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د

اإلىداء
إلى ىمف أ ٍح ًمؿ اسمو بكؿ و
فخر مثمي الرائد كقدكتي ،إلى الشمعة التي أذابت نفسيا لتنير ظبلـ دربي ،إلى
ً
و
المجد كتحقيؽ أمنياتي ...إلى
سبيؿ لمكصكؿ إلى
كميجة فؤادم ،إلى مف عممني أف المثابرةى خير
نكر عيني ي
والدي الحنون
إلى أجمؿ اسـ ىنطقت بو ًشفاىي ،إلى القمب الحنكف كالممسة الرقيقة التي تزي يؿ الخكؼ مف خمجاتي ،إلى
ً
النسمة التي طبعت صكرتيا عمى قامكس حياتي ،كالقمر الباىر الذم أنار الدرب لتفادم عثراتي ،مف كاف
يدعاءىا سر نجاحي ...إلى والدتي الحنونة
طمكحا يدفعني نحك تحقيؽ أىدافي ،إلى مف بيـ أكبر كعمييـ أعتمد مف حممكا قمبي
في
إلى مف زرعكا َّ
ن
عمى أكؼ السعادة قنديؿ ظبلمي كنكر أيامي ...إخوتي األعزاء
الرقراقة التي ترسـ الضحكات عمى مقمتي ،إلى الزىرات الندية كالرياحيف
إلى ينابيع الحب كالحناف َّ
اح المتممة لركحي سر سعادتي كأنس حياتي
الفكاحة في بستاف قمبي ،إلى المؤنسات الغاليات ،األرك ي
...أخواتي الغاليات
ككفاء ال ينتيي ...صديقاتي المخمصات
حبا
إلى أخكاتي المكاتي لـ ي
تمدىف أمي ،رفيقات دربي مف أحمؿ ليف ن
ن
إلى الكنكز العظيمة التي تغذينا بالعمـ كالمعرفة ،إلى مف عممكني كيؼ اإلخبلص في العمؿ كالتفاني...
أساتذتي األفاضل
إلى كؿ صاد و
ؽ دعا بدعكوة في ظير الغيب لي.
ينفع بيا اإلسبلـ
لكـ
ن
جميعا أىدم ثمرة جيدم المتكاضع راجيةن مف المكلى عز كجؿ أف يتقبميا عنده كأف ى
كالمسمميف ،إنو سبحانو نعـ المكلى كنعـ النصير.

ه

شكر وتقدير

الحمد ً
لل حتى يبمغ الحمد يمنتياه ،الحمد لل الجميؿ ثناؤه ،الجميؿ ببلؤه الجزيؿ عطاؤه ،الباىر إحسانو
ي
حمدا يقضي الحؽ المفركض كيقتضي
أحمدهي عمى ما أسبغ مف النعمة كقرب مف النجاح كقدر مف الصبلح ن

َّ
عمي بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كاخراجو إلى حيز الكجكد ،كالصبلة
المزيد المضمكف ،الحمد لل الذم مف ٌ
كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ سيدنا محمد صمى الل عميو كسمـ ،كمف منطمؽ حديث الرسكؿ الكريـ كالمعمـ
يمانا بفضؿ االعتراؼ بالجميؿ ألكلك الفضؿ أتقدـ بكافر الشكر
األكؿ" :مف ال يشكر الناس ال يشكر الل" ،كا ن
كالثناء لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع ،فشكرم األسبؽ إلى كالدم الحنكنيف ،الذيف أسقكني

الح َّ
ب حتى يركيت كأىدكني الدعاء حتى مضيت ،الذيف بذلكا الغالي كالنفيس مف أجمي كرسخكا قدمي عمى
ي
ً
خطى النجاح ،فممو يد َّرىـ ما أجمؿ صنيعيـ.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لنبراس العمـ الشامخ جامعة األزىر منارة العمـ كالتقدـ ،ممثمةن برئيسيا ،كعميد

كمية التربية ،كرئيس قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،كأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ لما قدمكه لي مف تسييبلت،

كاتاحة الفرصة لي بمكاصمة مشكارم العممي.

كما كأتقدـ بعظيـ الشكر كاالمتناف لكؿ مف الدكتكر راشد أبك صكاكيف ،كالدكتكر عبد الكريـ لبد

عمي
لتفضميما باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة فقد رافقتيما في ىذه الرحمة العممية ففتحا لي قمكبيما ،كأفاضا ٌ
خير عكف لي طيمة مشكارم ،فجزاىـ الل
بعمميما الغزير كبمتابعتيـ المستمرة لي كجيدىـ المتكاصؿ فكانا ى
عني خير الجزاء كمتعيما بمكفكر الصحة كالعافية.

كما كأتقدـ بأسمى آيات الشكر كالعرفاف إلى عضكم لجنة المناقشة الدكتكر :عمي نصار ،كالدكتكر:

صدر كطيب و
و
نفس بمناقشة رسالتي كاثرائيا بالتكجييات النافعة فميـ مني كؿ
جماؿ الفميت لتفضميما برحابة

االحتراـ كالتقدير.

كالشكر مكصكؿ لك ازرة التربية كالتعميـ ،كالى إدارة مدرسة العائشية األساسية ممثمة بمديرتيا الفاضمة:

عفاؼ مزيد ،كمعممة المغة العربية األستاذة الفاضمة :صفية العطي كتمميذاتيا لما قدمكه لي مف تسييبلت

إلتماـ ىذه الرسالة.

أيضا أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر جماؿ الفميت الذم مدني بخالص تجاربو كعصارة فكره
كيشرفني ن
كما أسداه لي مف نصح كتكجيو ،فجزاه الل عني خير الجزاء.
كما ال أنسى أف أسجؿ شكرم كتقديرم لمدكتكر كليد مزىر ،كاألستاذة صابريف مصمح ،كاألستاذ حمداف

األغا كالدكتكر محمد أبك رحمة كالدكتكر محمد أبك ممكح لما منحكه لي مف كقتيـ ،كجيدىـ ،كعطائيـ ،كما

قدمكه لي مف مساعدة.

ىؤالء مف ذكرتيـ أصحاب الفضؿ ،أما مف غفمتيـ مف غير قصد ليـ مني كؿ الشكر كالتقدير.
أخير أختـ شكرم بأشرؼ كأسمى الكممات بقكؿ الل سبحانو كتعالى " :ىربَّنا ىكآتًنا ما ىك ىع ٍدتىنا ىعمى ير يسمً ىؾ
ك نا
ً
ُ ْ
يعاد" (.)194
ؼ اٍل ًم ى
يام ًة إًَّن ىؾ ال تي ٍخمً ي
ىكال تخ ِزنا ىي ٍكىـ اٍلق ى
و

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ النشط (األركاف األربعة) في تنمية ميارات
التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي بغزة ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ صياغة التساؤالت التالية:
 .1ما ميارات التكاصؿ الشفكم المناسبة لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي؟

 .2ما إجراءات تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات
الصؼ الثالث األساسي؟

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل( )0.05≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤αبيف متكسطي درجات المجمكعة
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم؟

 .5ما حجـ األثر الناتج عف تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل
تمميذات الصؼ الثالث األساسي؟

كتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع قياس قبمي -بعدم ،كتـ اختيار

عينة الدراسة مف مدرسة العائشية األساسية لمبنات التابعة لمديرية التربية كالتعميـ -بالمحافظة الكسطى ،كالتي

قصديا،
تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،كتككنت عينة الدراسة مف شعبتيف لمصؼ الثالث األساسي تـ اختيارىما
ن
حيث تـ اختيار أحدىما بطريقة القرعة ،تمثؿ تمميذات الصؼ ( )1/3المجمكعة التجريبية بكاقع ( )37تمميذة،

يدرسف باستراتيجية األركاف األربعة ،أما تمميذات الصؼ ( )2/3فيمثمف المجمكعة الضابطة بكاقع ()39
تمميذة ،كيدرسف بالطريقة االعتيادية.

كتحددت أدكات الدراسة في اختبار ميارات االستماع ،كبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم ،كتـ

التحقؽ مف صدقيا باستخداـ صدؽ المحكميف ،كصدؽ االتساؽ الداخمي ،كتـ التحقؽ مف الثبات باستخداـ

طريقة التجزئة النصفية ،كمعادلة ألفا كركنباخ إليجاد الحد األدنى مف ثبات األدكات.

كلمكصكؿ إلى نتائج الدراسة تـ جمع البيانات كمعالجتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

اختبار "ت" لعينيف مستقمتيف ،كحجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا.

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسطي درجات

تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم -لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ في:

جدا باستخداـ مربع إيتا التي بمغت قيمتو (.)0.306
 .1اختبار ميارات االستماع ،كبحجـ أثر كبير ن
جدا باستخداـ مربع إيتا الذم بمغت قيمتو
 .2بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم ،كبحجـ أثر كبير ن
(.)0.383

كفي ضكء النتائج السابقة تكصي الباحثة بضركرة تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تعميـ المغة العربية
كمياراتيا المختمفة كال سيما ميارات التكاصؿ الشفكم ،كزيادة االىتماـ بميارات التكاصؿ الشفكم في مرحمة
التعميـ األساسي كتقديميا بشكؿ يبلئـ مستكل التبلميذ.
ز

Abstract
This study aimed to identify the effect of the active learning (the four corners
strategy) in the development of the oral communication skills of the pupils of the
third basic grade in Gaza strip.

To achieve this, the following questions were

formed?

1. What are the appropriate oral communication skills for third basic grade
pupils?

2. What are the procedures for employing the four corners strategy in developing
the oral communication skills of the third-grade basic pupils?

3. Are there statistically significant differences at the level of )0.05≤α( between

the average of the experimental and the controlled group average in the postapplication of the test of listening skills?

4. Are there statistically significant differences at the level of )0.05≤α( between
average of the experimental and the controlled group average in the postapplication of the oral communication observation card?

5. What is the impact of using the four corners strategy in developing the oral
communication skills of the third basic grade pupils?

The study used semi experimental approach for both the experimental and the
controlled groups by using pre and post measurements.

The sample of the study was chosen from Al-Aishia Primary School for Girls in
the Directorate of Education in the middle Governorate, the sample was chosen
in a deliberate method.

The study sample consisted of two classes of the third basic grade, (3/1) with

(37) students, were taught by using four corners strategy, while the class (3/2)

students represent the control group with (39) students, were taught in the usual
way.

The study tools were determined: in the listening skills test, the oral

communication skills observation card, and they were verified by using the

sincerity of the arbitrators, the internal consistency was validated, the stability of
ح

the test was verified using the half-division method, and the α-cronbach equation
was used to find the minimum stability of the instruments.

In order to reach the results of the study, data were collected and processed

using the following statistical methods:

Test "T" for two independent samples, and the size of the effect of using the ETA
box.

The results of the study showed that there were statistically significant differences

at (0.01) between the mean scores of the experimental and control groups in the
post-application in favor of the experimental group.

1. The listening skills test, and the size of a very large effect by using the ETA
box and its worth is (0.306)

2. The observation of oral communication skills card, and the very large impact
by using the ETA box, and it's worth is (0.383).

In light of the previous results, the researcher recommends:

1.To use the four corner strategy in the teaching of Arabic language and its
various skills, especially oral communication skills.

2. To increasing interest to the oral communication skills

in the basic stage and

to introduce it in appropriate way suitable to the student's level.
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الفصل األول

مقدمة الدراسة واطارىا العام
مقدمة الدراسة:
كبير في جميع فركع المعرفة ،كالمغة العربية كأحد فركع المعرفة ىي
كثقافيا نا
تطكر معر نفيا
نا
يشيد العالـ
ن
فيكما بعد يكـ يزيد إسياـ المغة العربية في بناء
الدعامة األساسية لمحفاظ عمى المكركث الثقافي كالحضارم ،ن

شخصية الفرد كرقيو ،فيي أعظـ المغات؛ ألنيا لغة القرآف الكريـ.

فالمغة العربية شأنيا شأف المغات األخرل تضـ أربع ميارات أساسية تسمى ميارات التكاصؿ المغكم،

كىي :االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة.

كاذا كاف التكاصؿ المغكم بمياراتو األربعة ىك العممية التي بمقتضاىا يتـ نقؿ المعاني كاألفكار بيف

الناس ،فإف التكاصؿ الشفكم (االستماع كالتحدث) يعد األىـ في ىذه العممية التكاصمية ،فيك العممية األساسية
كاألكلية إلتماـ العبلقات االجتماعية كتحقيؽ التفاعؿ بيف األفراد ،فالمغة سمعية شفكية في المقاـ األكؿ

(سعيد.)50 :2007 ،

جمع بيف ميارتي االستماع كالتحدث ،فيما يمثبلف الكممة المسمكعة كالصكت
كمف الضركرم أف يي ى
المحمكؿ عمى كسط ناقؿ ليذا الصكت كىك اليكاء كالعبلقة بيف االستماع كالتحدث تتجمى في أف التحدث

يمثؿ جانب ا إلرساؿ كاالستماع يمثؿ جانب االستقباؿ ،كال يمكف لمتمميذ أف يكتسب المغة إال مف خبلؿ

استماعو ليذه المغة ،فالمتحدث يعكس لغة االستعماؿ اليكمي التي يمارسيا المتكمـ في بيئتو (عبد البارم،

.)154 :2011

معا مف خبلؿ إيصاؿ رسالة شفيية تتضمف
كىذا يشير إلى أف ميارتي التحدث كاالستماع تعمبلف ن
معمكمات أك أفكار يتـ إرساليا مف مرسؿ إلى مستقبؿ معيف عبر كسيمة اتصاؿ ،كبالتالي تتضح أىميتيا في

تحقيؽ التكاصؿ كالتفاعؿ المشترؾ بيف األفراد.

كبالرغـ مف أىمية التكاصؿ الشفكم كضركرة التأسيس لمياراتو في مراحؿ مبكرة غير أف نتائج بعض

مممكسا في قدرة التبلميذ عمى التكاصؿ الشفكم (االستماع كالتحدث) كمنيا دراسة عبد
تدنيا
الدراسات أظيرت ن
ن
الرحمف ( ،)2008كدراسة عبد الحميد (.)2008
كمف ىنا ظيرت الحاجة لتكظيؼ استراتيجيات تعميمية جديدة ييؤمؿ أف تنقؿ التمميذ مف حالة التعمـ
السمبي إلى حالة التعمـ اإليجابي النشط ،فقد ظيرت في اآلكنة األخيرة استراتيجيات التعمـ النشط التي تركز
عمى جعؿ التمميذ محكر العممية التعميمية كيعتمد عمى كجكد التمميذ في مجمكعات صغيرة كمتجاكرة ،بحيث

معا في مجمكعات ،كيحتاج ىذا التعمـ إلى كثير مف قكاعد العمؿ كتنظيـ التعمـ كالى ممارسة
يعمؿ التبلميذ ن
كاضحة لمعمؿ بو مف خبلؿ أنشطة جذابة تزكد التبلميذ بالمعارؼ كالميارات المرغكب بيا ،كىذا يجعؿ
استخداـ التعمـ النشط في التدريس أكثر قيمة مف التعمـ القائـ عمى الحفظ كالتمقيف كثقافة الذاكرة (الرفاعي،

.)196:2011
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كىناؾ العديد مف االستراتيجيات التدريسية التي اعتمدت عمى التعمـ النشط ،كاستراتيجية األركاف األربعة
كاحدة مف ىذه االستراتيجيات ،حيث تختص ىذه االستراتيجية بالصفكؼ األكلى مف المرحمة األساسية ،ففييا

يقكـ التبلميذ بالمشاركة النشطة الفعالة مف خبلؿ العمؿ الجماعي ،ففي كؿ ركف يجتمع عدد مف التبلميذ بعد
أف يختاركا الركف المناسب لممارسة األنشطة المختمفة كؿ بنفسو حسب رغباتو كاحتياجاتو ،كبالتالي يمكف

لممعمـ إرشاد كتكجيو كمتابعة نمك الميارات لدييـ (الرفاعي.) 20:2012،

كمما سبؽ كمف خبلؿ إجراء الباحثة لعدد مف المقاببلت مع المعمميف كالمشرفيف التربكييف القائميف عمى

تدريس المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي تبيف تدني مستكل ميارات التكاصؿ الشفكم لدل كثير مف
التمميذات ،ككذلؾ شككل أكلياء األمكر مف ضعؼ القدرة لدل أبنائيـ عمى التكاصؿ الشفكم ،كقد يرجع ذلؾ

القصكر إلى عدـ استخداـ المعمميف الستراتيجيات تعميمية فعالة تنمي ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات
الصؼ الثالث األساسي.

لذلؾ ترل الباحثة ضركرة تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم كذلؾ باستخداـ استراتيجية مناسبة كحديثة

نسبيا كىي استراتيجية األركاف األربعة التي تضع التمميذات في مكاقؼ تعميمية غنية بالمياـ العقمية بحيث
ن
يناقشف كيستمعف ،كيتحدثف ،فقد تسيؿ ىذه االستراتيجية ميمة دراسة األنشطة المتعمقة بميارات التكاصؿ
الشفكم كتعمؿ عمى تنميتيا.

كفي ضكء ما تقدـ تبدك الحاجة ماسة _مف كجية نظر الباحثة_ إلجراء ىذه الدراسة التي تيدؼ إلى

معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات الصؼ الثالث
األساسي.

حيث اتضح مف خبلؿ استعراض األدب التربكم كاالطبلع عمى الدراسات السابقة كفي حدكد عمـ

الباحثة أنو لـ تتكفر دراسة في بيئتنا المحمية في محافظات غزة تطرقت إلى تكظيؼ استراتيجية التعمـ النشط
(األركاف األربعة) في مبحث المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي.

اإلحساس بالمشكمة:

يعد التكاصؿ المغكم مف الركائز الميمة في التفاعؿ مع اآلخريف ،كيحتاج تبلميذ المرحمة األساسية إلى

امتبلؾ ميارات التكاصؿ المغكم السيما الشفكم المتمثؿ في ميارات االستماع كالتحدث؛ ليتمكف التمميذ مف

اكتساب الخبرات كاألفكار كالمعارؼ بصكر سميمة ،كىذا يستمزـ تنكيع االستراتيجيات ،كالطرائؽ المستخدمة

في تدعيـ كتعزيز ىذه الميارات ،كالمجكء إلى استراتيجيات تزيد مف فاعمية التمميذ كنشاطو في المكقؼ

التعميمي كالذم ىك عبارة عف مكقؼ تكاصمي مثؿ استراتيجيات التعمـ النشط؛ نظ انر لدكرىا اإليجابي في
التعميـ كالتعمـ ،كمف بيف االستراتيجيات الحديثة كالفاعمة في ىذا المجاؿ استراتيجية األركاف األربعة.

كقد قامت الباحثة بدراسة استطبلعية بغرض تعرؼ مدل إمكانية تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة

في تدريس المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي لتنمية ميارات التكاصؿ الشفكم ،حيث قامت بإجراء مقابمة

مع أربعة مشرفييف تربكييف ،كعينة مف معممي المغة العربية ،ككذلؾ تجريب درسيف مف دركس المغة العربية
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بعنكاف (يكـ الشجرة) ك(أحب أف أككف) باستخداـ استراتيجية األركاف األربعة ،كفي ضكء الدراسة
االستطبلعية تبيف ما يمي:

أكد المشرفكف كالمعممكف عمى أىمية تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط كتجريب استراتيجيات جديدة منيا،

مثؿ استراتيجية األركاف األربعة بدالن مف االقتصار عمى عدد محدكد مف االستراتيجيات كما ىك في الكاقع

الحالي.

استجابة التبلميذ مع استراتيجية األركاف األربعة ،كتفاعميـ مع المحتكل ،أظير إمكانية تكظيؼ ىذه

االستراتيجية مع تبلميذ الصؼ الثالث األساسي.

كفي ضكء ما سبؽ تحددت مشكمة الدراسة فيما يمي:

مشكمة الدراسة:

تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤال الرئيس اآلتي:

ما أثر توظيف استراتيجية التعمم النشط (األركان األربعة) في تنمية ميارات التواصل الشفوي لدى تمميذات

الصف الثالث األساسي بغزة؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:
 .1ما ميارات التكاصؿ الشفكم المناسبة لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي؟

 .2ما إجراءات تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات
الصؼ الثالث األساسي؟

 .3ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل( )0.05≤αبيف متكسطي درجات تمميذات
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع؟

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤αبيف متكسطي درجات تمميذات
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم؟

 .5ما حجـ األثر الناتج عف تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل
تمميذات الصؼ الثالث األساسي؟

فروض الدراسة:

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05≤αبيف متكسطي درجات تمميذات
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع.

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05≤αبيف متكسطي درجات تمميذات
المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم.

أىداف الدراسة:

ستسعى الدراسة إلى تعرؼ أثر استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل

تمميذات الصؼ الثالث األساسي بالمحافظة الكسطى كذلؾ مف خبلؿ:

 .1تحديد ميارات التكاصؿ الشفكم المناسبة لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي.
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 .2الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم
لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث.

 .3الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم
الختبار ميارات االستماع.

 .4التعرؼ إلى جحـ األثر الناتج عف تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ
الشفكم لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي.

أىمية الدراسة:

 .1قد تسيـ نتائج الدراسة في تحديد قائمة بميارتي االستماع كالتحدث التي يمكف أف يستفيد منيا المعمـ
في تدريس المغة العربية كالتركيز عمى ىذه الميارات بغرض تنميتيا.

 .2قد تفيد نتائج الدراسة مشرفي التعميـ األساسي كذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى إعداد كرشات عمؿ

لمعممي التعميـ األساسي كتدريبيـ عمى تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم في المغة العربية ،كتكظيؼ

استراتيجية األركاف األربعة في ىذا المجاؿ.

