت١ر: ٟ
أوًّ اٌجضٚي ا٢ذ ٟتىراتح ِا ِ٘ ٛطٍٛب ِٕه.
اؿُ دٛ١اْ.
اؿُ ٔثاخ.
اؿُ تٕد.
اؿُ ٍائغ.
اؿُ جّاص.
وٍّح ذٕر ٟٙتراء ِغتٍٛح.
وٍّح ذٕر ٟٙتراء ِثـٍٛح.
وٍّح ذٕر ٟٙتٙاء ِغٍمح.
وٍّح تٙا ذٕ ٓ٠ٛوـغ.
وٍّح تٙا ذٕ.ًُ ٓ٠ٛ
وٍّح تٙا ذٕ ٓ٠ٛفرخ.
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ممحؽ ()7
تىزيع مهارات األداء اللغىٌ علً الدروس
اٌضعؽ
د١فا ٚإٌٛعؽ

-1
-2
-3
-4

اٌّٙاعاخ
قراءة احلروؼ باحلركات القصرية قراءة جهرية سليمة .ورقة رقم 1
قراءة احلروؼ باحلركات الطويلة قراءة جهرية سليمة .ورقة رقم 2
مييز بني لفظ التاء ادلربوطة والتاء ادلبسوطة واذلاء ادلغلقة يف هناية الكلمة يف أثناء القراءة.
 يصنف التاء ادلربوطة وادلبسوطة واذلاء .ورقة رقم 3يرتب مجل لتكوين فقرة .ورقة رقم 4

 َٛ٠اٌلجغج

 -1قراءة احلروؼ ادلتشاهبة لفظاً ادلختلفة رمساً قراءة صحيحة (ذ – ظ ) .ورقة رقم 5
 -2قراءة الكلمات قراءة جهرية سليمة .ورقة رقم 6
 -3إمالء غري منظور .ورقة رقم 7

اٌغاػٚ ٟاٌظئة

 -1قراءة احلروؼ ادلتشاهبة رمساً ادلختلفة لفظاً قراءة صحيحة ( ع – غ ).ورقة رقم 8
 -2قراءة مجلة قراءة جهرية سليمة .ورقة رقم 9
 -3التعبري عن صورة كتابيا .ورقة رقم 10

أدة أْ أوْٛ

-1
-2
-3

قراءة احلروؼ ادلتشاهبة رمساً ادلختلفة لفظاً قراءة صحيحة ( ج – ح – خ ).ورقة رقم 11
قراءة فقرة قراءة جهرية سليمة .ورقة رقم 12
يلفظ التنوين ( الفتح – الضم – الكسر ) لفظاً صحيحاً.
 ينوف كلمات بتنوين الفتح .ورقة رقم 13كتابة مجلة خبط النسخ .ورقة رقم 14

-1
-2
-3

قراءة احلروؼ ادلتشاهبة رمساً ادلختلفة لفظاً قراءة صحيحة ( س – ش ) .ورقة رقم 15
قراءة احلروؼ ادلتشاهبة لفظاً ادلختلفة رمساً قراءة صحيحة ( ص – س ) .ورقة رقم 16
يوظف عالمات الًتقيم (  .,؟  ) ! :أثناء القراءة .ورقة رقم 17
 يكتب عالمات الًتقيم (  .,؟ .) ! :التعبري عن مواقف حياتية كتابياً .ورقة رقم 18

-4
اٌغغاب ٚاٌصؼٍة

-4
ٍث١ة األؿض

 -1قراءة احلروؼ ادلتشاهبة لفظاً ادلختلفة رمساً قراءة صحيحة ( ؽ – ؾ ) .ورقة رقم 19
ورقة رقم 20
 -2استخداـ تراكيب مناسبة إلكماؿ قصة.
 -3إمالء اختباري .ورقة رقم .21
االختبار البعدي  -بطاقة ادلالحظة.
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اٌٚ َٛ١اٌراع٠ز
االشٕ3/27 ٓ١

اٌؼِٓ
3:30 – 2:45

اٌصالشاء 3/28

2:30 – 1:50

األعتؼاء 3/29

12:20– 11:35

اٌشّ١ؾ 3/30

1:5 – 12:20

اٌـثد 4/1

1:5 – 12:20

االشٕ4/3 ٓ١
األعتؼاء 4/5

3:30 – 2:45
12:20– 11:35

اٌـثد 4/8

1:5 – 12:20

االشٕ4/10 ٓ١
اٌشّ١ؾ 4/13
اٌـثد 4/15

3:30 – 2:45
1:5 – 12:20
1:5 – 12:20

األدض 4/16
االشٕ4/17 ٓ١
اٌصالشاء 4/18

1:5 – 12:20
3:30 – 2:45
2:30 – 1:50

األعتؼاء 4/19
اٌـثد 4/22

12:20– 11:35
1:5 – 12:20

األدض 4/23
االشٕ4/24 ٓ١
اٌصالشاء 4/25

1:5 – 12:20
3:30 – 2:45
2:30 – 1:50

اٌشّ١ؾ 4/27
اٌـثد 4/29

1:5 – 12:20
1:5 – 12:20

األعتؼاء 5/3

12:20– 11:35

اٌشّ١ؾ 5/4
اٌـثد 5/6

1:5 – 12:20

ممحؽ ()8
صكرلنماذجحقا بالعمؿ.
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ممحؽ ()9

تسييؿ ميمة باحث
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