 .3قد تمفت نظر المشرفيف كمديرم المناىج إلى أىمية التركيز عمى ميارات التكاصؿ الشفكم في أثناء
تقكيـ أداء المعمميف الصفي في مرحمة تطكير المناىج بعد تقكيميا.

 .4قد تفيد مصممي المناىج في تضميف استراتيجية األركاف األربعة في كتاب المغة العربية لمصؼ
الثالث األساسي في الدركس ،عف طريؽ إدخاؿ أنشطة كتدريبات تتيح لمتبلميذ االختيار بيف بدائؿ.

حدود الدراسة:

سوف تقتصر الدراسة عمى الحدود اآلتية:
 .1الحدود الموضوعية:

ميارات التكاصؿ الشفكم (االستماع كالتحدث).

 .2الحدود البشرية:

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف تمميذات الصؼ الثالث األساسي بمحافظة الكسطى.

 .3الحدود المكانية:

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدرسة العائشية األساسية لمبنات في المحافظة الكسطى في مدينة دير
البمح.

 .4الحدود الزمانية:
تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي 2019_2018ـ.

ائيا:
مصطمحات الدراسة إجر ً

استراتيجية األركان األربعة:

تعرفيا الباحثة إجرائيان بأنيا :إحدل استراتيجيات التعمـ النشط يقسـ فييا المعمـ الغرفة الصفية إلى أركاف

فرصا مناسبة أماـ التمميذات الختيارات كبدائؿ معينة داخؿ األركاف بحيث تختارىا
أربعة بحيث تتيح
ن
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التمميذات كفؽ ميكليف كرغباتيف ليتـ بعدىا إجراء مكاقؼ حكارية ،مف خبلؿ التكاصؿ الشفكم بحيث يتحدثف
كيستمعف ،كتبرر المتكاجدات في كؿ ركف سبب تكاجدىف فيو.
التواصل الشفوي:

ائيا بأنو :نشاط لغكم يتـ فيو التفاعؿ كنقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى المستقبؿ عبر قناة
تيعرفو الباحة إجر ن
اتصالية ،لتحقيؽ التقارب المعرفي بيف األطفاؿ ،كذلؾ مف خبلؿ ميارتي االستماع كالتحدث لتمميذات الصؼ

الثالث األساسي.

الصف الثالث األساسي:
ىك أحد صفكؼ المرحمة األساسية الدنيا ،البالغ أعمارىـ بيف  9-8سنكات.

افيا:
المنطقة الوسطى جغر ً

كيتكزع
ىي إحدل محافظات قطاع غزة ،تقع في قمب القطاع ،كتمتد بيف منطقة الق اررة كبيف جنكب مدينة غزة
ٌ
سكاف المحافظة البالغ عددىـ نحك  205.414نسمة تقر نيبا فكؽ مساحتيا الممتدة إلى 56كـ.²
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الفصل الثاني
الدراسات السابقة

 المحور األولأ -دراسات تناولت التعمم النشط
ب -التعقيب عمى دراسات المحور األول
 المحور الثاني:أ -دراسات تناولت التواصل الشفوي
ب -التعقيب عمى دراسات المحور الثاني
 -تعميق عام عمى الدراسات السابقة
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
يعرض الفصؿ الثاني الدراسات كالجيكد السابقة التي اىتمت بالتعمـ النشط ،كميارات التكاصؿ الشفكم،

حيث قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى محكريف أساسييف ،كعرضت الدراسات السابقة كفؽ التسمسؿ
الزمني مف األحدث إلى األقدـ ،كتـ تناكؿ منيجية مكحدة لعرض كؿ دراسة بحيث تتضمف (ىدؼ الدراسة،

أيضا تعقيب الباحثة عمى
المنيج المتبع في الدراسة ،عينة الدراسة ،أدكات الدراسة ،أىـ النتائج) ،كتضمف ن
كؿ دراسة.
أوًًل :المحور األول :دراسات تناولت التعمم النشط:

 .1دراسة تويج (:)2017

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تدريس المغة العربية باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية التفكير

اإلبداعي لدل طبلب الصؼ السادس االبتدائي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو

التجريبي ،كطبقت الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ السادس االبتدائي بمغت ( )50طالب بكاقع ()25
طالبا لممجمكعة الضابطة ،كذلؾ مف خبلؿ تدريس الكحدة الرابعة (الكعي
طالب لممجمكعة التجريبية ك( )25ن
الصحي) مف منيج لغتي الجميمة لمصؼ السادس ،كمف أدكات الدراسة التي استخدميا الباحث اختبار تكرانس

لمتفكير اإلبداعي.

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات مجمكعتي الدراسة في

التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي ،كمياراتو الثبلثة فكاف ىذا الفرؽ لصالح المجمكعة التجريبية التي
درست باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط.
 .2دراسة السميتي (:)2017

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجيات التعمـ النشط في االستيعاب القرائي لدل طمبة الصؼ

الرابع األساسي في األردف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة

مف شعبتيف ،بمغ عدد الطمبة فييا ( )68طالبان مف طبلب الصؼ ال اربع األساسي مف مدارس مديرية التربية
كالتعميـ في لكاء بني كنانة بمحافظة إربد ،كتـ إعداد خطط لميارات الفيـ القرائي كفؽ استراتيجيات التعمـ

النشط ،كمف أدكات الدراسة التي استخدميا الباحث اختبار لقياس الفيـ القرائي تككف مف ( )28فقرة ،كمقياس

االتجاه نحك القراءة كالمككف مف ( )15فقرة.

حيث أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االستيعاب القرائي تعزل إلى

استراتيجيات التعمـ النشط.

 .3دراسة أبو موسى (:)2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ بيئة تعميمية الكتركنية تكظؼ استراتيجيات التعمـ النشط ،كقياس فاعميتيا
في تنمية ميارات التفكير المستقبمي في التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ السابع األساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ
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الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )70طالبة مكزعة عمى مجمكعتيف
(ضابطة ،تجريبية) ،كمف أدكات الدراسة التي استخدميا الباحث اختبار تحصيمي ،استبانة ،مقابمة ،لقياس

ميارات التفكير المستقبمي في الكحدة الرابعة (الثكرة الخضراء).

كمف أىـ نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05≤αبيف متكسط

درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير

المستقبمي البعدم ،كاستبانة ميارات التفكير المستقبمي البعدم لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.

 .4دراسة الجمل (:)2017

ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائػـ عمى استراتيجيات التعمـ النشط في

تنمية ميارات التدريس اإلبداعي لدل معممي الرياضيات في مرحمة التعميـ األساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ
الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )27معممان كمعممة مف معممي
الرياضيات لمصفكؼ الخامس كالسادس األساسي في المدارس الحككمية بمديرية غرب غزة ،كمف أدكات

الدراسة التي است خدميا الباحث بطاقة مبلحظة أداء التدريس اإلبداعي ،كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات
بالطرؽ المناسبة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات

المعمميف عينة الدراسة عمى بطاقة مبلحظة التدريس اإلبداعي في التطبيؽ القبمي كمتكسط درجاتيـ في

التطبيؽ البعدم كأف لمبرنامج التدريبي فاعمية مقبكلة في اكتساب التدريس اإلبداعي كمياراتو األربع.

 .5دراسة جبار وآخرون (:)2017

ىدفت الدراسة الى التعرؼ إلى تأثير التعمـ النشط كفؽ النمذجة الصكرية في تعمـ ميارة المناكلة
الصدرية بكرة السمة لطبلب االكؿ المتكسط ،كلتحقيؽ أىدؼ الدراسة استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ذكم
المجكعتيف التجريبية كالضابطة كقد اشتمؿ مجتمع البحث عمى طبلب االكؿ المتكسط  ،مدرسة الخطيب

طالبا ككانت عينة البحث مككنة مف( )30طالبان بكاقع ( )12طالبان مف
البغدادم كالبالغ عددىـ ( )161ن
المجمكعة التجريبية ،ك( )18طالبان مف المجمكعة الضابطة ،كمف األدكات التي استخدميا الباحثكف اختبار
تفضيؿ النمذجة الحسية ،كاختبارات المناكلة الصدرية.

حيث أظيرت نتائج الدراسة أف لمتعمـ النشط عمى كفؽ النمذجة الصكرية االثر الكبير في تعمـ االداء

الفني لممناكلة الصدرية.

 .6دراسة أيوب (:)2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضكء برنامج ()SBTD

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت

الباحثة المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )73تمميذان كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثاني األساسي
بمدرسة الشاطئ المشتركة "ج" ،حيث بمغ عدد أفراد المجمكعة التجريبية ( )36تمميذان كتمميذة ،كعدد أفراد
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المجمكعة الضابطة ( )37تمميذان كتمميذة ،كتمثمت أدكات الدراسة في قائمة ميارات الفيـ القرائي ،كاختبار

ميارات الفيـ القرائي.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :التكصؿ لقائمة ميارات الفيـ القرائي المراد تنميتيا لدل

طمبة الصؼ الثاني األساسي كعددىا ( )4ميارات أساسية ،ك( )22ميارة فرعية ،ككجكد أثر كبير جدان
لتكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضكء برنامج ( )SBTDفي تنمية األداء الكمي لميارات الفيـ القرائي.

 .7دراسة الجعافرة (:)2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مستكل ممارسة مبادئ التعمـ النشط في تدريس المغة العربية لطمبة
المرحمة األساسية العميا في مديريتي تربية الرصيفة كقصبة الكرؾ مف كجية نظر معممييا ،كالكقكؼ كذلؾ

عمى أثر متغيرات جنس المعمـ ،كخبرتو التعميمية ،كالمنطقة التعميمية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ

معمما كمعممة ،اختيركا
الباحث المنيج الكصفي المسحي الميداني ،كتككنت عينة الدراسة مف ()228
ن
بالطريقة العشكائية الطبقية ،كمف أدكات الدراسة التي استخدميا الباحث استبانة اشتممت عمى ( )33فقرة.
كمف أىـ نتائج الدراسة :أف درجة ممارسة معممي المغة العربية لمبادئ التعمـ النشط جاءت متكسطة في

المجاالت الثبلث :التعمـ اإللكتركني ،كاإلدارة الصفية ،كاستراتيجيات التدريس حسب المعيار المتبع في

الدراسة ،كتبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث عمى مجاؿ التعمـ
اإللكتركني.

 .8دراسة الرشيدي (:)2015
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت لعناصر التعمـ

النشط مف كجية نظر المكجييف كالمديريف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كقد تـ
اختيار عينة عشكائية بسيطة مف المديريف  ،بمغت ( )45مدي انر كمديرة ،كبنسبة  %69مف مجتمع الدراسة

كبكاقع( )23مدي انر ،ك( )22مديرة  ،كما تـ اختيار عينة عشكائية بسيطة أخرل مف المكجييف ،بمغت ()60

مكجيان كمكجية كبنسبة  %30مف مجتمع الدراسة كبكاقع ( )25مكجيان ك( )35مكجية ،كمف األدكات التي
استخدميا الباحث استبانة تتضمف ( )64فقرة مكزعة عمى أربعة مجاالت ،إذ يمثؿ كؿ مجاؿ عنصر مف

عناصر التعمـ النشط.

كأظيرت نتائج الدراسة أف درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية لعناصر التعمـ النشط كانت متكسطة،

كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05≤αلدرجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية
لعناصر التعمـ النشط تعزل لمتغير الجنس كالخبرة المكجية.
 .9دراسة محمد (:)2014

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجيات التعمـ النشط عمى التفكير التأممي كالتحصيؿ

األكاديمي لمقرر التدريب الميداني لمطالبات المعممات بكمية رياض األطفاؿ جامعة الفيكـ ،كلتحقيؽ أىداؼ

الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )150طالبة مف الطالبات
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المعممات بكمية رياض األطفاؿ جامعة الفيكـ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة في
اختبار تحصيمي ،كمقياس التفكير التأممي ،كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات بالطرؽ المناسبة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لطالبات المجمكعة التجريبية

عف المجمكعة الضابطة في كؿ مف االختبار التحصيمي كمقياس التفكير التأممي.

 .10دراسة الغمبان (:)2014

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل

تمميذات الصؼ الرابع األساسي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت عينة
الدراسة مف ( )103تمميذات ،ثـ تـ اختيار المجمكعة التجريبية األكلى كالمككنة مف( )32تمميذة درسف كفؽ
استراتيجية التعمـ التعاكني ،كالمجمكعة التجريبية الثانية كالمككنة مف( )36تمميذة درسف بطريقة لعب األدكار،

كالمجمكعة الضابطة كالمككنة مف( )35تمميذة تـ تدريسيف بالطريقة االعتيادية ،كتمثمت أدكات الدراسة في

قائمة ميارات الفيـ القرائي كاختبار ميارات الفيـ القرائي.

ككاف مف أىـ نتائج الدراسة أف استراتيجيتي التعمـ النشط كاف ليما أثر كبير في تنمية ميارات الفيـ

القرائي لدل طالبات الصؼ الرابع.

 .11دراسة (مولينجو(:Mulongo, 2013
ىدفت ىذه الدراسة المقارنة بيف المشاركة الصفية لمطبلب الذيف يتـ تعميميـ مف قبؿ معمميف ذكم خبرة
ككفاءة عالية في استخداـ كتبني طريقة التعميـ كالتعمـ النشط ،مقارنة بأكلئؾ المعمميف الذيف ال يؤمنكف بتأثير

ىذه النظرية عمى مشاركة التبلميذ كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الكصفي ،حيث اختار الباحث

عينة قصدية بمغ عدد افرادىا ( )42معممان ثـ تـ مبلحظتيـ داخؿ الصؼ مف قبؿ متخصصيف ،كمف أىـ

أدكات الدراسة التي استخدمت ىي االختبار.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،أف المعمميف الذيف لدييـ كفاءة عالية في استخداـ طريقة التعمـ النشط

يستخدمكف تقنيات عالية تكصميـ الى اليدؼ المرجك مقارنة بأكلئؾ المعمميف الذيف ال يستخدمكف الطريقة

مطمقان كاف معدؿ مشاركة التمميذ في الصفكؼ التي تدرس مف قبؿ معمميف مستخدميف لطريقة التعمـ النشط

كبيرة جدان.

 .12دراسة السناني (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى معكقات استخداـ التعمـ النشط بالمدارس المتكسطة بالمدينة المنكرة

مف كجية نظر المعمميف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة
مف ( )232مف المعمميف بالمرحمة المتكسطة بالمدينة المنكرة ،ككانت أداة الدراسة األساسية ىي االستبانة
حيث تـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األداة.

كمف أىـ نتائج الدراسة :أنو جاء في الترتيب األكؿ المعكقات المتعمقة بالبيئة المدرسية ،ثـ في الترتيب

الثاني المعكقات المتعمقة بالطالب ثـ في الترتيب الثالث المعكقات المتعمقة بالمقررات الدراسية.
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 .13دراسة العالول (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط "مسرحة المنيج ،األلعاب
التعميمية ،التعمـ التعاكني" في تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي

بمحافظة غزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف

( ) 78طالبة مف مدرسة غزة االبتدائية "ا" ،كقسمت العينة إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية كمجمكعة
ضابطة ،كقد استخدمت الباحثة عدة أدكات ،منيا :تحميؿ المحتكل لمكضكعات الدراسة الستخبلص ميارات

حؿ المسألة الرياضية ،كاختبار ميارات حؿ المسألة الرياضية.

كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد فاعمية كبيرة الستراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الميارات الرياضية لدل

طالبات الصؼ الرابع األساسي.

 .14دراسة بوقس (:)2010

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط كالتدريب المباشر في تدريس طالبات

الفرقة الثالثة بكمية التربية لمبنات بجدة (القسـ العممي :تخصص الكيمياء كالنبات) عمى تحصيميف اآلجؿ
كتنمية ميارات التدريس لدييف مف خبلؿ مقرر طرؽ التدريس ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة طبقت الباحثة المنيج

شبو التجريبي ،كطبقت أدكات الدراسة عمى عينة مف طالبات الفرقة الثالثة عممي تخصص الكيمياء كالنبات

( )166طالبة بالفصؿ الدراسي األكؿ ،تخصص النبات ( )86طالبة بالفصؿ الدراسي الثاني ،كمف األدكات
التي استخدمتيا الباحثة اختبار تحصيمي ،كبطاقة مبلحظة.

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة بيف متكسطي درجات الطالبات المعممات (تخصص الكيمياء)

القبمي كالبعدم في االختبار التحصيمي لمقرر طرؽ تدريس ( ،)1ككجكد فركؽ دالة بيف متكسط درجات
الطالبات المعممات (تخصص النبات) في بطاقة المبلحظة كمتكسط درجات بطاقة المبلحظة لميارات

التدريس.

 .15دراسة (كيم) :Kim, 2009
ىدفت الدراسة الستقصاء أثر استراتيجيات التعمـ النشط عمى تعزيز تعمـ الطمبة كتنمية التفكير الناقد في

دركس عمكـ األرض ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )477طالبان عشكائيان مف مدارس كالية بنسمفانيا األمريكية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات الدراسة
كالمتمثمة في اختبار تحصيمي كبطاقة مبلحظة كمقابمة شخصية ،كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات

بالطرؽ المناسبة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى أداء الطمبة في تنمية

ميارات التفكير الناقد تعزل الستراتيجيات التعمـ النشط في تدريس الككارث الطبيعية ،كأظير الطمبة تغي انر
إيجابيان في اكتسابيـ لممفاىيـ العممية بعد أف درسكا بأسمكب التعمـ النشط كأظيرت النتائج تحسنان في مياراتيـ
عمى التفكير بشكؿ ناقد.
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 .16دراسة (تاندوغان وأورىان) :Tandogan & Orhan, 2007
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر تكظيؼ أسمكب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجيات التعمـ
النشط في التحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ السابع األساسي في مادة العمكـ كمدل اكتسابيـ لممفاىيـ العممية،

طالبا بطريقة
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )50ن
عشكائية مف إحدل مدارس إسطنبكؿ في تركيا ،كمف أدكات الدراسة التي استخدميا الباحثاف اختبار
تحصيمي ،كمقياس اتجاه الطمبة نحك مادة العمكـ ،كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات بالطرؽ المناسبة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبة

المجمكعة الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية تعزل إلى أسمكب حؿ المشكبلت المستند إلى

استراتيجيات التعمـ النشط ،كما أظيرت النتائج أف تكظيؼ أسمكب حؿ المشكبلت المستند إلى استراتيجيات

ال تعمـ النشط لو أثر كبير في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لمطمبة كاكتسابيـ لممفاىيـ العممية ،كتحسيف
اتجاىاتيـ نحك مادة العمكـ.

 .17دراسة (ترابان وآخرون) :Tarabaan &Others,2007
ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في التحصيؿ الدراسي كسمككيات
الطمبة كاتجاىاتيـ نحك تعمـ األحياء لممرحمة الثانكية في كالية تكساس االمريكية ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

طالبا بطريقة عشكائية مف مدارس كالية
استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )408ن
تكساس األمريكية ،كمف أدكات الدراسة التي استخدميا الباحثيف مقياس اتجاه نحك تعمـ مبحث األحياء،

كبطاقة مبلحظة ،كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات بالطريقة المناسبة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،أف تعمـ الطمبة اتخذ الطابع التشاركي كالتعاكني ،كأف

الطمبة الذيف تعممكا في مختبر التعمـ النشط قد اكتسبكا قد نار أكبر مف محتكل المادة التعميمية مقارنة بالذيف
تعممكا في غرفة الصؼ االعتيادية ،كأف التعمـ النشط كالمنياج الذم صمـ كفؽ استراتيجياتو يزيد مف فاعمية

الطمبة كيحسف مف اتجاىاتيـ ،كيعزز مف العمؿ التشاركي كالتعاكني بينيـ ،كيزيد مف فيميـ لمحتكل المادة

الدراسية.

التعقيب عمى دراسات المحور األول:

أوًًل :من حيث األىداف:

مف عرض دراسات المحكر األكؿ يمكف تسجيؿ المبلحظات التالية:
دراسات ىدفت إلى تنمية ميارات الفيـ كاالستيعاب القرائي كمنيا دراسة تكيج ( ،)2017كدراسة السميتي

( ،)2017كدراسة أيكب ( ،)2017كدراسة الغمباف ( ،)2014كدراسات اىتمت بالكشؼ عف أثر التعمـ النشط

في التحصيؿ كمنيا دراسة بكقس ( ،)2010كدراسة (تاندكغاف كأركىاف) ،Tandogan & Orhan 2007

كدراسة (تراباف كبككس كبكالرد كبكلؼ) ،Tarabaan, Box, Myers, Pollard &Bowen2007
كدراسات ىدفت إلى التعرؼ إلى معكقات التعمـ النشط كمنيا دراسة السناني ( ،)2012كدراسات اىتمت
بتنمية ميارات التفكير كمنيا دراسة تكيج ( ،)2017كدراسة أبك مكسى ( ،)2017كدراسات أخرل ىدفت
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لمتعرؼ إلى درجة ممارسة المعمميف لمبادئ كعناصر التعمـ النشط كمنيا دراسة الرشيدم ( ،)2015كدراسة
الجعافرة ( ،)2015بينما دراسة العالكؿ ( )2012ىدفت إلى تكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في
تنمية ميارات حؿ المسألة الرياضية ،كدراسات ىدفت إلى التعرؼ إلى تأثير التعمـ النشط كفؽ النمذجة

الصكرية في تعمـ ميارة المناكلة الصدرية بكرة السمة لطبلب االكؿ المتكسط كمنيا دراسة جبار كآخركف

( ،)2016كدراسات ىدفت إلى المقارنة بيف المشاركة الصفية لمطبلب الذيف يتـ تعميميـ مف قبؿ معمميف ذك
خبرة ككفاءة عالية في استخداـ كتبني طريقة التعميـ كالتعمـ النشط ،مقارنة بأكلئؾ المعمميف الذيف ال يؤمنكف

بتأثير ىذه النظرية عمى مشاركة التبلميذ كمنيا دراسة (مكلينجك( Mulongo, 2013

كالدراسة الحالية ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية األركاف األربعة عمى تنمية ميارات التكاصؿ

الشفكم لدل طالبات الصؼ الثالث األساسي ،كىذه االستراتيجية ىي إحدل استراتيجيات التعمـ النشط.
ثانياً :من حيث المنيج المتبع في الدراسة:

تفاكتت الدراسات المستعرضة في المنيج المتبع ،كلكف معظميا استخدـ المنيج التجريبي ،كمنيا دراسة

السميتي ( ،)2017كدراسة أبك مكسى ( ،)2017كدراسة الجمؿ ( ،)2017كدراسة جبار كآخركف (،)2017

كدراسة أيكب ( ،)2017كدراسة الغمباف ( ،)2014كدراسة (كيـ)  Kim, 2009كدراسة (تاندكغاف كأركىاف)

 ،Tandogan & Orhan 2007كدراسة (تراباف كبككس كبكالرد كبكلؼ) Tarabaan, Box, Myers,
 ،Pollard &Bowen2007كىناؾ دراسات استخدمت المنيج شبو التجريبي كمنيا دراسة تكيج (،)2017
كدراسة محمد ( ،)2014كدراسة العالكؿ ( ،)2012كدراسة بكقس ( ،)2010كىناؾ دراسات استخدمت

المنيج الكصفي كمنيا دراسة الجعافرة ( ،)2015كدراسة الرشيدم ( ،)2015كدراسة (مكلينجك) Mulongo,
 ،2013كدراسة السناني (.)2012

كالدراسة الحالية سكؼ تستخدـ المنيج شبو التجريبي.

ثالثًا :من حيث عينة الدراسة:

تنكعت عينات دراسات ىذا المحكر فمنيا مف كانت عينتيا طمبة المرحمة االبتدائية كمنيا دراسة تكيج

( ،)2017كدراسة السميتي ( ،)2017كدراسة أيكب ( ،)2017كدراسة الغمباف ( ،)2014كدراسة العالكؿ

( ،)2012كاستيدفت دراسة أبك مكسى ( ،)2017كدراسة جبار كآخركف ( ،)2017كدراسة (تاندكغاف
كأركىاف)  Tandogan & Orhan ,2007المرحمة اإلعدادية ،كطبقت دراسة (تراباف كبككس كبكالرد
كبكلؼ)  Tarabaan, Box, Myers, Pollard &Bowen2007عمى المرحمة الثانكية ،بينما دراسة بكقس

( )2010كانت عينتيا طالبات الجامعات ،أما دراسة محمد ( )2014كانت عينتيا الطالبات المعممات،
كمنيا مف كانت عينتيا المعمميف كمنيا دراسة الجمؿ ( ،)2017كدراسة الرشيدم ( ،)2015كدراسة الجعافرة

( ،)2015كدراسة السناني ( ،)2012كدراسة (مكلينجك). Mulongo, 2013
كالدراسة الحالية سكؼ تطبؽ عمى المرحمة االبتدائية.

14

ابعا :من حيث أدوات الدراسة:
رً
عددا مف األدكات فمنيا ما استخدـ االختبار كمنيا دراسة تكيج
استخدمت الدراسات المستعرضة ن
( ،)2017كدراسة السميتي ( ،)2017كدراسة جبار كآخركف ( ،)2017كدراسة (مكلينجك Mulongo,
( ،2013كدراسة أبك مكسى ( )2017استخدمت اختبار كاستبانة كبطاقة مبلحظة ،كدراسة محمد (،)2014
كدراسة (تاندكغاف كأركىاف( Tandogan & Orhan 2007استخدمتا اختبار كمقياس اتجاه ،أما دراسة

الغمباف ( )2014استخدمت قائمة ميارات لمفيـ القرائي ككذلؾ دراسة أيكب ( )2017باإلضافة إلى اختبار،
كبالنسبة لدراسة بكقس ( )2010استخدمت اختبار كبطاقة مبلحظة ،كاستخدمت دراسة (كيـ) Kim, 2009
اختبار كبطاقة مبلحظة كمقابمة ،بينما دراسة الجمؿ ( )2017استخدمت بطاقة مبلحظة ،كدراسة العالكؿ

( )2012استخدمت اختبار كتحميؿ محتكل ،كدراسة (تراباف كبككس كبكالرد كبكلؼ) Tarabaan, Box,
 Myers, Pollard &Bowen2007استخدمت بطاقة مبلحظة كمقياس اتجاه ،أما دراسة الجعافرة

( ،)2015كدراسة الرشيدم ( ،)2015كدراسة السناني ( )2012استخدمت استبانة.
كالدراسة الحاليو سكؼ تستخدـ اختبار كبطاقة مبلحظة.

خامسا :من حيث نتائج الدراسة:
ً
الدراسات التي اىتمت بتكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط تكاد تيجمع عمى األثر اإليجابي الكاضح ليذه
االستراتيجيات ،ككذلؾ البرامج المقترحة في عممية التدريس عمى اختبلؼ المباحث الدراسية كالعينات التي
أجريت عمييا.

سادسا :أوجو اًلستفادة من الدراسات السابقة:
ً
قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع التعمـ النشط ،فبلحظت
انو يمكف تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة التي ىي إحدل استراتيجيات التعمـ النشط لعدة أىداؼ كمف بيف

ىذه األىداؼ تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم في مبحث المغة العربية ،كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة
في الجكانب اآلتية:
 .1إثراء اإلطار النظرم ،كتحديد جكانب مشكمة الدراسة بشكؿ دقيؽ.
 .2تصميـ أدكات الدراسة الحالية.

 .3استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.

 .4االستفادة مف نتائج كتكصيات الدراسات السابقة بعد االطبلع عمييا.

سابعا :أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ً
مف عرض الدراسات السابقة نجد أف ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية ،فالدراسات السابقة
جميعيا كظفت استراتيجيات متعددة في تنمية التكاصؿ الشفكم ،لكف الدراسة الحالية تميزت عف غيرىا في

تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة التي ىي إحدل استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات التكاصؿ

الشفكم.
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ثانيا :المحور الثاني :دراسات تناولت التواصل الشفوي:
ً
 .1دراسة حسين (:)2017
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات التكاصؿ الشفكم متمثمة في فني (االستماع كالتحدث) التي تناسب
طبلب الصؼ الث اني اإلعدادم ،كقياس أثر برنامج قائـ عمى نمكذج (جكردف) لتآلؼ األشتات في تنمية تمؾ

الميارات ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي ،كالمنيج شبو التجريبي لتعرؼ أثر
برنامج قائـ عمى نمكذج (جكردف) لتآلؼ األشتات في تنمية ميارات االستماع كالتحدث لدل عينة الدراسة،
كتككنت عينة الدراسة مف فصؿ مف فصكؿ الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرسة عمي الدبيس اإلعدادية بمدينة

طالبا ،كتمثمت العينة في مجمكعة تجريبية كاحدة،
شبيف القناطر بمحافظة القميكبية ككاف عددىـ ()40
ن
ككانت أدكات الدراسة األساسية عبارة عف استبانة لتحديد ميارات االستماع كالتحدث المناسبة لمعينة ،كاختبار
االستماع كاختبار التحدث كبطاقة مبلحظة ميارات التحدث ،كتصميـ برنامج قائـ عمى نمكذج (جكردف) في

تآلؼ األشتاف لتنمية ميارات االستماع كالتحدث لدل التبلميذ بحيث يحقؽ اىداؼ الدراسة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة :فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم ،كتحديد

ميارات االستماع كالتحدث المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم ،كبينيا كاآلتي (تحديد الفكرة الرئيسية
لمنص المسمكع -تحديد األفكار الفرعية -تحديد عنكاف مناسب لمنص المسمكع -تمخيص النص -الحكـ عمى
المسمكع -رتيب األفكار كفؽ تسمسميا في النص المسمكع -استخبلص الدركس المستفادة -مراعاة سبلمة
األفكار أثناء الحديث كترتيبيا -إنتاج أفكار فصحى كمتعددة أثناء الحديث -االستشياد بعض األدلة التي

تؤيد الحديث -كتنكيع نبرات الصكت حسب المعنى).
 .2دراسة جمعة (:)2017

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية مثمث االستماع في تنمية ميارتي التحدث كالقراءة لدل طبلب
الصؼ الثالث األساسي بمحافظة رفح ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ستخدـ الباحث المنيج التجريبي المعتمد عمى
طالبا مف طبلب الصؼ الثالث
تصميـ المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) ،كتككنت عينة الدراسة مف( )42ن
األساسي بمدينة رفح ،كتحددت أدكات الدراسة في قكائـ بناء ميارات االستماع كالتحدث كالقراءة ،كبطاقة
مبلحظة لمتحدث ،كتـ التأكد مف صدؽ كثبات االختبارات ،مف خبلؿ تكزيعيا عمى المحكميف كتطبيقيا عمى

عينة استطبلعية؛ لحساب معامؿ الصعكبة كالتمييز.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية مثمث االستماع عمى

المجمكعة الضابطة في اختبارات االستماع كالتحدث كالقراءة.
 .3دراسة الربيحات (:)2017

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية استراتيجية األلعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث في مادة

المغة العربية لطالبات الصؼ الرابع األساسي في منطقة ذيباف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة

المنيج شبو التجريبي ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )60طالبة ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار
تحصيمي في ميارات التحدث ،كدليؿ المعممة القائـ عمى استراتيجية األلعاب.
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كمف أىـ نتائج الدراسة ،فاعمية استراتيجية األلعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث لدل طالبات
الصؼ الرابع األساسي ،مقارنة بالطرؽ االعتيادية.
 .4دراسة الشنطي (:)2016

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى أدب األطفاؿ في تنمية ميارات التعبير الشفكم
لدل تبلميذ الصؼ الثالث األساسي بغزة ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي،

كتككنت عينة الدراسة مف ( )92تمميذان كتمميذة مف تبلمذة الصؼ الثالث األساسي بالمحافظة الكسطى،

كقسمت العينة عشكائيان إلى مجمكعتيف :المجمكعة األكلى تجريبية ،درست التعبير الشفكم باستخداـ البرنامج
الذم تـ تصميمو ،بينما درست المجمكعة الثانية الضابطة بالطريقة االعتيادية ،ككانت أدكات الدراسة عبارة

عف بطاقة مبلحظة ،كمعيار تصحيح لقياس ميارات التعبير الشفكم ،كتطبيقيا قبميان كبعديان ،كتـ إعداد قائمة

لميارات التعبير الشفكم المناسبة لتبلمذة الصؼ الثالث األساسي.

كمف أىـ نتائج الدراسة :فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التعبير الشفكم.

 .5دراسة عطية (:)2015

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى فاعمية استراتيجية الدراما الحكارية في تنمية بعض ميارات التكاصؿ
الشفكم لدل طبلب المغة العربية غير الناطقيف بيا ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو

طالبا بالمستكل الثالث مف طبلب المغة العربية غير الناطقيف بيا
التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )60ن
طالبا،
بمعيد المغكيات العربية بجامعة الممؾ سعكد ،تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف تجريبية كعددىا ()30
ن

طالبا ،كمف األدكات التي استخدميا الباحث اختبار لقياس ميارات االستماع ،كبطاقة
كضابطة كعدىا ( )30ن
مبلحظة لميارات التحدث.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،فاعمية استراتيجية الدراما الحكارية في تنمية التكصؿ الشفكم لدل الطبلب أفراد

عينة البحث ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة

الضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث كالختبار ميارات االستماع لصالح المجمكعة

التجريبية.

 .6دراسة أغبر (:)2015
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الدراما التككينية في تنمية ميارات التحدث كمفيكـ الذات

لدل طمبة الصؼ السابع األساسي ،كإلجراء الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي كتـ تطبيؽ الدراسة
عمى عينة قصدية مف طمبة الصؼ السابع األساسي ،كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ،األكلى ضابطة كعددىا

( )22طالبان درسكا بالطريقة االعتيادية كاألخرل تجريبية كعددىا ( )25طالبان درسكا بطريقة الدراما التككينية،
كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار ميارة التحدث ،كدليؿ المعمـ لمدركس المعدة كفؽ أسمكب الد ارما التككينية

في تنمية ميارة التحدث كمفيكـ الذات لدل طمبة الصؼ السابع األساسي.

كأظيرت النتائج فاعمية أسمكب الدراما التككينية في تنمية ميارة التحدث كمفيكـ الذات.
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 .7دراسة المجدًلوي (:)2015
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ الطرائؼ األدبية في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم في
مبحث المغة العربية لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي في غزة ،كإلجراء الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

طالبا
شبو التجريبي ،ذك التصميـ القبمي كالبعدم لمجمكعتيف مستقمتيف ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )80ن
كطالبة حيث تـ اختيار مدرسة الزيتكف االبتدائية المشتركة ج بطريقة قصدية ،كاختيرت العينة بطريقة

عشكائية ،كتـ تقسيميا إلى مجمكعتيف :المجمكعة األكلى تجريبية درست باستخداـ الطرائؼ األدبية كعدد

طالبا
طالبا كطالبة ،كالمجمكعة الثانية ضابطة درست بالطرؽ العادية كعدد طبلبيا ( )40ن
طبلبيا ( )40ن
كطالبة ككانت أدكات الدراسة األساسية عبارة عف :قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم ،اختبار لميارات االستماع
في المغة العربية ،بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،أف ميارات التكاصؿ الشفكم الكاجب تكافرىا كتنميتيا لدل تبلميذ الصؼ الثاني

بمبحث المغة العربية عبارة عف ثبلث ميارات رئيسية ميارة االستماع الجيد ،كميارات الحكار مع اآلخريف،

كميارات الجانب المممحي ،كينبثؽ عنيا ( )27ميارة فرعية ،كما أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد أثر داؿ
إحصائيا لتكظي ؼ الطرائؼ األدبية بمبحث المغة العربية في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تبلميذ
ن
الصؼ الثاني األساسي بغزة.

 .8دراسة عماد الدين (:)2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ السرد القصصػي لتنمية بعػض ميػارات االسػتماع فػي

القػراءة لػدل طمبػة الصػػؼ ال اربػع األسػاس كاتجاىػػاتيـ نحكىػا ،كلتحقيؽ أىػداؼ ىػذه الد ارسػة ،تككنت عينة

الد ارسػة مػف ( )136طالبػان كطالبػة مكزعػة عمػى ( )70طالبة مف طالبات الصؼ الرابع األسػاس مػف
(مدرسػة البريج االبتدائية المشتركة) ،ك( )66طالبػان مػف طػبلب الصػؼ ال اربػع األسػاس مػف (مدرسػة ذكػكر

البريج االبتدائية "ج") ،اختيػرت العينة بطريقة قصدية كتػـ بنػاء اسػتبانة تشػمؿ ميػارات االسػتماع لمطمبة كبناء

مقياس لمعرفػػة اتجػاه الطمبػة نحػػك الطريقة.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية بػيف متكسػطات درجػات األطفػاؿ قبػؿ تطبيؽ

البرنػامج كبعػده لصالح القياس البعدم.
 .9دراسة الفيومي (:)2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر أنشطة االتصاؿ المغكم في تنمية ميارات التعبير الشفكم لدل طبلب

الصؼ التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية كالتعميـ بمنطقة عماف في األردف ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة
طالبا مف طبلب الصؼ التاسع
استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )72ن
األساسي درسكا مف مدرستيف مف مدارس الذككر ،كقسمت العينة إلى مجمكعتيف ،تجريبية درست التعبير

طالبا ،كاألخرل ضابطة درست التعبير
الشفكم مف خبلؿ ممارسة أنشطة االتصاؿ المغكم ،كضمت ( )36ن
طالبا ،ككانت أدكات الدراسة عبارة عف اختبار لقياس ميارات
الشفكم بالطريقة االعتيادية ،كضمت ( )36ن

التعبير الشفكم.
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كمف اىـ نتائج الدراسة ،أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة
كبير
أثر نا
التجريبية كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية ،كأف ىناؾ نا
لؤلنشطة المغكية في تنمية ميارات التعبير الشفكم.
 .10دراسة مزيد (:)2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير برنامج تعميمي في تنمية ميارات االستماع النشط لدل أطفاؿ

الرياض ،كدراسة تأثير متغير الجنس ،كإلجراء الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كتككنت عينة

الد ارسة مف ( )60طفبلن كطفمة تتراكح أعمارىـ ( )5-6سنكات ،تـ اختيارىـ مف ركضة الجميكرية مف مديرية
طفبل كطفمة لكؿ مجمكعة،
بغداد ،كتـ تكزيع أطفاؿ العينة إلى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بالتساكم ( )30ن

ككانت أداة الدراسة األساسية عبارة عف اختبار ميارات االستماع إعداد العساؼ كأبك لطيفة.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ،أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات

طبلب المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية ،كما

أظيرت النتائج أف ىناؾ أثر كبير لؤلنشطة المغكية في تنمية ميارات التعبير الشفكم.
 .11دراسة جاد (:)2011

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية قراءة قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التحدث لدل

تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،ككانت عينة
ائيا مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمحافظة القميكبية
الدراسة عبارة عف ( )39تممي نذا تـ اختيارىـ عشك ن
بجميكرية مصر العربية ككانت أدكات الدراسة عبارة عف استبانة لتحديد ميارات التحدث الكاجب تكافرىا
كتنميتيا لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ،كبطاقة مبلحظة لميارات التحدث.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،أف ىناؾ فركقنا ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات التبلميذ في التطبيؽ
القبمي ،كالتطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث ،ككانت تمؾ الفركؽ لصالح التطبيؽ البعدم ،كتبيف
أف البرنامج يتمتع بفاعمية كبيرة.

 .12دراسة عبد العظيم (:)2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى عبلج صعكبات التكصؿ الشفكم لدل تبلميذ ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة

االبتدائية في القاىرة ،كاستخدمت الباحثة المنيجيف الكصفي كالتجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )62تمميذ
كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائية بمدرسة ىدل شعراكم االبتدائية ،كزعت عمى مجمكعتيف

متساكيتيف ،المجمكعة التجريبية كبمغ عدد أفرادىا ( )31تمميذ كتمميذة درسكا مف خبلؿ األنشطة المغكية
القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة ،كالمجمكعة الضابطة كبمغ عدد أفرادىا ( )31تمميذ كتمميذة درسكا كفؽ

الطريقة االعتيادية ،كحددت الباحثة صعكبات التكاصؿ الشفكم ،كالصعكبات االسمكبية ،كالصعكبات المتعمقة
بالجانب الصكتي ،كصعكبات التكاصؿ المممحي ،كتحددت أدكات الدراسة في اختبار القدرة العقمية ،كاختبار

تشخيصي لتحديد صعكبات التحدث ،كبطاقة مبلحظة ،كمقياس الذكاءات المتعددة.
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كمف أىـ نتائج الدراسة ،أف األنشطة المغكية القائمة عمى الذكاءات المتعددة التي قدمتيا الدراسة ليا
فاعمية في عبلج صعكبات التكاصؿ الشفكم.
 .13دراسة مدبولي (:)2010

ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات التكاصؿ الشفكم كالكعي بعمميات
االستماع كالتحدث لدل الطالبات المعممات كأثره في أدائيف التدريسي  ،كاستخدمت الباحثة المنيج شبو

التجريبي ،كالمنيج الكصفي التحميمي ،كتككنت عينة الدراسة مف طالبات الفرقة األكلى شعبة التربية بكمية
الدراسات اإلنسانية جامعة األزىر (فرع القاىرة) ،كمف األدكات التي استخدمتيا الباحثة قائمة بميارات

االستماع البلزـ تكافرىا لدل الطالبة المعممة ،كقائمة بميارات التحدث ،كبطاقة مبلحظة ،كمقياس الكعي

بعمميات االستماع كالتحدث.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،أف البرنامج قد أدل إلى تنمية ميارات االستماع كالكعي بعممياتو كميارات تدريسو.
 .14دراسة (جراىام) :2006، graham
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تصكر المتعمميف لفيـ المسمكع ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث

المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف طبلب اإلنجميز الذيف تت اركح أعمارىـ ما بيف ( )18-16سنة،

ككانت أداة الدراسة ىي االستبانة.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،اف الطبلب في المرحمة بعد اإللزامية يشعركف بأف فيـ المسمكع لدييـ أقؿ مف

ذم قبؿ ،حيث برزت مشكمة رئيسة عندما أرادكا التعامؿ بشكؿ كاؼ كبسرعة مع النصكص ،كنطؽ الكممات

الفرنسية المفردة ،كتككيف جمؿ بمفردىـ ،عبلكة عمى ذلؾ صعكبات في االستماع إلى ما امتمككه كضعؼ
القدرة في ىذه الميارة كالى صعكبات القدرة السماعية إلى مجمكعة النصكص.
 .15دراسة ( تشانج وريد ( :chang & read,2006

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير أربعة مف أنكاع الدعـ المسمكع كىي :اختبار االستماع ،كتكرار ما
يساىـ بو ،كالتزكد بمعمكمات عامة حكؿ المكضكع ،كتدريس المفردات ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ

الباحث المنيج الكصفي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )106طبلب ،ككانت أداة الدراسة األساسية ىي
االختبار.

كمف أىـ نتائج الدراسة ،أف النكع األكثر فعالية كاف التزكد بمعمكمات حكؿ المكضكع ثـ يميو تكرار ما يساىـ

بو.

تعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

أوًلً :من حيث األىداف:

مف عرض دراسات المحكر الثاني التي اىتمت بالتكاصؿ الشفكم يمكف تسجيؿ المبلحظات التالية:

دراسات ىدفت إلى تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم كمنيا دراسة حسيف ( ،)2017كدراسة مدبكلي

( ،)2010كدراسة عطية ( ،)2015كدراسة المجدالكم ( ،)2015كدراسات اىتمت بتنمية ميارات االستماع
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كمنيا دراسة عماد الديف ( ،)2012كدراسة مزيد ( ،)2012كدراسات ىدفت إلى تنمية ميارات التحدث كمنيا
دراسة الربيحات ( ،)2017كدراسة جاد ( ،)2011بينما دراسة أغبر ( )2015أشارت إلى تنمية ميارات

التحدث كمفيكـ الذات ،أما دراسة جمعة ( )2017أكدت عمى تنمية مياراتي التحدث كالقراءة ،كبعض

الدراسات ىدفت إلى تنمية ميارات التعبير الشفكم كمنيا دراسة الشنطي ( ،)2016كدراسة الفيكمي

(.)2012

كالدراسة الحالية ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكل

لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي ،كىذه االستراتيجية ىي إحدل استراتيجيات التعمـ النشط.

ثانيا :من حيث المنيج المتبع في الدراسة:
ً
تفاكتت الدراسات المستعرضة في المنيج المتبع ،كلكف معظميا استخدـ المنيج التجريبي كشبو

التجريبي ،فبعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي كمنيا دراسة جمعة ( ،)2017كدراسة مزيد (،)2012
كدراسة الفيكمي ( ،)2012كدراسة الشنطي ( ،)2016كدراسة جاد ( ،)2011بينما دراسة عطية (،)2015

كدراسة مدبكلي ( ،)2010كدراسة المجدالكم ( ،)2015كدراسة أغبر ( )2015كدراسة الربيحات (،)2017

معا
استخدمت المنيج شبو التجريبي ،بينما دراسة حسيف ( )2017استخدمت المنيج الكصفي كشبو التجريبي ن

كىي.

كالدراسة الحالية سكؼ تستخدـ المنيج شبو التجريبي.

ثالثًا :من حيث عينة الدراسة:

تنكعت عينات دراسات ىذا المحكر فمنيا مف كانت عينتيا طمبة مرحمة رياض األطفاؿ مثؿ دراسة مزيد

( ،)2012كاستيدفت دراسة الشنطي ( ،)2016كدراسة جمعة ( ،)2017كدراسة جاد ( ،)2011كدراسة
الربيحات ( ،)2017كدراسة المجدالكم ( ،)2015كدراسة عماد الديف ( )2012طمبة المرحمة االبتدائية.

كطبقت دراسة حسيف ( )2017الفيكمي ( ،)2012كدراسة أغبر ( )2015عينتيا عمى طمبة المرحمة

المتكسطة ،بينما دراسة مدبكلي ( ،)2010كدراسة عطية ( )2015كمنيا مف كانت عينتيا طبلب كطالبات
الجامعات.

كالدراسة الحالية سكؼ تطبؽ عمى المرحمة االبتدائية.

ابعا :من حيث أدوات الدراسة:
رً
عددا مف األدكات فمنيا ما استخدـ بطاقة مبلحظة كاختبار تحصيمي
استخدمت الدراسات المستعرضة ن
معا كمنيا دراسة حسيف ( ،)2017كدراسة جمعة ( ،)2017كدراسة عطية ( ،)2015كدراسة المجدالكم
ن

( ،)2015كمنيا ما استخدـ االختبار كمنيا دراسة أغبر ( ،)2015كدراسة مزيد ( ،)2012كدراسة الربيحات
( ،)2017كدراسة الفيكمي ( ،)2012كمنيا ما استخدـ بطاقة المبلحظة كمنيا دراسة الشنطي (،)2016
كدراسة مدبكلي (.)2010

معا كمنيا دراسة جاد ( ،)2011كمنيا ما اقتصر عمى االستبانة كمنيا دراسة عماد
استبانة كبطاقة مبلحظة ن
الديف (.)2012
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كالدراسة الحالية سكؼ تستخدـ اختبار كبطاقة مبلحظة.

خامسا :من حيث نتائج الدراسة:
ً
أجمعت الدراسات السابقة عمى أىمية التكاصؿ الشفكم ،كالحظنا في ىذا المحكر أف العديد مف
االستراتيجيات كالبرامج المقترحة تعمؿ عمى تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم أال كىي االستماع كالتحدث ،كمف

أىـ ىذه االستراتيجيات استراتيجية األلعاب المغكية ،كالسرد القصصي ،كالدراما التككينية ،كالطرائؼ األدبية،
كمثمث االستماع ،كالدراما الحكارية ،كأنشطة االتصاؿ المغكم ،كقراءة القصص ،كالسرد القصصي.

أما البرامج المقترحة منيا برنامج جكردف لتآلؼ األشتات ،كبرنامج قائـ عمى أدب األطفاؿ.

سادسا :أوجو اًلستفادة من الدراسات السابقة:
ً
قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت مكضكع التكاصؿ الشفكم
(االستماع كالتحدث) ،فبلحظت انو يمكف تكظيؼ العديد مف االستراتيجيات لتنمية ميارات التكاصؿ الشفكم،

كاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في الجكانب اآلتية:

 .1إثراء اإلطار النظرم ،كتحديد جكانب مشكمة الدراسة بشكؿ دقيؽ.
 .2التعرؼ إلى ميارات التكاصؿ الشفكم لدل مراحؿ دراسية مختمفة.
 .3تصميـ أدكات الدراسة.

 .4استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.
 .5االستفادة مف نتائج كتكصيات الد ارسات السابقة بعد االطبلع عمييا.

أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

مف عرض الدراسات السابقة نجد أف ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية ،لكف الدراسة الحالية تميزت
عف غيرىا في تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات الصؼ

الثالث األساسي.

التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:
كفقان لمعرض السابؽ لمدراسات السابقة في كبل المحكريف يمكف الخركج بأبرز االستنتاجات البحثية كمنيا:

 أف دراسات المحكر األكؿ يعنيت بتكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط كقياس أثرىا عمى بعضالمتغيرات منيا ،االستيعاب القرائي ،تنمية ميارات التفكير ،كالتحصيؿ األكاديمي ،بينما اىتمت
دراسات المحكر الثاني بتنمية ميارات التكاصؿ الشفكم كذلؾ باستخداـ كسائؿ كطرؽ متعددة ،فبعض
استراتيجيات التعمـ النشط ليا نصيب كبير مف اىتماـ الباحثيف ككذلؾ ميارة االستماع كاف ليا نفس

النصيب بينما لـ يكف الستراتيجية األركاف األربعة نفس النصيب كذلؾ لندرتيا ،حيث تعد الدراسة

الحالية األكلى مف نكعيا التي تكظؼ استراتيجية األركاف األربعة.
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 أجريت بعض الدراسات عمى عينات التبلميذ في مختمؼ المراحؿ التعميمية فكاف مف بينيا دراساتأجريت ف ي المرحمة االبتدائية كدراسات أخرل في المرحمة اإلعدادية ككذلؾ دراسات في المرحمة
الثانكية ،كىذا يؤكد عمى مبلئمة استراتيجيات التعمـ النشط لعينة ىذه الدراسة.
 أظيرت نتائج الدراسات السابقة أف استراتيجيات التعمـ النشط ليا أثر إيجابي في زيادة مستكلتحصيؿ التبلميذ ،ككذلؾ تعزيز تعمميـ ،كتنمية الميارات الرياضية ،باإلضافة إلى تنمية ميارات
التكاصؿ الشفكم.
 اىتمت معظـ الدراسات السابقة بدراسة العبلقة بيف استراتيجيات التعمـ النشط كميارات التكاصؿالشفكم ،كأثرىا عمى تحسيف ىذه الميارات ،أما ىذه الدراسة فتتميز عما سبؽ بأنيا األكلى _في حدكد
عمـ الباحثة_ في دراسة أثر تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة كالتي ىي أحد استراتيجيات التعمـ
النشط ،في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم.
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الفصل الثالث
اإلطار النظري

 المحور األول:أ -التعمم النشط
ب -استراتيجية األركان األربعة
 المحور الثاني:أ -التواصل الشفوي
ب -ميارات التواصل الشفوي لمصف الثالث األساسي
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الفصل الثالث

اإلطار النظري
تناكؿ ىذا الفصؿ اإلطار النظرم لمدراسة ،كالذم ييدؼ إلى تحديد الفمسفة كاألسس النظرية لمدراسة،

كسكؼ تتناكؿ الباحثة اإلطار النظرم مف خبلؿ محكريف:

المحور األول :تناكلت الباحثة التعمـ النشط مف حيث مفيكمو ،كالعبلقة بيف التعمـ النشط كنظريات

كعرضت مككنات استراتيجية التعمـ النشط،
المعرفة ،كالحاجة إلى التعمـ النشط ،كأىمية التعمـ النشط ،ى
كتىحدثت عف مبادئ التعمـ النشط كأعطت لمحة عف عناصر التعمـ النشط ،كختمت ىذا المحكر باستراتيجية
األركاف األربعة التي قامت الدراسة عمييا.
المحور الثاني :تناكلت تعريفات المغة كالتكاصؿ كعبلقتيما مع بعضيما كتىطرقت الباحثة إلى التكاصؿ
الميغكم كبشكؿ خاص التكاصؿ الشفكم ،مف حيث تعريفاتو ،كطيرقو ،كتىطرقت إلى أشكاؿ التكاصؿ الشفكم،

صت بالذكر مف
كميارات التكاصؿ الشفكم في مبحث المغة العربية لتمميذات الصؼ الثالث األساسي ،ى
كخ ٌ
ميارات التكاصؿ الشفكم االستماع الذم ىيتى َّ
صدر ميارات التكاصؿ الشفكم ،كتعريفاتو ،كىذكرت الفرؽ بيف

رضت أىمية االستماع ،كأنكاعو ،كقامت بتحديد ميارات االستماع البلزمة
الس ٍماع كاالستماع ك ٍ
كع ٍ
االنصات ،ى
ى
لمصؼ الثالث األساسي ،كبعد ذلؾ تحدثت عف ميارة التحدث كتعريفاتيا ،كأىميتيا ،كالفرؽ بيف المحادثة
كالتعبير الشفكم ،كتطرقت إلى أىداؼ التحدث ،كختمت باألىداؼ التي كضعتيا ك ازرة التربية كالتعميـ لو.

المحور األول :التعمم النشط واستراتيجية األركان األربعة

محكر لمعممية
نا
تعد إستراتيجية األركاف األربعة كاحدة مف إستراتيجيات التعمـ النشط التي تجعؿ مف التمميذ

التعميمية في بيئة مدرسية كصفية تساعد عمى رفع مستكل المشاركة كالفاعمية ،كتتناكؿ الباحثة في ىذا

المحكر طبيعة التعمـ النشط مف حيث المفيكـ ،كاألىداؼ ،كالمبادئ ،كصكنال إلى التعريؼ باستراتيجية األركاف
األربعة كأىميتيا ،كخطكاتيا .كفيما يمي تكضيح ذلؾ:

مفيوم التعمم النشط:

يعرؼ التعمـ النشط بأنو :اإلجراءات كالتقنيات كاألنشطة التي تتمركز حكؿ التمميذ بحيث ييؤدم التمميذ
بعيدا عف التمقيف السمبي لممعمكمات ،فيك يسعى ،كيبحث لمحصكؿ عمى المعمكمات ،كىك مف
دكر
نا
ن
فاعبل ن
قكـ باألنشطة؛ يليطبؽ ما تعممو (أيكب.)16:2017،
كي ِّ
كينظـ ي
ييخطط ي

عرؼ بأنو :منظكمة إدارية تشمؿ كؿ مككنات المكقؼ التعميمي ،كتيكجو فعالياتو ،بما فييا
كما يي َّ
استراتيجية التعمـ كالتدريس ،التي تيقدـ المعارؼ كالمعمكمات( :الجانب المعرفي) ،كتككيف القيـ كالسمككيات:
(الجانب الكجداني) ،كاكتساب الميارات األدائية (الجانب الميارم) (رفاعي.)55:2012،

كيرل سعادة كآخركف أف التعمـ النشط ىك ذلؾ النكع مف التعمـ الذم يعمؿ فيو التمميذ عمى تككيف
ى
الم ٍستقاة مف المعمـ
المعنى كالتعاكف مع اآلخريف ضمف أجكاء يقؿ فييا التركيز عمى استقباؿ المعرفة ي
بدال مف ذلؾ بالتأمؿ كاالكتشاؼ (سعادة كآخركف.)30:2011،
كمحاضرتو الكثيرة كاالىتماـ ن
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كيشير كؿ مف ( )Paulson & Faustإلى أف التعمـ النشط :ىك أم نشاط يقكـ بو التمميذ في الغرفة
ي
بدال مف ذلؾ اإلصغاء
الصفية غير اإلصغاء السمبي الذم يقكـ بو المعمـ داخؿ المحاضرة ،بحيث يشمؿ ن

اإليجابي الذم يساعدىـ عمى فيـ ما يسمعكنو ،ككتابة أىـ األفكار الكاردة فيما ييطرح مف أقكاؿ أك آراء أك
يشركحات كالتعميؽ أك التعقيب عمييا ،كالتعامؿ مع تماريف المجمكعات كأنشطتيا بشكؿ يتـ فييا تطبيؽ ما
تعممكه في مكاقؼ حياتية مختمفة ،اك حؿ المشكبلت اليكمية المتنكعة (.)Paulson & Faust, 2006:22

كيعتبر ( )letexierأف التعمـ النشط :ىك التعمـ الذم ييتـ ببناء كمعالجة المعمكمات ،كالتفاعؿ بيف
ى
الطبلب تحت إش ارؼ المعمـ ).)letexier, 2008:39
مف خبلؿ استقراء الباحثة تعريفات التعمـ النشط السابقة يتضح أف التعمـ النشط :ىك ذلؾ التعمـ الذم

يتمحكر حكؿ التمميذ ،لممشاركة في بعض األنشطة التي تدفعو إلى التأمؿ كاالبتكار ،كطرح التساؤالت،
كاعطائو الفرصة ليقكـ ببذؿ كؿ ما بكسعو ،مف أجؿ تنمية الجانب المعرفي كالكجداني كالنفس حركي لدل

التمميذ.

العالقة بين التعمم النشط ونظريات المعرفة:
ىناؾ ثبلث نظريات ساىـ أصحابيا في فيـ ظاىرة التعمـ كىي (بدير:)44:2008،
 .1نظرية ًفطرىية المعرفة بمعنى أف المعرفة ىي فطرية كتى ينبع مف داخؿ الفرد كأف ميمة التعمـ تتجمى في
التأمؿ كالتحميؿ الذاتي فيما يمتمكو الفرد مف أفكار إلنتاج معرفة جديدة كبالتالي ييشكؿ العقؿ إناء
التعمـ ككسيمة إجرائو في الحصكؿ عمى المعرفة المطمكبة.
 .2نظرية ًحسية أك بيئية المعرفة بمعنى أف المعرفة تنبع مف خارج الفرد ،كاف ميمة التعمـ تبدك في
التأمؿ كالتحميؿ الذاتي فيما يمتمكو الفرد مف أفكار إلنتاج معرفة جديدة كبالتالي يشكؿ العقؿ منبينا
مف المنبيات أك المعمكمات.

متكافئا لمعقؿ كالبيئة
دكر
 .3نظرية تكامؿ المعرفة أك ما يسمى بالنظرية التكفيقية لممعرفة ،حيث أعطت نا
ن
كمصادر ككسائؿ لمتعمـ ،عمى أف المعرفة الجديدة أم التعمـ تنتج مف تفاعؿ الفرد أك عقمو في الكاقع
مع البيئة أك المنبيات الحسية لمبيئة.

طا كثيقنا ،كالبنائية ىي أف
كتىعتمد فمسفة التعمـ النشط عمى النظرية البنائية فكؿ منيما مرتبط باآلخر ارتبا ن
يبني التمميذ معرفتو مف خبلؿ تفاعمو المباشر مع مادة التعمـ ،كربطيا بمفيكمات سابقة ،كاحداث تغيرات بيا

عمى أساس المعاني الجديدة بما يتحكؿ إلى عممية تكليد لمعرفة يمتجددة كفيـ عميؽ ىيدعـ التمميذ لما بناه
بً ًحكارات مع المعمميف كاألقراف حيث يظير عمى األطفاؿ مستكيات عالية مف التفكير المعرفي

(عبيد.)3:2002،

حيث ىيرل زيتكف أف المعرفة عممية بًنائية ،كأف التمميذ ىيبني المعرفة مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة
المحيطة؛ ألف المعرفة التي يستطيع الفرد أف يبنييا بنفسو ،ىي التي يستطيع االحتفاظ بيا كاسترجاعيا

(زيتكف.)383:2003،

26

عقميا،
كبذلؾ ترل الباحثة أف التعمـ ىك السبيؿ لمحصكؿ عمى المعرفة فممكف أف يككف مصدره
داخميا ن
ن
خارجيا سببو البيئة كانخراط الفرد مع األفراد اآلخريف كتفاعمو معيـ ،كممكف أف
كممكف أف يككف مصدره
ن
معا،
يككف مصدره
داخميا كخار ن
ن
جيا في آف كاحد بحيث يككف سبب التعمـ ىك أفكار الفرد كعبلقتو مع بيئتو ن

طا كثيقنا بالتعمـ النشط الذم ىيبني فيو التمميذ معرفتو مف خبلؿ التفكير كاعماؿ العقؿ في جك
كىذا يرتبط ارتبا ن
يسكده التفاعؿ االجتماعي.

الحاجة إلى التعمم النشط:

ييعد التعمـ النشط مف أكثر أنماط التدريس ىحداثة ،حيث ظير ىذا المصطمح في القرف العشريف ،ك يكثِّؼ
جديدا مف التعمـ ،يككف
نكعا
ن
االىتماـ بو في القرف الحادم كالعشريف؛ ألف حاجات اإلنساف المعاصرة تتطمب ن

كمشتركيف في العمؿ مع بعضيـ البعض في جك يسكده المشاركة كاأليلفة.
فيو التبلميذ يمنخرطيف ي
كقد ظيرت الحاجة إلى التعمـ النشط نتيجة عكامؿ عدة مف أبرزىا :حالة االرتباؾ كالحيرة التي يشعر

بيا التبلميذ بعد المكقؼ التعميمي التقميدم نتيجة الدكر السمبي ليـ ،حيث يتمقكف المعمكمات بًسمبية تامة،
نتيجة عدـ دمج المعمكمات ال جديدة بصكرة حقيقية في عقكليـ بعد أداء األنشطة العممية المختمفة ،اما في

حقيقيا في عقؿ التمميذ مما
اندماجا
فعاالن إذ أف المعمكمات الجديدة تىندمج
ن
ن
التعمـ النشط فإف دكر التمميذ يصبح ٌ
تيكسبو الثقة بالذات ،كذلؾ بعد بذؿ جيد حقيقي مف قبؿ التمميذ ،حيث تككف األفكار المكجكدة بالبنية المعرفية

المقدمة لو كال يكجد تعارض معرفي بينيما (بدير.)38:2012 ،
لمتمميذ مرتبطة باألفكار ي
كيعد التعمـ النشط مف األفكار الفعالة في التعميـ ،السيما في المراحؿ الدراسية األكلى؛ لتمكيف التبلميذ مف
ميارات التفكير بمعنى أنو يعد ضركريا في المراحؿ التي يجب أف يعمـ فييا الطمبة كيؼ يفكركف ،كبمكجب

فضبل عف تنمية تفكيرىـ كتحسيف
ىذا النكع مف التعمـ يكتسب الطمبة ميارات معرفية كأدائية كحياتية متنكعة،
ن

جكدتو.

كما تظير الحاجة إلى التعمـ النشط مف خبلؿ النتاجات التي يحدثيا عند التمميذ ،مف حيث اكتساب المعرفة

كتنمية الميارات كاالتجاىات لديو ،كفيما يمي إبراز ألىـ النتائج التي تدلؿ عمى اىمية التعمـ النشط كالحاجة

إليو (جبراف:)20 :2002 ،

 .1زيادة نسبة استبقاء المتعمميف لممعرفة ،كزيادة التفاعؿ داخؿ الصؼ
 .2تنمية اتجاىات إيجابية لدل التبلميذ نحك المادة التعميمية ،كنحك أنفسيـ كأقرانيـ كمعممييـ.
 .3تنمية ميارات التفكير العميا ،كزيادة تحصيؿ التبلميذ.

 .4تكفير بدائؿ إيجابية لمصراع بيف المعمـ كالتمميذ ،كتدعيـ الثقة بيف المعمـ كالمتعمـ.
 .5اكتساب التبلميذ لميارات التعمـ النشط كميارات حياتية.

كمف مبررات استخداـ الباحثة لمتعمـ النشط أف التعمـ النشط أىثبت فاعميتو في كثير مف المكاد الدراسية،

كمنيا مادة المغة العربية ،كفي ىذه الدراسة تيريد الباحثة معرفة أثر استراتيجية األركاف األربعة التي ىي
احدل استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم ،كذلؾ لًندرة استخداـ ىذه االستراتيجية
_حسب عمـ الباحثة_.
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أىداف التعمم النشط:
ىناؾ أىداؼ متعددة لمتعمـ النشط ذكرىا سيد ،كالجمؿ كمنيا (سيد ،كالجمؿ:)97:2012 ،
 .1تشجيع التبلميذ عمى السعي نحك الفيـ العميؽ لممادة التعميمية

 .2تنكيع أنشطة التعمـ بما يناسب أساليب التعمـ المختمفة لدل التبلميذ.
 .3تشجيع التبلميذ عمى ربط التعمـ بمكاقؼ الحياة المختمفة.

 .4ربط األفكار كالمفاىيـ كالمعمكمات بما لدل التبلميذ مسبقنا.
 .5تعكيد التبلميذ عمى التعامؿ مع المشكبلت المختمفة كأىمية العمـ في حميا كالتصدم ليا.
 .6تقكية الثقة بالنفس لدل التبلميذ كحفزىـ نحك التعمـ.
 .7إكساب التبلميذ ميارات العمؿ الفريقي.

 .8تشجيع التبلميذ عمى ممارسة ميارات التفكير أثناء عممية التعمـ.

كتي ٍجمؿ الباحثة أىداؼ التعمـ النشط في أنيا تىزيد مف فيـ التبلميذ لممعمكمات كبقاء أثرىا ألطكؿ فترة
ممكنة ،كما تيشجع التبلميذ عمى تكظيؼ المعمكمات في مكاقؼ حياتية ،باإلضافة الي ذلؾ فيي تيعزز
المشاركة اإليجابية لمتبلميذ.

مكونات استراتيجية التعمم النشط:
تتككف استراتيجية التعميـ كالتعمـ النشط مما يمي (سيد ،كالجمؿ:)96:2012 ،
 .1األىداؼ التعميمية ،كالسياؽ التعميمي كالتنظيـ الصفي لمدرس.

 .2تىحركات يقكـ بيا المعمـ كيؤدييا كينظميا ليسير كفقنا ليا في تدريسو.
 .3أمثمة كتدريبات كمسائؿ ككسائؿ تعميمية يمستخدمة لتحقيؽ األىداؼ.

كيخطط لو.
 .4استجابات التبلميذ بًمختمؼ مستكياتيـ ،كالناتجة عف المثيرات التي يينظميا المعمـ ي
الدعائـ األساسية الستراتيجيات التعمـ
كيشير بعض المربيف إلى كجكد أربعة عناصر أساسية تيمثؿ ى
النشط ،في حيف ىيعتبرىا فريؽ آخر طرؽ تدريس يتـ فييا استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط.
كتتمثؿ ىذه العناصر في اآلتي (سعادة كآخركف:)56:2011 ،
 .1الحديث كاإلصغاء.
 .2القراءة.
 .3الكتابة.
 .4التفكير كالتأمؿ.
فعاال في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ،كتعزيز ميارات التبلميذ في
كتيؤدم عناصر التعمـ النشط نا
دكر ن
حؿ ما ييكاجييـ مف مشكبلت ،كتيساعد التمميذ في تحقيؽ كظيفية المعرفة بًتطبيؽ المعارؼ كالميارات التي يتـ

اكتسابيا في حياتيـ اليكمية ،بحيث يتمكف التمميذ مف إًبداء رأيو كمناقشة اآلخريف.
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مبادئ التعمم النشط:
تتعدد مبادئ التعمـ النشط كينبغي االستناد عمييا عند تنفيذه داخؿ غرفة الصؼ ،كفيما يمي إشارة لبعض
منيا كالتي ذكرتيا (بدير:)50:2008،

 .1تشجيع التفاعؿ بيف المعمـ كالتمميذ ،سكاء داخؿ غرفة الصؼ أك خارجيا حيث يشكؿ عامبلن ىامان في
إشراؾ التمميذ كتحفيزه لمتعمـ ،بؿ يجعمو يفكر في قيمو كخططو المستقبمية.

 .2تعزيز العمؿ التعاكني ،فالتدريس الجيد كالعمؿ الجيد يتطمب التشارؾ كالتعاكف كليس التنافس
كاالنعزاؿ.

 .3التبلميذ ال يتعممكف مف خبلؿ اإلنصات ككتابة ما أنصتكا لو فقط ،كانما مف خبلؿ التحدث كالكتابة
عما يتعممكنو كربطو بخبراتيـ السابقة ،كبتطبيؽ ما تعممكه في حياتيـ اليكمية.

 .4معرفة التبلميذ بما يعرفكنو كما ال يعرفكنو تساعدىـ عمى فيـ طبيعة معارفيـ كتقييميا ،فالتبلميذ
بحاجة إلى اف يتأممكا فيما تعممكه ،كما يجب أف يتعممكا كالى تقييـ ما تعممكا.

 .5تقديـ تغذية راجعة سريعة ،حيث أف معرفة التبلميذ بما يعرفكنو كما ال يعرفكنو تساعدىـ عمى فيـ
طبيعة معارفيـ كتقييميا ،فالتمميذ بحاجة إلى أف يتأمؿ ما تعممو.

 .6ضركرة تكفير الكقت الكاؼ لمتعمـ (زمف  +طاقة = تعمـ) ،فالتعمـ بحاجة لكقت و
كاؼ ،كالتمميذ بحاجة
إلى تعمـ ميارة إدارة الكقت ،كىي ميارة ليا أثر ىاـ في التعمـ.

 .7كضع تكقعات عالية ألداء التمميذ ،كالعمؿ عمى تحقيقيا.

اعا متعددة
اعا متعددة ،كأف لمتبلميذ أساليب تعمـ مختمفة ،فطالما أف لمذكاء أنك ن
 .8إدراؾ أف لمذكاء أنك ن
كأف لمتبلميذ أساليبيـ المختمفة لمتعمـ ،فالممارسات التدريسية السميمة ىي التي تراعي ذلؾ التعدد
كاالختبلؼ.

بينما يرل بدكم أف مبادئ التعمـ النشط تتمخص فيما يمي (بدكم:)161:2010 ،
 .1الخبرات المألكفة جسكر لمخبرات الجديدة (نقؿ التعمـ).
 .2التفكير الناقد كالعمؿ اإلبداعي (حؿ المشكمة).
المكازنة (لتثبيت المألكؼ).
 .3ي
 .4النشاط الجماعي (عمؿ المجمكعة).
 .5التعزيز (محدد لمنجاح).

 .6التطبيؽ (مكاقؼ جديدة).

كلقد حدد (بكنؾ)  Bonkمجمكعة مف المبادئ لمتعمـ النشط تتمثؿ في):) Bonk, 2003 :48-50

 .1تكفير بيانات خاـ حقيقية كثيرة عف العديد مف المكضكعات كالحكادث كاألشخاص كاألشياء كاألمكر،
بحيث تككف متاحة لمتبلميذ ،يرجعكف إلييا لمتعمـ كالقياـ باألنشطة كالمشاريع البحثية.

كمستقصيان مف جية أخرل.
 .2اعتبار التمميذ
شخصا يم ن
ن
ستقبل مف جية ي
 .3التركيز عمى اىتمامات التمميذ المفيدة ذات العبلقة ،كىذا يمثؿ حجر الزاكية لًمبادئ التعمـ النشط.
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 .4ربط مكاقؼ التعمـ النشط بالمعارؼ السابقة لمتبلميذ ،كىذا يتطمب مف المعمـ الناجح عف تكفيره
لؤلنشطة التعميمية المختمفة ،أف تككف فييا مكاقؼ كفعاليات يتـ ربطيا بما تعممو بالفعؿ لًتيسير عممية
التعمـ.

 .5تكفير عناصر االختيار كالتحدم ،فإتاحة الفرصة لمتمميذ في أف يختار ما ييناسب قدراتو كاحتياجاتو
كميكلو مف القراءات كالفعاليات يشجع التمميذ عمى تحمؿ المسؤكلية.
يسر لعممية التعمـ كمشارنكا لمتمميذ ،فاالنفجار المعرفي يي َّحتـ عمى المعمـ تيسير عممية
 .6اعتبار المعمـ يم نا
التعمـ بتكفير مصادر كمكارد تعميمية كطرح أسئمة تثير ميارات التفكير العميا كتكجييـ لمكشؼ عف
المصادر كالمراجع كالكثائؽ المختمفة ،كتراعي قدراتيـ كميكليـ مف ناحية ،كتحقؽ األىداؼ التي
يرغبكف في تحقيقيا مف ناحية ثانية.

 .7التركيز عمى التفاعؿ الحقيقي مع أبناء المجتمع ،كىذا يككف بًتشجيع المعمـ الناجح في تطبيؽ مبادئ
التعمـ النشط لتمميذيو بإجراء الحكار كالمقاببلت؛ إلنجاز يبحكث أك التغمب عمى مشكبلت تكاجييـ في
حياتيـ اليكمية.

 .8االىتماـ بالتعمـ القائـ عمى تعامؿ التبلميذ مع المشكبلت ،كيتـ في ضكء الفكائد التي يكتسبيا
التبلميذ مف ىذا النكع مف التعمـ حيث يي ٍبعدىـ عف االرتجالية كالعشكائية عند مكاجية مشكبلت دراسية
أك حياتية ،كعدـ إصدار ق اررات سريعة.
 .9االعتماد عمى كؿ مف التفاكض كالتعاكف كأسس ميمة لمتعمـ النشط كذلؾ إليجاد الحمكؿ المناسبة.

في ضكء ما تقدـ ترل الباحثة أف بدير كبكنؾ اتفقا عمى أف األساس في التعمـ النشط ىك التعاكف

كرك از عمى التفاكض االجتماعي بيف المعمـ كالتمميذ كبيف التبلميذ مع
كالمشاركة بيف التبلميذ كليس االنعزاؿ ى
بعضيـ البعض ،كىذا ييؤدم إلى تبادؿ الخبرات كاألفكار ،كزيادة ثقة التمميذ بنفسو كبً ىدكره كما أكدا عمى
ضركرة تىكافر الخبرات السابقة كأف الخبرات السابقة تيؤثر في الخبرات البلحقة كتيعززىا ،كتيؤدم إلى انتقاؿ

إيجابي ألثر التعمـ ،كذلؾ أكضحا ضركرة إتاحة الفرصة لمتمميذ الختيار ما يناسب قدراتو كاحتياجاتو كميكلو.
استراتيجية األركان األربعة كإحدى استراتيجيات التعمم النشط:

حيكيا في التدريس
أسمكبا
تعد إستراتيجية األركاف األربعة مف بيف إستراتيجيات التعمـ النشط التي تمثؿ
ن
ن
كاستثارة التفكير كتنمية مياراتو ،حيث يمكف لممعمـ مف خبلليا تنشيط التبلميذ كاستثارتيـ لمتفكير ،فيتعامؿ

التمميذ بكعي كتفاعؿ مع الخبرات التعميمية كيتحكـ في العمميات كاألنشطة المعرفية بنفسو.

كتقكـ إستراتيجية األركاف األربعة عمى أساس التعمـ المتمركز حكؿ التمميذ ،كعمى التفاعؿ بيف التمميذ

تعمما
كأقرانو ،ككف ىذه اإلستراتيجية تكفر
ن
فرصا لممناقشة كالتفاعؿ مع محتكل المكقؼ التعميمي ،كتحقؽ ن
إيجابيا مف خبلؿ قدرة التبلميذ عمى تحمؿ مسؤكلية التعمـ ،مما يؤدم إلى تعمـ ذم معنى قائـ عمى الفيـ
ن
كاإلدراؾ .حيث تعتمد عمى دمج التمميذ بفاعمية في مختمفة أنشطة التعمـ لتطكير عادات عقمية كاستراتيجيات

دراسية ،بدال مف تمقي معمكمات كمعارؼ الدرس بطريقة سمبية.
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فرصا متنكعة لمتعمـ كاكتساب الخبرات لئلفادة منيا مف
كتتيح إستراتيجية األركاف األربعة أماـ التبلميذ
ن
خبلؿ ما تكفره مف بدائؿ ،حيث يككف ىناؾ أربعة خيارات ،كيختار كؿ تمميذ خياره المفضؿ ،ثـ تككف ىناؾ

أخير مناقشة جماعية ،حيث تعرض كؿ مجمكعة أفكارىا عمى المجمكعات األخرل
مناقشة ثنائية ك نا
(الشمرم.)92:2011،

مكانا لتجمع التبلميذ ،كيتـ فييا تككيف صداقات كالعمؿ الجماعي كالتعمـ
كتعتبر األركاف التعميمية
ن
التعاكني ،ففي كؿ ركف يجتمع عدد مف التبلميذ ،كىذا يؤدم إلى التقارب الفكرم كاالجتماعي بيف التبلميذ.

مرشدا كمكجينا
فاألركاف تثرم خبرات التبلميذ مف خبلؿ احتكاكيـ بزمبلئيـ كبالمعمـ ،فالمعمـ ىنا يككف
ن
لمتبلميذ (اليتيـ.)204:2005،
كالتمميذ في األركاف يتعمـ كيتفاعؿ مع زمبلئو ،في خبرات تكاممية شتى تنتمي إلى مفاىيـ تربكية

كتعميمية سكاء أكانت ىذه المفاىيـ لغكية أك دينية أك اجتماعية أك عممية أك غيرىا ،فمف خبلؿ تناكؿ ىذه

المفاىيـ كالخبرات كما يجرم بيف الزمبلء في األركاف مف اتصاؿ كتكاصؿ شفكم ،تتعزز لدل التبلميذ فرصة

مناسبة لممارسة ميارات االستماع كالتحدث كالمناقشة كتبادؿ اآلراء كاألفكار.

كبما أف التبلميذ مختمفيف في قدراتيـ الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية ،فإف المعمـ يمجأ إلى

استيعاب ىذا االختبلؼ بتطبيؽ استراتيجية األركاف األربعة التي تعمؿ عمى مراعاة الفركؽ الفردية،
كاالختبلفات بيف التبلميذ في اآلراء كاألفكار كالميكؿ ،كالتكجيات االنفعالية كاالجتماعية ،كغيرىا.

فرصا لمتفاعؿ
كتتضمف استراتيجية األركاف األربعة العديد مف األساليب كاألفكار التي تتيح لمتبلميذ
ن
اإليجابي مف خبلؿ تكظيؼ أنماط متنكعة مف التعمـ النشط ،فما تتضمنو استراتيجية األركاف األربعة مف

خطكات كأفكار ،تمتقي مع كثير مف استراتيجيات التعمـ النشط التي تتيح لمتمميذ إًعماؿ ذىنو في المحتكل
التعميمي كالتفكير المنظـ في مضمكف ىذا المحتكل؛ لتنظيـ عممية اكتسابو كتحصيمو ثـ مشاركة ما تـ

معا مف أجؿ حؿ
استيعابو مع الزمبلء كىذا يمتقي مع استراتيجية فكر زاكج شارؾ ،حيث يعمؿ التبلميذ فييا ن
مشكمة ما أك سؤاؿ معيف حكؿ كاجب محدد في الكقت الذم يتطمب فيو مف التمميذ أف يفكر بشكؿ فردم أكنال
ثانيا عمى المشاركة النشطة في األفكار مع الرفاؽ مف
نحك مكضكع بعينو أك اإلجابة عف سؤاؿ ما ،ثـ العمؿ ن
تبلميذ الصؼ ،كمناقشة اإلجابة مع شريؾ آخر منيـ (سعادة.)231:2018 ،

أىمية استراتيجية األركان األربعة:

تحظى استراتيجية األركاف األربعة بأىمية كبرل في المجاؿ التعميمي ككنيا إحدل استراتيجيات التعمـ

النشط التي تيشجع التبلميذ عمى المشاركة الفاعمة كاإليجابية ،كتدربيـ عمى ممارسة ميارات التفكير،
كالتكاصؿ اليادؼ مع أقرانيـ بما ينعكس عمى تحسيف مستكل تحصيميـ الدراسي كمياراتيـ الحياتية.
كىناؾ العديد مف الفكائد التربكية الستراتيجية األركاف األربعة تستقييا مف فكرتيا األساسية كخطكاتيا

أفكار تنتمي إلى التعمـ النشط باستراتيجياتو المختمفة ،كلقد حدد العديد مف الباحثيف
المتكاممة التي تنتظـ فييا نا
ىذه الفكائد التي تنطبؽ عمى ما تتضمنو مثؿ ىذه األفكار في العممية التعميمية.
كمف ىذه الفكائد ما يمي (سعادة:)241:2018،
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 .1تنمية جانب التحصيؿ األكاديمي لدل التمميذ.
 .2إعطاء التمميذ فترة زمنية مناسبة لمتفكير.

 .3زيادة شعكر التمميذ بالمشاركة الفعمية في عممية التعمـ.
 .4عدـ نسياف التمميذ لممعمكمة بسيكلة.

 .5العمؿ عمى حؿ مشكمة استحكاذ عدد محدكد مف التبلميذ في المناقشة ،عف طريؽ تشجيع الجميع
عمى المشاركة الفعمية فييا.

 .6مساعدة التمميذ أثناء مناقشة األفكار الجديدة ،عمى تصكيب العديد مف التصكرات الخاطئة في مجاؿ
معرفتو السابقة.

 .7العمؿ عمى حؿ مشكمة ًقصر الفترة الزمنية المتاحة لمتبلميذ مف أجؿ التفكير ،عف طريؽ تكفير المزيد
مف ىذه الفرص.

كما أف تكظيؼ األركاف التعميمية يتيح لمتمميذ فرصة مناسبة التخاذ القرار كتدريبو عمى ىذه الميارة مف

خبلؿ ما ييتاح لو مف خيارات التنقؿ بيف األركاف كفؽ رغبتو كميكلو كما يتناسب مع قدراتو ،كفي ضكء ذلؾ
فإف تعمـ التمميذ في األركاف يمكف أف يسيـ في تعزيز جكانب مختمفة في شخصية التمميذ يمكف تحديدىا فيما
يمي (أبك سكينة كالصفتي:)103:2011،

 .1تزكيد التمميذ بالخبرات كالميارات كاألساليب الضركرية لمحياة.
 .2إثراء خبرة التمميذ المعرفية كاالدراكية تجاه مككنات البيئة المختصة بو.
 .3اكساب التمميذ أنظمة سمككية ،ترتبط بالممارسات كالمدركات البسيطة.
 .4تنمية حساسية الطفؿ الجمالية تجاه المدركات المختمفة.

 .5اإلثراء المعمكمي في كيفية التعاكف كالمشاركة كالتفاعؿ مع الغير.
 .6تشكيؿ سمككيات التمميذ بإكساب القيـ الصحيحة كالسميمة.

 .7تنشئة التمميذ االجتماعية بإكسابو بعض المفاىيـ كالمعمكمات كالخبرات.
 .8إتاحة الفرصة لمتمميذ لممارسة األسمكب الديمقراطي في التفاعؿ.

كترل الباحثة أف استراتيجية األركاف األربعة باعتبارىا إحدل استراتيجيات التعمـ النشط تبلمس

تكامميا ،كما تضيؼ
احتياجات التمميذ ،كليا فكائد تنعكس عمى جميع جكانب شخصيتو بما يسيـ في تنميتيا
ن
بعضا مف النقاط يمكف أف تمثؿ أىمية ليذه االستراتيجية ،كتتمثؿ ىذه النقاط فيما يمي:
الباحثة
ن
 .1استثارة دافعية التبلميذ نحك التعمـ كالمحتكل التعميمي.
 .2االسياـ في بناء العبلقات االجتماعية كتدعيميا.

 .3تدريب التبلميذ عمى ميارة اتخاذ القرار كابداء اآلراء.
 .4تنمية ركح المسؤكلية كالتعاكف لدل التبلميذ

 .5تشجيع التعمـ الذاتي كالتدريب عمى حؿ المشكبلت.
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خطوات استراتيجية األركان (الزوايا) األربعة:
ىناؾ مجمكعة مف الخطكات المتسمسمة لتكظيؼ إستراتيجية األركاف األربعة في المكاقؼ التعميمية ،كيمكف
تحديد ىذه الخطكات فيما يمي (الشمرم:)92:2011،
 .1ييحدد المعمـ الزكايا األربع في الفصؿ.
 .2يطرح سؤاالن لو أربع اختيارات.
 .3يحدد المعمـ كؿ اختيار في زاكية مف خبلؿ ممصؽ.
محددا ثبلث دقائؽ ليفكر التبلميذ في االختيار.
 .4يمنح المعمـ كقتنا
ن

أحدا مف زمبلئو.
 .5يكتب كؿ تمميذ اختياره في كرقة صغيرة كال يناقش بيا ن
 .6يطمب منيـ التكجو إلى الزاكية التي تحتكم عمى اختيارىـ.

 .7يتناقش كؿ تمميذيف في كؿ ركف عف سبب اختيار كؿ كاحد منيما.
 .8يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا.
كفيما يمي عرض تكضيحي لكؿ خطكة مف ىذه الخطكات:
 .1ييحدد المعمـ األركاف/الزكايا األربع في الفصؿ ،كذلؾ حتى يسيؿ عميو كضع الممصقات التي سيكتب
عمييا االختيارات بحيث يقكـ بكضع ممصؽ عمى كؿ زاكية مف ىذه الزكايا ،كيراعى أف تككف الزكايا
كالممصقات الدالة عمييا متاحة لمشاىدتيا مف جميع التبلميذ .كأف تتسـ بالجاذبية كالتحفيز كمبلءمتيا
لمتبلميذ ،فبيئة التعمـ تساعد عمى رفع مستكل مشاركة التبلميذ بما تحتكيو مف خصائص كمصادر كمثيرات
غنية بفرص التفاعؿ.
طبيبا فماذا سكؼ
 .2يطرح المعمـ سؤ ناال لو أربع اختيارات عمى التبلميذ مثؿ :مثاؿ :لك أردت أف تككف
ن
تختار( :طبيب نفسي – طبيب أطفاؿ – طبيب قمب – طبيب جراحة).
كترل الباحثة أنو في ىذه الخطكة ييحاكؿ المعمـ أف يختار نكعية األسئمة التي تستثير التفكير بحيث تتيح
فرصا لمتفكير في اإلجابة عمييا بحيث تككف ليا عدة بدائؿ كليست مقيدة بإجابة كاحدة ،كذلؾ حتى
لمتبلميذ ن
تستثير تفكير التبلميذ كتستثير دافعيتيـ ،فيقبمكف عمى ىذه األسئمة باىتماـ السيما عندما تككف مناسبة
لمستكاىـ كتبلمس قدراتيـ كاحتياجاتيـ.
محددا ثبلث دقائؽ ليفكر التبلميذ في االختيار ،كفي ىذه الخطكة يمارس التمميذ التفكير
 .3يمنح المعمـ كقتنا
ن
منفردا؛ ليحمؿ كيكازف ثـ يصدر الحكـ كيتخذ القرار حكؿ اختياره ،كىذا ينسجـ مع ما يؤكده الباحثكف عمى أف
ن
التعميـ مف أجؿ التفكير أك تعميـ مياراتو ىدؼ ميـ لمتربية ،كعمى المدارس أف تفعؿ كؿ ما تستطيع مف أجؿ

تكفير فرص التفكير لتبلميذىا (زياد.)2018 ،
طا كثيقنا بتشكيؿ شخصياتيـ
كترل الباحثة أف تدريب التبلميذ عمى التفكير في ىذه الخطكة يرتبط ارتبا ن

كمياراتيـ الحياتية ال سيما إذا ما ارتبطت األسئمة المطركحة بمكاقؼ حياتية كأمثمة مف البيئة المحمية لمتمميذ
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ليتسنى لو التفكير في بدائؿ متنكعة ذات عبلقة بالمحتكل التعميمي مف جية كبالتطبيقات الحياتية مف جية
أخرل.
 .4يكتب كؿ تمميذ اختياره في كرقة صغيرة كال يناقش بيا أحد مف زمبلئو ،كيككف ىذا االختيار حسب
إحساسا بالسيطرة الكاعية عمى
رغباتو كميكلو .فاختيار التمميذ لمبديؿ الذم يتكافؽ مع رغباتو كميكلو يعطيو
ن
تفكيره ،كعندما يقترف ىذا مع تحسف مستكل التحصيؿ ينمك لدل التمميذ شعكر بالثقة في النفس في مكاجية
الميمات المدرسية كالحياتية (زياد.)2018 ،
كترل الباحثة أنو البد لممعمـ في ىذه الخطكة مف اجتراـ جميع كجيات النظر كاختيارات التبلميذ التي
تدخبل أك تحفظنا عمى أم اختيار منيا كذلؾ لتعكيد التبلميذ عمى أف تككف
دكنكىا عمى أكراقيـ ،دكف أف يبدم
ن
دائما نابعة مف رغباتو ،كميكلو كتنسجـ مع طبيعة شخصيتو.
اختياراتو ن
 .5يطمب منيـ التكجو إلى الزاكية التي تحتكم عمى اختياره ،كيمكف لممعمـ ىنا تسمية األركاف كذلؾ بكضع

صكر تعبر عف ىذه البدائؿ ،كمف األمثمة عمى ذلؾ:
نا
ممصقات تحمؿ أسماء البدائؿ المختمفة أك
 لك أراد المعمـ تنفيذ نشاط يتعمؽ بفصكؿ السنة يمكنو كتابة أسماء الفصكؿ:صكر تعبر عنيا ككضع كؿ ممصؽ في زاكية أك ركف.
نا
(الصيؼ – الخريؼ – الشتاء  -الربيع) ،أك
 ككذلؾ لك أراد تنفيذ نشاط يتعمؽ بالقيـ:(الكرـ – العدؿ – األمانة  -الصدؽ) ،يمكنيا كضع ممصقات دالة عمى ىذه القيـ في األركاف.
 كما لك أراد تنفيذ نشاط بعض الميف:(معممة – محامية – ممرضة  -مذيعة) يمكف كتابة أسماء ىذه الميف أك صكرة األشخاص أك منتجاتيـ
عمى األركاف المقصكدة.
تمميذيف في كؿ ركف عف سبب اختيار كؿ كاحد منيما.
 .6يتناقش كؿ
ٍ

كفي ىذه الخطكة يقكـ التبلميذ بإجراء مناقشات شفكية حكؿ اختيارىـ كتدعيـ ىذا االختيار بمبررات كأدلة

كشكاىد ،حيث تدفع ىذه المناقشة التمميذ إلى التفكير كابداء الرأم كطرح األسئمة كتقديـ األجكبة ،كتساعد
عمى تكسيع أفؽ التمميذ في عرض األفكار ذات العبلقة بالبدائؿ المطركحة ،كما أنيا تكسر لديو صفات
الخجؿ.
كتقكـ المناقشة عمى عرض المعارؼ كالمعمكمات كاآلراء كتبادليا بحرية كنظاـ بيف التبلميذ مع بعضيـ،
كبيف التبلميذ كمعمميـ ،كتستند في ذلؾ إلى إثارة األسئمة كالتساؤالت المكجية نحك األىداؼ المنشكدة
كالمخططة ،كتركز المناقشة باألساس عمى مشاركة التبلميذ ،كالمعمـ يقكـ بدكر المكجو كالميسر لعممية التعمـ،
حيث يتكجو بيف األركاف فيكجو خطى المناقشات نحك األىداؼ كيضبط سيرىا كيتحكـ بو؛ حتى ال يخرج عف
إطار المكضكع المطركح (مرعي كآخركف.)136 -135 :2011 ،
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 .7في حالة كجكد تمميذ كاحد فقط في أحد األركاف ،يطمب مف التمميذ أف يختار خياره المفضؿ الثاني ،ففي
ىذه الحالة يذىب إلى ركف آخر مكجكد فيو مجمكعة مف زمبلئو حتى يتسنى لو المشاكرة مع زمبلئو،
أيضا ،كعرضو عمى زمبلئو كتبادؿ اآلراء كاألفكار كالمعمكمات فيما
كالتعرؼ إلى آرائيـ ،كابداء رأيو ىك ن
شفكيا مع زمبلئو ،كممكف أف يقكـ المعمـ بالتشاكر مع التمميذ.
بينيـ ،حتى يستطيع أف يتكاصؿ ن

 .8يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي بيف المجمكعات بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا ،كىذه آخر خطكة
مف خطكات استراتيجية األركاف (الزكايا) األربعة ،حيث أف كؿ مجمكعة تعرض جميع األفكار التي تكصمت
إلييا مف تبلميذ المجمكعة أك الركف نفسو .كفي ىذه الخطكة يراعي المعمـ إشاعة أجكاء مف الثقة كاالحتراـ
المتبادؿ بيف الجميع ،كذلؾ مف خبلؿ ما يمي (كشاح:)30 :2012 ،
 مساعدة التبلميذ عمى عدـ الخركج عف مكضكع النقاش ،كذلؾ بالسؤاؿ بيف الحيف كاآلخر عف جكىرمكضكع النقاش.
 المحافظة عمى سير المناقشة باتجاه األىداؼ المتفؽ عمييا. طرح األسئمة المفتكحة المثيرة لمتفكير كالتي تحتمؿ إجابات متنكعة. مساعدة التبلميذ عمى تقكيـ تقدميـ في المناقشة.كيتضح مف ىذه الخطكات أنيا تيتـ بالتمميذ كتىنقؿ دكره مف الدكر السمبي الذم يتمثؿ في استماعو
لممعمـ فقط دكف مشاركتو ،ككأف عقمو كعاء فارغ كالمعمـ يقكـ بًسكب المعمكمات فيو ،إلى الدكر اإليجابي
الفعاؿ الذم يتمثؿ في يمشاركتو في العممية التعميمية التعممية .في بيئة تعميمية غنية تسمح لو بالحكار البناء
ٌ
كالمناقشة كالتفكير الكاعي كالتأمؿ لكؿ ما يتـ طرحو مف أفكار.
كترل الباحثة أف دكر المعمـ ىنا يتمثؿ في تصميـ المكاقؼ التعميمية المتنكعة كالمشكقة ،كاإللماـ

بميارات طرح األسئمة بأنكاعيا المختمفة ،كادارة النقاش كالحكار ،بطريقة ذكية ،كما يرتكز دكره في تعميـ
الميارات التي تساعد عمى التعمـ كميارات التفكير ،كاالتصاؿ كالتكاصؿ ،كالحكار ،كاالستماع الفعاؿ.

المحور الثاني :التواصل الشفوي:
المُّغة والتواصل بشكل عام:

المعنى المغكم لمفظة المغة ،كما ذكره ابف منظكر في لساف العرب إلى المى ٍغك كالميغا ،كىما يعنياف:
السقط ،كما ال يعتد بو مف كبلـ كغيره ،كال يحصؿ منو عمى فائدة كال نفع.
والمُّغة :ىي أصكات يعبِّر بيا كؿ قكـ عف أغر ً
لغكت :أم تكممت ،كالمُّغة مف لىغا
اضيـ ،كىي فعمة مف ى
ي
فبلف عف الصكاب كعف الطريؽ إذا ماؿ عنو ،قاؿ ابف األعرابي :كالمُّغة أخذت مف ىذا ألف ىؤالء تكممكا
بكبلـ مالكا فيو عف لغة ىؤالء اآلخريف ،كالمغك تعني النطؽ ،يقاؿ :ىذه لغتـ التي يمغكف بيا أم ينطقكف بيا،

كلغكم الطير :أصكاتيا كالطير تمغى بأصكاتيا أم تنغـ (ابف منظكر.)252-251:2003،

كع َّرؼ ابف جني المغة بأنيا :أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ (أبك الييجاء.)17 :2001 ،
ى
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و
معاف يعرفية ،كىذه تىتجمع
ككف كممات ليا
كيعرفيا عمي بأنيا :مجمكعة مف األصكات التي تتجمع لتي ِّ
ي
كجمبل تعبر عف أحاسيس كأفكار متنكعة ،ككؿ ذلؾ يتـ طبقنا لقكانيف معينة خاصة بكؿ ليغة تبدأ
اكيبا
ن
لتككف تر ن
بقكانيف األصكات ،ثـ الصَّرؼ ثـ التراكيب كتنتيي بالمعنى (عمي.)37:2014،
فنبلحظ أف تعريفات المغة تعددت كتنكعت كىذا يعكد إلى ارتباط المغة بالكثير مف العمكـ.

تستخمص الباحثة مف التعريفات السابقة لمغة بأنيا جميعيا تشترؾ في ككنيا أصكات منطكقة تىتىشكؿ
و
كنضيؼ إلى ذلؾ أنيا تيستخدـ لمتفاىـ
لًتيككف كممات ليا
معاف معبرة ،كأنيا تى ُّخص اإلنساف دكف غيره ،ي
كالتكاصؿ سكاء تفاىـ األشخاص مع بعضيـ البعض ،أك المجتمعات مع بعضيـ ،كلمتعبير عف مشاعرىـ.
ً
ُّ
المكجو لًفىيـ معاني
المرشد ك ي
فالمغة ىي أصؿ الحضارة اإلنسانية ،كبيا أينتجت المعرفة اإلنسانية كىي ي
القرآف الكريـ كىي ًعماد التقدـ كاالزدىار.
حيث أف الكظيفة األساسية لمُّغة ىي التكاصؿ فعف طريؽ المُّغة يستطيع االنساف التفاىـ مع األشخاص

جديدا أال كىك التكاصؿ المُّغكم.
مفيكما
اآلخريف ،كالتكاصؿ معيـ ،فاالرتباط الكبير بيف المُّغة كالتكاصؿ ،أ ٍىنتىج
ن
ن
التواصل المُّغوي:

كصبل ،ككصؿ فبلف
كرد مدلكؿ كممة التكاصؿ في المعجـ الكجيز في مادة كصؿ فبلف الشيء بالشيء
ن

الكصمة
المكاف كصكنال :أم ىبمى ىغوي كانتيى إليو كىك ضد الييجراف ،كالتكاصؿ ىك :ضد التصادـ :أم التقاطع ،ك ٍ
كيخرج مع آخر ال يكاد
ىي :االتصاؿ :يقاؿ بينيما كصمة ،كالتكصيؿ :نعت مف كصؿ بمعنى مف ىيدخؿ ى
يفارقو( .مجمع المغة العربية.)671: 1994 ،
أما عف التكاصؿ المُّغكم فيك :عممية نقؿ المعاني بيف المرسؿ إلى المستقبؿ باستعماؿ المُّغة عندما

يتصؿ اإلنساف بغيره اتصاالن ليغكيان يب ٍغية التعبير عف الذات كنقؿ األفكار كالمشاعر إما أف يككف يمتحدثان ،كاما
كاتبا ،كاما قارنئا ،كفي كؿ الحاالت يمر اإلنساف بعمميات عقمية يمعقَّدة مضمكنيا
ستمعا ،كاما ن
أف يككف يم ن
ُّ
ُّ
كيعبر بالمُّغة (عكض.)12 :2003 ،
كمادتيا المغة بما فييا مف أسماء كأفعاؿ كحركؼ فاإلنساف ييفكر بالمغة ي
ُّ
المتبادؿ بيف
كتىحدثت عف ذلؾ أبك شنب بقكليا :أف عممية التكاصؿ المغكم تتـ مف خبلؿ التفاعؿ ي
ً
المرسؿ كالمستقبًؿ كالرسالة المُّغكية المكتكبة أك المنطكقة التي تقكـ بينيما ،كتسير فييا قناة تكاصؿ تيؤدم في
ُّ
ُّ
المتحدث أك
النياية إلى إشباع حاجات التكاصؿ المغكم ،باستخداـ قىدر مف الكفايات المغكية لدل كؿ مف ي
اليمستمع أك الكاتب أك القارئ عف طريؽ استخداـ ميارة لغكية أك أكثر (أبك شنب.)14:2013،
كعمى المعمـ أف ييدرؾ بأف التكاصؿ المُّغكم ىك عممية تبادؿ الرسائؿ المُّغكية بيف مرسؿ كمستقبؿ،
كالرسائؿ التي يرسميا المرسؿ يجب أف تخدـ احتياجات المستقبًؿ ،كتككف كاضحة المعنى؛ لمساعدة المستقبؿ
المرسمة إليو ،كاإلفادة منيا (الفميت ،كالزياف.)12:2014 ،
عمى المشاركة في المعمكمات ي
كالتكاصؿ المُّغكم يشمؿ االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة ،كىي عمميات المغة األربعة ،فاالستماع
كالتحدث مف ميارات االتصاؿ الشفكم ،كىما ميارتاف تسبقاف القراءة كالكتابة.

كفيما يمي نتطرؽ إلى مفيكـ التكاصؿ الشفكم.
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مفيوم التواصل الشفوي:
عرؼ سميماف ميارات التكاصؿ الشفكم بأنيا مجمكعة مف الميارات الكمية التي تعكسيا األداءات
المتمثمة في آليات التكاصؿ الشفكم ،كالكفاءة النحكية كالمستكيات العقمية العميا لؤلداء الميارل في التحدث

كاالستماع ،كاتجاىات التكاصؿ الشفكم كقيمو ،كالفيـ الثقافي ،كطبلقة التحدث (سميماف.)87:2010،

كعرفت حدادك كايزـ أف التكاصؿ الشفكم :يتجمى في األصكات المنطكقة ضمف كيفيات معمكمة بيف أفراد

الجماعة المغكية المعينة ،كتنظيـ ىذه األصكات في تكالي مضبكط ،تتشكؿ منو األلفاظ ذات الدالالت

المختمفة كالمتنكعة بحسب التمكينات األدائية ليا (حدادك ،كايزـ.)52:2017،

كالتكاصؿ الشفكم ىك :إفصاح التمميذ عما يجكؿ بداخمو مف أفكار ،كاتجاىات ،كمشاعر بجرأة كاتقاف

(الخضاكنة كالعكؿ.)184:2012 ،

كترل الباحثة أف االتصاؿ كالتكاصؿ الشفكم :ىك ميارة تتـ بيف مرسؿ كمستقبؿ ،حيث يقكـ المرسؿ

كالمستقبؿ عمى حد سكاء بالنقاش في مكضكع معيف ،كطرح األسئمة كاإلجابة عمييا ،كىذا يؤدم إلى التشجيع

عمى االستفسار كزيادة ركح الصداقة كاأللفة كالتعاكف بيف أطراؼ عممية االتصاؿ.

سمات التواصل الشفوي:

يتسـ التكاصؿ الشفكم بسمات كمميزات خاصة مف أىميا (أبك صكاكيف:)42:2019 ،
 .1يعد أقصر الطرؽ كأيسرىا.

كجيدا.
 .2أقؿ طرؽ التكاصؿ تكمفة
ن

 .3يقكـ عمى أساس الصراحة كالكضكح.

 .4يتسـ بالكد كاالنفتاح عمى اآلخر إضافة إلى البعد عف التكمؼ ،كالشكميات الرسمية.

 .5العفكية كالصدؽ كقكة التأثير ،حيث أف التكاصؿ الشفكم يدخؿ إلى القمب دكف استئذاف.
 .6تككف التغذية الراجعة فكرية ،مف خبلؿ األنشطة كاالستفسارات.

أيضا:
كتضيؼ الباحثة ن

 .1لو دكر بارز كخاصة في البيئة الصفية عندما نناقش كنفسر كنكجو.
شيكعا إذ أننا نستمع كنتحدث أكثر مما نق أر كنكتب.
 .2المغة الشفكية أكثر أشكاؿ المغة
ن
 .3يساعد عمى زيادة الثركة المغكية لمتمميذ.

طرق اًلتصال الشفوي ووسائمو:

أكرد نصر الل طرؽ االتصاؿ الشفكم ،كىي عمى النحك اآلتي (نصر الل:)226-224:2001 ،
 .1المقابمة الشخصية:

ىي احدل األساليب كالكسائؿ الفعالة المتبعة في عمميات االتصاؿ كجكانبيا المختمفة ،كفي مياديف

الحياة اليكمية العممية ،كتعتبر المقابمة كسيمة ناجحة كمفيدة كمدعمة لمف يقكـ بيا كيتقف استعماليا ،ألف

مف ميارة اإلدارة اليامة ىي المقدرة عمى القياـ بعمؿ مقاببلت مجدية مع األفراد الذيف يعممكف في إطار

منظمة أك مؤسسة.
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 .2المحادثة الشفوية:
ىذا النكع مف االتصاؿ مف الممكف أف يحدث أك يتـ مباشرة أم كجينا لكجو ،أك مف الممكف أف
يحدث بصكرة سريعة كدكف احتماؿ التأجيؿ؛ ألىميتيا ،كتحدث عف بعد ،كذلؾ بكاسطة استعماؿ األجيزة

الخاصة باالتصاؿ مثؿ التمفكف أك األجيزة البلسمكية.
 .3المقابالت الجماعية (المؤتمرات واًلجتماعات):

ىذا النكع مف أنكاع االتصاؿ الشفكم الذم يتحدث عف المقاببلت الجماعية ،كالتي تتمثؿ في شكؿ

اجتماعات ،أك ندكات كىك يعتبر أكضح األنكاع كأكثرىا فائدة ،كعف طريقو يتـ معرفة المشاكؿ التي
تكاجو اإلدارة كطرؽ حميا أك التخمص منيا ،كما كيعطي الفرصة لعممية تبادؿ اآلراء كاألفكار؛ كي

تتحقؽ الفائدة لجميع الحاضريف كالمتكاجديف في نفس المكاف.

كتبلحظ الباحثة أف كؿ طريقة مف ىذه الطرؽ ليا خصائص ،فالمقابمة الشخصية تتميز بأف المرسؿ

كالمستقبؿ يككناف كجينا لكجو ،مما يعطي الفرصة لممستقبؿ عف االستفسار كلكف فرصة النقاش تككف مقيدة،
أما المحادثة الشفكية تفسح المجاؿ بشكؿ أكبر لممناقشة كالجدؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ ،حيث يمكنيما
االستفسار كتبرير كجيات النظر كىما في نفس الجمسة ،كىذا يؤدم إلى تحقيؽ عممية االتصاؿ بشكؿ فعاؿ،

أما المقابمة الجماعية فإنيا تيعطي الفرصة لممسؤكليف بإبداء آرائيـ كأفكارىـ الجديدة.
فإذا كاف ما تعرفناه سابقنا ىك طرؽ االتصاؿ الشفكم ،ككسائمو ،فما ىي أشكاؿ التكاصؿ الشفكم؟ ....تتضح

اإلجابة فيما يمي:

أشكال التواصل الشفوي:
التكاصؿ الشفكم ىك أداء التمميذ لمغة بطريقة منطكقة ألصكات ككممات كجمؿ المغة المكتسبة في سياؽ

حياتي أك مدرسي معيف بغرض تبميغ رسالة أك التعبير عف رأم اك حاجة أك مشاعر أك أحاسيس ،عمى أف

يتضمف التكاصؿ الشفكم داخؿ الغرفة الصفية األشكاؿ التالية (عبد السبلـ:)86:2012،
 .1أف يككف التكاصؿ الشفكم عمى شكؿ مناقشة أك جداؿ.

 .2أف يككف عمى شكؿ تعميؽ عمى سمكؾ أك حادث أك خير.
 .3أف يككف عمى شكؿ إجابة عف أسئمة.
 .4استفسار عف شيء غير مفيكـ.

 .5أف يككف عمى شكؿ سرد مكقؼ أك قصة أك ركاية.
تبعا لممكقؼ ،فممكف أف
كيبلحظ ىنا أف التكاصؿ الشفكم ال يقتصر عمى شكؿ كاحد ،كلكف تتعدد أشكالو ن
يككف عمى شكؿ نقاش في مكضكع معيف سكاء كاف ىذا النقاش في الحجرة الصفية مع التبلميذ أنفسيـ أك مع
التبلميذ كمعمميـ ،أك مع األشخاص مع بعضيـ خارج المدرسة ،كممكف أف يككف عندما يكجو شخص سؤاؿ
معيف إلى شخص آخر ،فيصبح بينيما تكاصؿ شفكم عف طريؽ رد الشخص اآلخر عمى االستفسار ،كممكف
أف يقكـ الشخص األكؿ بالتعقيب عمى الشخص اآلخر ،كممكف أف يككف التكاصؿ عف طريؽ أف يقكـ المعمـ

بسرد قصة ىادفة لتبلميذه ثـ يطرح أسئمة عمييـ كبذلؾ يدكر نقاش كحكار بيف المعمـ كتبلميذه.
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ميارات التواصل الشفوي في مبحث المغة العربية لتمميذات الصف الثالث األساسي:
التكاصؿ ىك أبرز كظائؼ المغة كأف اإلنسانية ىي أبرز خصائصيا ،كتعميـ المغة العربية ييدؼ إلى
شفكيا مف خبلؿ المغة
إكساب التمميذ القدرة عمى التكاصؿ المغكم الكاضح السميـ سكاء أكاف ىذا التكاصؿ
ن
كتابيا مف خبلؿ المغة المكتكبة بيف كاتب كقارئ ،فالتكاصؿ أك التفاعؿ ىك
المنطكقة بيف متحدث كمستمع ،أـ ن
جميع أشكاؿ االحتكاؾ كالتكاصؿ التي تفرضيا العبلقات اإلنسانية كتدعك ليا األغراض الحياتية أك المعيشية

لمفرد كالجماعة كتستدعي التخاطب كاستخداـ المغة بما في ذلؾ األغراض التربكية كالتعميمية.

(الزياف)3:2011،

كجدير بالذكر أف اكساب ميارات التكاصؿ الشفكم لتمميذات الصؼ الثالث األساسي حاجة ممحة

كضركرية؛ ألنيا تنعكس عمى أداء التمميذات في مختمؼ المكاد الدراسية ،كتجعميـ يقبمكف عمى الدراسة
بشغؼ كتزيد ثقتيـ بأنفسيـ ككذلؾ تنمي لدييـ الجكانب المعرفية كالكجدانية كالنفس حركية.

فالميارات األسا سية التي يجب أف تكتسب لتتحقؽ عممية التكاصؿ أربعة كتتضح فيما يمي (مجاكر:2000 ،

:)155-152

 .1اًلستماع :كيتطمب فيـ السامع لمكممات المنطكقة مف اآلخريف كىك أسبؽ الميارات.

 .2التحدث :كمعنى ىذا أف يعبر المتكمـ في عبارة لفظية عما يريد مف رغبات كما يحس بو مف
حاجات.

 .3القراءة :كتمثؿ ميارة أساسية يستخدميا الفرد كظيفيا في حياتو الخاصة كالعامة ،كلـ تعد مسئكلية
تعميـ القراءة كقفنا عمى مرحمة تعميمية دكف سكاىا ،فيي مسئكلية جميع المراحؿ التعميمية مف المرحمة
االبتدائية حتى الثانكية بؿ كالجامعية عمى السكاء.

 .4الكتابة :كقد كاف اختراع الجنس البشرم ليا معجزة اعتبرىا كثير مف العمماء أىـ اختراعاتو ،كىي
كسيمة لئلنساف في نقؿ أفكاره إلى غيره ،ككسيمة المجتمع في تدكيف مآثره كتراثو ليحفظيا ،كلذا كانت

الكتابة الصحيحة مف أىـ نكافذ المعرفة.

كترل الباحثة أف جميع ىذه الميارات تكمؿ بعضيا البعض ،كأنو عمى المعمـ أف يستخدـ ىذه الميارات في
تدريسو حتى تؤتى ثمارىا.

كحددت الباحثة ميارات التكاصؿ الشفكم بميارتيف أساسيتيف ،ىما االستماع كالتحدث ،ككؿ ميارة مف

ىاتيف الميارتيف ،ينبثؽ عنيا ميارات فرعية أخرل ،كستناكؿ كؿ ميارة بشيء مف التفصيؿ:

أوًلً :ميارة اًلستماع:

لغة :السمع :األذف كىي المسمعة خرقيا كالسمع ما كقر فييا مف شيء يسمعو (الفراىيدم.)275:2003،
كيعد االستماع الميارة الرئيسية التي تسبؽ الكبلـ عند األطفاؿ كعف طريقيا يستطيع الطفؿ تسجيؿ

كتخزيف ما يسمعو مف أصكات؛ ليتمكف بعد ذلؾ مف نطؽ ما سمعو بشكؿ صحيح.

كيعرؼ عبد البارم االستماع بأنو :انتقاؿ الصكت عبر اليكاء نحك صيكاف األذف الذم يمتقط جميع

الذبذبات الصكتية ،كمف ثـ تكجيييا نحك قناة األذف الخارجية ،كفي نياية القناة الخارجية يكجد غشاء رقيؽ
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تاما يسمى طبمة األذف ،كباىت اززه يتـ نقؿ الذبذبات إلى األذف
ميتز ،كيغمؽ القناة السمعية الخارجية إغبلقنا ن
الكسطى عف طريؽ ثبلث عظيمات ىي المطرقة كالسنداف كعظـ الركاب (عبد البارم.)83:2011،

خاصا
انتباىا
اىتماما
كيرل جمعة أف االستماع ىك عممية عقمية مقصكدة يعطى فييا المستمع
خاصا ،ك ن
ن
ن
ن
لما تتمقاه أذنو مف أصكات ،فيك يعد نفنا يعتمد عمى عمميات يتآزر فييا الفكر مع حاسة السمع

(جمعة.)16:2017،

الفرق بين السماع واًلستماع واًلنصات واإلصغاء:
القرآف الكريـ التفنى عجائبو كالينتيي إعجازه ،فقد فىَّرؽ بيف السماع ،كاالستماع كاإلنصات ،فكؿ كممة مف ىذه

الكممات المتشابية في المعنى ليا معنى كقصد كاضح مختمؼ عف التي تشبييا.
ًَّ
كف" )( (78المؤمنكف.)78:
ص ىار ىك ٍاألى ٍفئً ىدةى ۖ ىقمً ن
يبل َّما تى ٍش يك ير ى
َّم ىع ىك ٍاأل ٍىب ى
قاؿ تعالى " :يق ٍؿ يى ىك الذم أىن ىشأ ىَل يك ٍـ الس ٍ
"قاؿ تعالى ":إً َّف المَّو ىكاف س ًميعا ب ً
ير" )( (58النساء.)58:
ص نا
ى ى ى ن ى
ً
قاؿ تعالى" :كًا ىذا قي ًرئ اٍلقيرآف فى ً
َّ
كف" )( (204األعراؼ.)204:
استىم يعكا لىوي ىكأىنصتيكا لى ىعم يك ٍـ تيٍر ىح يم ى
ى ٍ ي ٍ
ى
أشار مدككر إلى أف ىناؾ فركقنا جكىرية بيف السماع كاالستماع كاالنصات ،فالسماع ىك مجرد استقباؿ

مقصكدا ،أما االستماع فيك إدراؾ سمعي ،كفيـ،
انتباىا
األذف لذبذبات صكتية مف مصدر معيف دكف إعارتيا
ن
ن
كتحميؿ ،كتفسير ،كنقد ،كتقكيـ لممادة المسمكعة في ضكء معايير مكضكعية كعممية مناسبة ،أما بالنسبة
لئلنصات فيك :تركيز االنتباه عمى ما يسمعو االنساف مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف فيك كاالستماع ،فالفرؽ

بينيما في الدرجة كليس في طبيعة األداء (مدككر.)128:2007،

االستماع ميارة لغكية تيمارس في أغمب الجكانب التعميمية ،كتيدؼ إلى انتباه تبلميذ المرحمة الدراسية
إلى شيء مسمكع كفيمو ،كالتفاعؿ معو ،لتنمية الجكانب المعرفية ،كالكجدانية كالميارية لدييـ (الياشمي
كالعزاكم.)22،2005:

كاإلصغاء يعني زيادة التركيز مع المحتكل السمعي عبر حالة متكاممة مف التفاعؿ بيف القمب كالعقؿ

كالمشاعر.

كاال نصات ىك أعمى درجة مف االستماع ،كيطمب تركيز االنتباه كالتأمؿ لما يقاؿ فيمكف أف نقكؿ جميع

التبلميذ يستمعكف لممعمـ إال القميؿ منيـ ينصت لما يقاؿ (إف االنصات ليس مجرد االستماع إلى محتكل

فيما أقرب إلى الصحة أك رؤية األفكار التي يعبر عنيا
الكممات كلكنو محاكلة لفيـ ما كراء تمؾ الكممات ن
المتحدث كمعرفة اتجاىاتو مف كجية نظره ىك كما أنو يعني اإلحساس بما يريده المتحدث

(ىيكؿ)286:2010،

مصحكبا بالفيـ العميؽ كدرجة عالية مف تركيز التمميذ لما يسمع؛ مف أجؿ
فاإلنصات يتضمف االستماع
ن
تحقيؽ غرض معيف يسعى إليو.
مزكدا بيا ،أما
فمف ذلؾ تستقرئ الباحثة أف السماع ىك عممية فسيكلكجية فطرية ،حيث أف اإلنساف يكلد
ن
االستماع ىك تمقي األصكات بقصد ،كاالصغاء ىك أعمى درجة مف االستماع ،أما االنصات فيك أرقى

درجات االستماع فيك يتضف تفرغ المستمع بالكامؿ كتركيزه لما يسمع دكف االنشغاؿ بشيء آخر.
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أىمية اًلستماع:
 .1أىكلى القرآف الكريـ أىمية خاصة باالستماع ككردت آيات كثيرة في القرآف الكريـ تبيف مدل أىمية
َٰ ً
ً ً
اف
االستماع ،كما قاؿ تعالى " :ىكىال تى ٍق ي
ص ىر ىكاٍلفي ىؤ ىاد يك ُّؿ أيكلىئ ىؾ ىك ى
َّم ىع ىكاٍل ىب ى
ؼ ىما لى ٍي ىس لى ىؾ بًو عٍم هـ ۖ إً َّف الس ٍ
ىع ٍنوي ىم ٍسيئكنال")( (36اإلسراء.)36:
ًَّ
كف ")(23
ص ىار ىك ٍاألى ٍفئً ىدةى ۖ ىقمً ن
يبل َّما تى ٍش يك ير ى
َّم ىع ىك ٍاأل ٍىب ى
كقاؿ تعالى " :يق ٍؿ يى ىك الذم أىن ىشأى يك ٍـ ىك ىج ىع ىؿ لى يك يـ الس ٍ
(الممؾ.)23:
فبذلؾ نجد أف ميارة االستماع ميارة متأصمة في القرآف الكريـ.

 .2االستماع لو حؽ الصدارة مف ميارات المغة العربية ،إذ أنو يأتي في المرتبة األكلى ،قاؿ تعالى" :إً َّف
المَّو ىكاف س ًميعا ب ً
صي انر " )( (58النساء.)58:
ى ى ى ن ى
متمقيا األفكار كالمفاىيـ
 .3االستماع ييكتسب الفرد الكثير مف الميارات كيتعمـ أنماط الجمؿ كالتراكيب
ن
كبلما كقراءة ككتابة ،فالقدرة عمى تمييز األصكات شرط
كيستطيع اف يكتسب الميارات األخرل لمغة ن
أساسي لتعمميا كاالستماع الجيد شرط أساسي لحماية اإلنساف مف الكقكع في أخطاء كثيرة

(السميتي.)21:2008،

استعماال في التعميـ؛ ألف المستمع عميو أف يحصر ذىنو
 .4تعد عممية االستماع أكثر ميارات المغة
ن
فيما يستمع اليو ،كأف يتحكـ في إرادتو ،فيمتزـ الصمت ماداـ النص الذم يستمع إليو لـ ينتو بعد،

كفي إحدل الدراسات تبيف أف التبلميذ في المدارس األساسية يقضكف ساعتيف كنصؼ مف خمس
ساعات في االستماع ،كلقد برىنت الدراسات الحديثة بأف أفضؿ طريقة لتعمـ المغة ىك البدء

بسماعيا ،ثـ التحدث بيا كبعد ذلؾ قراءتيا ثـ كتابتيا (الياشمي كالعزاكم.)22:2011،

تفاعبل مع المتكمـ ،كقد يتـ
كتىعتبر مزيد أف االستماع ميارة مف ميارات االستقباؿ المغكم التي تتطمب
ن
ىذا التفاعؿ كجينا لكجو مف خبلؿ الحكارات ،أك الندكات ،أك المحادثات ،كال يقتصر دكر ميارات االستماع

أساسيا في الحياة اليكمية ،فالفرد يتحدث إلى اآلخريف كىـ بدكره
دكر
عمى الناحية التعميمية؛ بؿ إنيا تؤدم نا
ن
يستمعكف إلى حديثو (مزيد.)101:2012،
كيؤكد أبك صكاكيف عمى أف ميارة االستماع ليست ميارة لغكية فقط ،بؿ ىي إبداع اجتماعي حيث

يحترـ المستمع المتحدث كيشعره بالتقدير ،كحسف االستماع يدؿ باإلحساس بمشاعر اآلخريف كحاجاتيـ ،كىذا
يزيد مف تشجيعيـ عمى االندماج في عممية التكاصؿ االجتماعي ،كببساطة االستماع سمة حضارية تدعك

إلييا كؿ الحضارات (أبك صكاكيف.)160:2005 ،

فمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى األدبيات كالبحكث السابقة كجدت أف تنمية ميارة االستماع تيؤدم الى
تنمية ميارات التحدث كبذلؾ تنمية قدرة التمميذ عمى التكاصؿ الشفكم.

أنواع اًلستماع:

لبلستماع أنكاع عدة ،حددىا طاىر فيما يمي (عبد السبلـ:)86:2012،
 .1االستماع بقصد الحصكؿ عمى معمكمات.
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 .2االستماع بقصد االستمتاع.
 .3االستماع بقصد التحميؿ كالنقد.
المقطَّع ،كاالستماع إلى الخطيب لفترة ،ثـ االنصراؼ عنو.
 .4االستماع ي
 .5االستماع العابر ،كاالستماع إلى مناقشة ال لمتأثر بيا ،كلكف لئلسياـ في المناقشة عمى ضكء ما
طرح.

عاطفيا لما يستمع إليو.
 .6االستماع التذكقي ،كالذم يككف فيو المستمع في حالة يقظة ذىنية ،فيستجيب
ن
كبناء عمى ما سبؽ إًرتأت الباحثة بأف تنمية ميارات االستماع ييمكف أف يككف مف خبلؿ تكظيؼ

استراتيجية األركاف األربعة في تدريس مادة المغة العربية.

أىداف تدريس اًلستماع:

يمكف تكضيح أىداؼ تدريس االستماع عمى النحك التالي (طعيمة كمناع:)81-82:2001 ،
 .1تنمية قدرة التبلميذ عمى تخيؿ ما يستمعكف إليو مف أحداث.

 .2تدريبيـ عمى نقد كتحميؿ ما يستمعكف إليو في ضكء معايير محددة.
 .3زيادة قدرتيـ عمى المشاركة اإليجابية في الحديث.

 .4تنمية قدرتيـ عمى معرفة التشابو كاالختبلؼ بيف اآلراء.

 .5تشجيعيـ عمى تركيز االنتباه كعزؿ مصادر التشتت عما يستمعكف إليو.

أىداف تدريس اًلستماع لمصف الثالث األساسي:

كردت أىداؼ تدريس االستماع كما في الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني عمى النحك التالي (ك ازرة التربية

كالتعميـ:)14:2016 ،

 .1يستمع بانتباه إلى نص االستماع.
 .2يراعي آداب االستماع.

 .3يتفاعؿ مع النص المسمكع.

كقد قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة ،كبعض البحكث ذات العبلقة ،كقامت

بتحديد ميارات االستماع البلزمة لتمميذات الصؼ الثالث األساسي ،كجاءت ىذه الميارات عمى النحك اآلتي:
 .1ييظير االىتماـ بمتابعة المتحدث.
 .2ييميز صيغ الكممات المسمكعة كفقان لداللتيا (الداللة عمى الزماف ،المكاف ،المشاعر).
 .3ىيستخمص الفكرة الرئيسة لمحديث المسمكع.
 .4ىيستنتج ىدؼ الحديث مف المسمكع.

 .5ييعبر عف فمو لمحتكل الحديث المسمكع مف خبلؿ النقاش.
 .6ييفسر بعض المفردات كالمصطمحات الكاردة في الحديث المسمكع مف خبلؿ السياؽ.
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ثانيا :ميارة التحدث:
ً
تعتمد براعة الحديث عمى أسمكب الكبلـ ،كدرجة الكضكح بيف المرسؿ كالمستقبؿ ،فإذا كاف المتحدث
يتحدث بمباقة كباسمكب جيد ففي ىذه الحالة تينقؿ الرسالة بشكؿ أكضح مف المرسؿ إلى المستقبؿ ،أما إذا
كاف المتحدث اسمكبو غير لبؽ في الحديث ،كأفكاره غامضة؛ فإف عممية التكاصؿ الشفكم لف تؤتى ثمارىا.
يعد نفنا مف
كال تقتصر براعة الحديث عمى أسمكب الكبلـ كجكدة محتكاه ،بؿ إف حسف اإلصغاء أيضان ٌ
تحدث أناس كىـ ال يريدكف مف يحاكرىـ ،بؿ يريدكف مف ييصغي إلييـ كي يبكحكا بما في
فنكف الحكار ،ككـ ٌ

بني تعمٌـ حسف االستماع ،كما
صدكرىـ .كنقؿ ابف عبد ربو في العقد الفريد عف بعض الحكماء قكلو البنو :يا ٌ
تتعمٌـ حسف الحديث ،كليعمـ الناس أنؾ أحرص عمى أف تسمع منؾ عمى أف تقكؿ" (الحبيب-26 :2010 ،

.)27

أحادث عمى غير القياسي ،قاؿ الفراء
التحدث لغة :ىك مف الفعؿ حدث (الحديث) الخبر قميمو ككثيرة كجمعو
ي
ك(الحدكث) بالضـ ككف الشيء
يحدكثة بضـ اليمزة كالداؿ ،ثـ جعمو جمعان لمحديث،
نرل بأف كاحد األحاديث أ ي
ي

جديدا ،ك(المحادثة) ك(التحادث)
خبر كجد نا
بعد أف لـ يكف كبابو دخؿ ك(أحدثو) الل( ،فحدث) كاستحدث نا
خبر ن
ك(التحدث) ك(التحديث) معرفات (الرازم.)53:1986 ،

اصطالحا:
التحدث
ً

عرؼ المطيرم التحدث بأنو :الميارة الثانية كىك ترجمة المساف عما تعممو االنساف بكاسطة االستماع

كالقراءة كالكتابة (المطيرم.)71:2013،

كىك مجمكعة مترابطة مف الميارات النكعية التي تعكس في مجمميا قدرة الفرد عمى استخداـ الكبلـ كاإلشارات
ً
المستمع لتحقيؽ أىداؼ معينة (أميف كعبد
غير المفظية المصاحبة ليا بطريقة إيجابية ،كىادفة؛ لمتأثير في

الل.)220:2010 ،

كتستقرئ الباحثة مف التعريفات السابقة أف ميارة التحدث ىي عبارة عف قدرة الفرد عمى استخداـ الرمكز

كاألصكات ،كىي أداء الفرد لبلتصاؿ باألفراد اآلخريف فيي ميارة إلقائية حيث تحتاج إلى شخص اخر ىيتمقى

أفكاره كيشاركو الحديث.
أىمية ميارة التحدث:

ييكجز السماف بأف أىمية التحدث تكمف في (السماف:)122:2005،
 .1أنو يمثؿ فرصة لمتمميذ إلبراز ما لديو مف ميارات كشرح كتكضيح ،لذا كاف العجز فيو مف عكامؿ
اإلخفاؽ كفقد الثقة ،كحدكث االضطراب.

انتشار بعد االستماع ،بؿ أكثرىا ممارسة في قضاء الحاجات كالمطالب.
نا
 .2أنو أكثر األنشطة المغكية
 .3لمتحدث منزلة كبيرة في حياة التمميذ كغير التمميذ ،فيك ضركرة مف ضركريات الحياة ،إذ ال يمكف
االستغناء عنو في أم زماف أك مكاف؛ ألنو كسيمة االتصاؿ بيف األفراد.

بينما يرل طاىر أف ميارة التحدث ليا أىمية كبيرة ،فيي (طاىر:)167:2010 ،

 .1تيقكم شخصية التمميذ كتعكده الجرأة كحسف األدب ،كأدب الحديث كالمناظرة.
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 .2تدربو عمى حسف االستماع ،كالتفكير قبؿ الحديث ،أك الكتابة.
 .3تعينو عمى حسف المبلحظة كدقتيا كتمكنو مف نقؿ المرئيات إلى األفكار ،كجمؿ كعبارات.

متنفسا لمتمميذ لمتعبير عما في نفسو ،كأنو يكسع دائرة أفكاره كمعارفو
كيعتبر التحدث كسيمة لئلفياـ ،كأنو
ن
كيعكده عمى التفكير المنطقي كالسميـ كترتيب األفكار مما يؤدم إلى تحسيف أداء التبلميذ في بقية فنكف المغة،

كىي االستماع كالقراءة كالكتابة (جمعة.)34:2017،

ً
عما
كاعتبرت أبك شنب أف ميارة
ٌ
كي ٌ
التحدث تعطي الفرصة المبلئمة لمتمميذ ل ٌ
يبيف قيدراتو الميغكية ،ي
عبر ٌ
كنظر ألىميتيا مف الناحية النفسية كالمغكية ،فيي تىجعؿ
نا
كعما يختمج في نفسو مف مشاعر كأحاسيس،
يريدٌ ،

التحدث مع ىذكيو كمعمٌميو
كبير في
دكر نا
كيحاكر ،كيشارؾ ،كيبرز نا
ٌ
فيناقش ،ي
التمميذ يكتسب منيا قكة كحيكية ي
كزمبلئو في الصؼ (أبك شنب.)119:2013 ،

فبذلؾ ييتيح التحدث الفرصة لمتمميذ عمى التكاصؿ كخاصة التكاصؿ الشفكم كابراز ما عنده مف أفكار أك
آراء كتقديميا لآلخريف ،كجدير بالذكر أنو كمما زادت ثركة التمميذ كحصيمتو الميغكية زاد انخراطو مع غيره

كقدرتو عمى التحدث بشكؿ أفضؿ.

كتىرل الباحثة أف أىمية ميارة التحدث تىكمف في أنيا الشكؿ األساسي لمتكاصؿ مع اآلخريف حيث أنيا
المتحدث مف االنطكائية كتزيد مف ثقتو بنفسو ،كبمياراتو ككذلؾ تزيد مف طبلقتو المغكية ،كمف خبلؿ
تيخمٌص ي

التحدث تىبرز خبرة الفرد كمدل كعيو كنضجو العقمي كمدل امتبلكو لممعمكمات كالميارات كالخبرات المختمفة.
الفرق بين المحادثة والتعبير الشفوي:

فىٌرؽ طاىر بيف المحادثة كالتعبير الشفكم ،حيث يقتصر االتصاؿ في المحادثة عمى الحكار كالتفاىـ بيف
التمميذ كالمعمـ ،كأساس ىذا االتصاؿ أسئمة المعمـ التي يجيب عنيا التمميذ أك زمبلئو ،أما درس التعبير
فالمتحدث األساس فيو يككف عادة التمميذ نفسو ،فيتكمـ حكؿ المكضكع الذم اختاره المعمـ كبتكجيو منو،
ي
فكر حيف ييجيب عف سؤاؿ المعمـ
كمحدكدا؛ الضطرار التمميذ لمكبلـ نا
كمجاؿ التفكير في المحادثة يككف ضيقنا
ن
اك عندما يريد تركيب جممة حسب طمب المعمـ ،أك عند كصؼ صكرة يعرضت عميو ،بينما ىيتسع المجاؿ أماـ
التمميذ في درس التعبير لً ييفكر كيختار الكممات كيرتبيا قبؿ الحديث أك الكتابة.
كالمحادثة تككف ميمة في الصفكؼ الخمسة األكلى مف التعميـ األساسي كال لضركرة التعبير في ىذه
مستقبل ،يقكـ بو التمميذ بنفسو ،أما المحادثة
عمبل
جيدا
ن
خاصا مف التمميذ باعتباره ن
السنكات؛ ألنو يتطمب ن
ن
فبمشاركة المعمـ.
فكرا؛ لتصحيح خطأ التمميذ أك
في درس المحادثة يككف دكر المعمـ
ن
أساسيا ،فيك يستطيع أف يتدخؿ ن
تكجييو ،أما في درس التعبير فبل يمكنو ذلؾ إال بعد أف يككف التمميذ قد أنيى عممو.

تقتصر المحادثة عمى صغار السف ،بينما التعبير ييبلزـ التمميذ في المراحؿ الدراسية المختمفة
(طاىر.)175:2010،
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أىداف تدريس التحدث:
كخصكصا المرحمة
المؤكد أف اليدؼ األسمى التي يجب أف تعمؿ المدرسة ،كالمناىج عمى تحقيقو،
ن
مف ي
صحيحا يشمؿ جميع جكانب شخصيتو المعرفية كالكجدانية
بكيا
األساسية الدنيا ىك إعداد التمميذ
ن
ن
إعدادا تر ن
كالنفس حركية كيجب أف تسيـ المناىج المدرسية في إثراء ىذه الميارة المفظية الشفكية عند التمميذ؛ حتى

يستطيع التكاصؿ مع اآلخريف ،كالقدرة عمى ىب ٍكح ما ىيجكؿ بخاطره بمغة سميمة.
كمف أىـ اىداؼ التحدث حسب رأم خضاكنة كالعكؿ (:)187:2012

 .1تزكيد التبلميذ بما يحتاجكنو مف ألفاظ كتراكيب؛ إلضافتو إلى حصيمتيـ الميغكية ،كاستعمالو في
حديثيـ ،ككتاباتيـ ،كتعكيدىـ عمى ترتيب األفكار كالتسمسؿ في طرحيا كالربط بينيا.

 .2تدريب التبلميذ لمكاجية المكاقؼ الحياتية المختمفة التي يحتاجكف فييا إلى استعماؿ التعبير.
 .3تدريب التبلميذ عمى استخداـ الصكت المعبر.
 .4تدريب التبلميذ عمى النطؽ السميـ.

بينما يرل البجة أنو مف أىداؼ التحدث (البجة:)45-44 ،2011،
 .1اعتياد األطفاؿ المشاركة اإليجابية في الحديث مع اآلخريف.
 .2إًنماء الجانب االجتماعي في حياة التبلميذ.

 .3اكساب التبلميذ سمككيات محببة كاحتراـ اآلخريف.

سميما.
 .4اكتساب المغة
ن
اكتسابا ن
أيضا:
كتيضيؼ الباحثة أنو مف أىداؼ ميارة التحدث ن
 .1تدريب التبلميذ عمى االتصاؿ الفعاؿ مع األفراد المحيطيف بو.
 .2تمكيف التبلميذ مف الرد المناسب في المكاقؼ المختمفة.

 .3افساح المجاؿ لمتمميذ لمتعبير عف المعاني بحرية كدكف قيكد.

أىداف تدريس التحدث لمصف الثالث األساسي:

كردت أىداؼ تدريس التحدث كما في الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني (ك ازرة التربية كالتعميـ،
:)14:2016

 .1ىيتأمؿ المكحة.
 .2ىيذكر عناصر المكحة.

 .3ىيتحدث بمغة سميمة عف مضمكف المكحة.
 .4ىيستنتج مف المكحة مكضكع الدرس.

ميارات التحدث لمصف الثالث األساسي:

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية السابقة ،كبعض البحكث ذات العبلقة ،كقامت بتحديد

ميارات التحدث البلزمة لتمميذات الصؼ الثالث األساسي ،كجاءت ىذه الميارات عمى النحك اآلتي:
 .1تمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع التكاصؿ.
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 .2تعرض أفكارىا بدقة كايجاز.
 .3تىستخدـ ألفاظنا كتراكيب مناسبة لمتعبير عف المعنى المقصكد.
 .4تتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك تردد.
 .5تتحدث بجمؿ تامة المعنى.

 .6تينكع في نبرات صكتيا كفؽ المعنى المتضمف لمحديث.
 .7تىتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية.
صحيحا.
 .8تنطؽ الحركؼ كالكممات كالجمؿ نطقنا
ن
 .9تكظؼ الكممات الفصيحة مبتعدة عف العامية.

 .10تيراعي التسمسؿ المنطقي كالربط بيف الجمؿ كاألفكار.
كانطبلقان مف أف التحدث كسيمة التخاطب كالفيـ كاالفياـ بيف الطبلب فيناؾ عكامؿ تيؤثر في عممية
التحدث ،حتى تيؤتى ٍى ثًمارىا كتيحقؽ اليدؼ المطمكب كمف ىذه العكامؿ:
 .1أف يككف عند المتحدث ميؿ لمتحدث ،كأف يككف غير يمجبر عمى الحديث.
 .2أف يككف عند المتحدث خبرات سابقة كحصيمة ليغكية حتى يستطيع تبرير المكاقؼ.
 .3أال يككف المتحدث انطكائي كخجكؿ.

 .4أف يتقبؿ أفكار اآلخريف بًصدر رحب.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
المقدمة:
تيدؼ الدراسة إلى تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمبحث المغة العربية كقياس أثرىا في تنمية
ميارات التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي بمحافظة الكسطى ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة

قامت الباحثة بمجمكعة مف اإلجراءات الميدانية ،كيتناكؿ الفصؿ الرابع عرض ىذه اإلجراءات ،حيث

يتضمف :منيج الدراسة ،كمتغيرات الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،كالكسائؿ المساعدة ،كأدكات
الدراسة ،كأىـ المعالجات اإلحصائية المستخدمة ،كفيما يمي تفصيؿ بذلؾ:

أوًًل :منيج الدراسة والتصميم التجريبي:

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي ،كىك منيج يدرس ظاىرة حالية مع إدخاؿ أحد

التغيرات في أحد العكامؿ كرصد نتائجو (األغا كاألستاذ .)82:2003،كلتسييؿ إجراءات تطبيؽ الدراسة

الحالية تـ اختيار تصميـ المجمكعة التجريبية كالضابطة مع قياس قبمي -بعدم ،كيعبر عنو بالصكرة

اإلجرائية التالية في الجدكؿ (.)4.1
جدول ()4.1

التصميم التجريبي لممجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبمي -بعدي
مجموعتي الدراسة

القياس القبمي

المجمكعة التجريبية

اختبار ميارات االستماع

المعالجة
التدريس باستراتيجية
األركاف األربعة

كبطاقة مبلحظة ميارات
المجمكعة الضابطة

التدريس بالطريقة

التكاصؿ الشفكم

االعتيادية

القياس البعدي
اختبار ميارات االستماع
كبطاقة مبلحظة ميارات
التكاصؿ الشفكم

ثانيا :متغيرات الدراسة:
ً
أ -المتغير المستقل:
عرؼ بأنو العامؿ أك المتغير الذم ييسبب الظاىرة أك ييؤثر فييا (أبك ناىية،)35:2009 ،
كي َّ
ي
كيتمثؿ في الدراسة الحالية في التدريس باستراتيجية األركاف األربعة.

ب -المتغير التابع:

عرؼ بأنو العامؿ أك المتغير الذم يتبع المتغير المستقؿ ،كيتأثر بكجكده ،أك يحدث نتيجة
كي َّ
ي

لو (أبكناىية ،)35:2009،كيتمثؿ في الدراسة الحالية في ميارات التكاصؿ الشفكم (االستماع،
كالتحدث).
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ت -المتغيرات المضبوطة:
عرؼ بأنيا المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع بخبلؼ المتغير المستقؿ ،كاليدؼ مف
كتي َّ

الدراسة

معرفة أثر المتغير المستقؿ في المتغير التابع (أبك عبلـ ،)201:2010 ،كتتمثؿ في

الدراسة الحالية في ىذه المتغيرات (معممة المغة العربية ،كالعمر الزمني لمتمميذات ،كاالختبار

التحصيمي في مادة المغة العربية ،كميارات التكاصؿ الشفكم لمتمميذات في مادة المغة العربية ،كالفترة
الزمنية لتدريس المجمكعتيف).

ثالثًا :مجتمع الدراسة:
ٌتكون من جمٌع تالمة الصف الثالث األساسً بمدارس المحافظة الوسطى والتابعة لوزار التربٌة
والتعلٌم ،والبالغ عددهم ( )3139تلمٌةا وتلمٌة  ،كفقنا إلحصائية مديرية التربية كالتعميـ بالمحافظة الكسطى.
ابعا :عينة الدراسة:
رً
تتألؼ عينة الدراسة مف عينتيف ،ىما:
 -العينة اًلستطالعية:

تـ اختيار صؼ ( )3/3بكاقع ( )30تمميذة مف مدرسة العائشية األساسية لمبنات ،كقد تـ تطبيؽ

اختبار ميارات االستماع ،ككذلؾ بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم عمى ىذه العينة؛ كذلؾ
بيدؼ التأكد مف صبلحية األدكات.

 -العينة األساسية:

تـ اختيار عينة الدراسة األساسية مف مدرسة العائشية األساسية لمبنات ،كالتابعة لك ازرة التربية

كالتعميـ بالمحافظة الكسطى ،حيث تـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية ،كتـ اختيار عينة الدراسة
بطريقة قصدية ،حيث تككنت مف ىاتيف الشعبتيف ،حيث تـ اختيار احداىما بطريقة القرعة لتمثؿ

تمميذات الصؼ ( )1/3المجمكعة التجريبية بكاقع ( )37تمميذة ىيدرسف باستراتيجية األركاف األربعة،
أما تمميذات الصؼ ( )2/3يمثمف المجمكعة الضابطة بكاقع ( )39تمميذة كيدرسف بالطريقة
االعتيادية ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي (.)4.2

جدول ()4.2
عينة الدراسة
مجموعة الدراسة

الصف  /الشعبة

التدريس

العدد

المجمكعة التجريبية

1/3

استراتيجية األركاف األربعة

37

المجمكعة الضابطة

2/3

الطريقة االعتيادية

39

المجمكع
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خامسا :قائمة ميارات التواصل الشفوي:
ً
 اليدف من إعداد قائمة ميارات التواصل الشفوي:تيدؼ قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم إلى تحديد ميارات التكاصؿ الشفكم الكاجب تكافرىا
كتنميتيا لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي؛ بيدؼ تضمينيا في بطاقة مبلحظة ألداء التمميذات

في التكاصؿ الشفكم.

 -مصادر إعداد قائمة ميارات التواصل الشفوي:

اعتمدت الباحثة عمى مجمكعة مف األدبيات كالدراسات كالبحكث ذات العبلقة بميارات التكاصؿ

الشفكم كمنيا :دراسة (جمعة ،)2017،كدراسة (عماد الديف ،)2012،كدراسة (الربيحات،)2017،

كدراسة حسيف ( ،)2017كدراسة عطية ( ،)2015كدراسة المجدالكم ( ،)2015ككتاب عكف

( )2012ككتاب (البجة.)2001 ،

إضافة إلى استشارة مجمكعة مف المتخصصيف في المجاؿ التربكم ،كالمناىج كطرؽ التدريس

بجامعات غزة ،كبعض مشرفي المغة العربية بك ازرة التربية كالتعميـ ،كككالة الغكث الدكلية ،كتـ الرجكع
أيضا إلى الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني (المغة العربية لمصؼ الثالث األساسي).
ن
 -قائمة ميارات التواصل الشفوي في صورتيا األولية:

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات التربكية ،كالبحكث السابقة ذات العبلقة بميا ارت التكاصؿ

الشفكم ،كما اطمعت عمى الدركس المستيدفة مف كتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الثالث األساسي

كحددت المصادر الممكف الرجكع إلييا في إعداد القائمة ،ثـ أعدت قائمة لميارات التكاصؿ الشفكم،
ككانت القائمة في صكرتيا األكلية عبارة عف محكريف رئيسييف ،كينبثؽ عنيا ( )21ميارة فرعية،

كجاءت ىذه الميارات عمى النحك التالي:

 .1ميارة االستماع :كتتضمف ( )10ميارات فرعية.
 .2ميارة التحدث :كتتضمف ( )11ميارة فرعية.

 -ضبط قائمة ميارات التواصل الشفوي وعرضيا عمى المحكمين:

قامت الباحثة بضبط قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم ،كعرضتيا عمى مجمكعة مف المحكميف؛

لمتأكد مف سبلمتيا ،كمناسبتيا لتمميذات الصؼ الثالث األساسي ،كقامت بتعديميا ،كتقنينيا ،كفقنا
لمقترحات كآراء لجنة التحكيـ ،حيث أخذت بكافة مقترحات لجنة التحكيـ ،كقامت بحذؼ بعض الميارات،
ككانت ق ائمة ميارات التكاصؿ الشفكم في صكرتيا النيائية عبارة عف ميارتيف رئيسيتيف ،كينبثؽ عنيا

( )16ميارات فرعية ،كجاءت القائمة عمى النحك اآلتي:

 .1ميارات االستماع :كتتضمف ( )6ميارات فرعية.

 .2ميارات التحدث :كتتضمف ( )10ميارات فرعية.

كالجدكؿ ( )4.3يكضح ذلؾ:
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جدول ()4.3
قائمة ميارات التواصل الشفوي (اًلستماع والتحدث)
م.

درجة الممارسة

أوًلً :ميارات اًلستماع

كبيرة

1

تيظير االىتماـ بمتابعة المتحدث.

2

تيميز صيغ الكممات المسمكعة كفقان لدالالتيا (الداللة عمى الزماف،
المكاف ،المشاعر).

3

تىستخمص الفكرة الرئيسة لمحديث المسمكع.

4

تىستنتج ىدؼ الحديث مف المسمكع.

5

تيعبر عف فيميا لمحتكل الحديث المسمكع مف خبلؿ النقاش.

6

تيدرؾ المغزل مف خبلؿ نبرات الصكت.

متكسطة

ضعيفة

ثانيا :ميارات التحدث
ً
1

تمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع التكاصؿ الشفكم.

2

تعرض أفكارىا بدقة كايجاز.

3

تستخدـ ألفاظنا مناسبة لمتعبير عف المعنى المقصكد.

4

تتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك تردد.

5

تتحدث بجمؿ تامة المعنى.

6

تينكع في نبرات صكتيا كفؽ المعنى المتضمف لمحديث.

7

تتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية.

8

صحيحا.
تنطؽ الحركؼ كالكممات كالجمؿ نطقنا
ن

9

تكظؼ الكممات الفصيحة مبتعدة عف العامية المبتذلة.

10

تربط الجمؿ كاألفكار بتسمسؿ.

سادسا :أدوات الدراسة:
ً
تحقيقنا ألىداؼ الدراسة تـ إعداد أدكات الدراسة كىي :اختبار ميارات االستماع ،كبطاقة مبلحظة ميارات

التكاصؿ الشفكم لتمميذات الصؼ الثالث األساسي ،كفيما يمي تفصيؿ بذلؾ:
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أوًًل :اختبار ميارات اًلستماع:
 -وصف اًلختبار:

قامت الباحثة باالطبلع عمى األدبيات كالدراسات السابقة كبعض البحكث ذات العبلقة ،كمف ثـ

قامت بإعداد اختبار في ميارات االستماع لتمميذات الصؼ الثالث األساسي ،يتككف في صكرتو
النيائية مف ( )15فقرة ككاف مف نكع االختيار مف متعدد.

كقامت الباحثة ببناء االختبار كفقنا لمخطكات التالية:
 .1تحديد ىدف اًلختبار :ييدؼ االختبار لقياس ميارات االستماع لتمميذات الصؼ الثالث األساسي
الكاردة في القائمة السابقة.

 .2صياغة مفردات اًلختبار :حيث تـ مراعاة ما يمي:
 -كضكح الفقرات كالبنكد كخمكىا مف الغمكض.

 مناسبة الفقرات لمستكيات التمميذات المتعددة. الفقرات ممثمة لمميارات المراد قياسيا. -الدقة العممية كالميغكية.

 .3وضع تعميمات اًلختبار:

بعد تحديد فقرات االختبار كصياغتيا قامت الباحثة بكضع تعميمات االختبار التي تيدؼ إلى

شرح فكرة اإلجابة في أبسط صكرة ممكنة ،كقد راعت الباحثة في كضع تعميمات االختبار ما يمي:

 البيانات الخاصة بالتمميذات :االسـ كالشعبة. -البيانات الخاصة بكصؼ االختبار.

 -البيانات الخاصة بكيفية اإلجابة عف االختبار.

 .4تحكيم اًلختبار (صدق المحكمين):

تـ اعداد االختبار في صكرتو األكلية حيث اشتمؿ عمى ( )15فقرة ،كمف ثـ يعرض عمى
مجمكعة مف المحكميف ممحؽ (أ) في صفحة ()83؛ كذلؾ إلبداء آرائيـ في النقاط التالية:

 مدل تغطية فقرات االختبار لميارات االستماع لمصؼ الثالث األساسي. مدل مناسبة فقرات االختبار لمستكل تمميذات الصؼ الثالث األساسي. الدقة العممية كالمغكية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.مناسبا.
 ما تركنون

كقد تـ تعديؿ صياغة بعض الفقرات كفقنا آلراء السادة المحكميف ،مع اإلبقاء عمى عدد فقرات
االختبار كىي ( )15فقرة.
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 .5التطبيق اًلستطالعي لالختبار:

قامت الباحثة باختيار عينة استطبلعية بمغت ( )30تمميذة مف تمميذات الصؼ الثالث ()3

بمدرسة العائشية األساسية لمبنات ،كذلؾ بيدؼ حساب صدؽ االختبار كثباتو ،كتحديد الزمف الذم
تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية.

 .6زمن اًلختبار:

تـ حساب زمف اختبار ميارات االستماع مف خبلؿ رصد زمف االنتياء مف االختبار ألكؿ ()5
تمميذات ينتييف مف االستجابة عمى فقرات االختبار ،كآخر ( )5تمميذات ينتييف مف االستجابة،

مقسكما عمى عددىف ( ،)10كيتضح ذلؾ في المعادلة اآلتية:
ن
زمف إجابة أكؿ خمس تمميذات زمف إجابة أخر خمس تمميذات
زمف االختبار
(

)
)

(

)

(

)

(

دقيقة

كقد تـ تخصيص ( )45دقيقة لبلستجابة عمى فقرات االختبار.

 .7تصحيح اًلختبار:

تـ تصحيح اختبار ميارات االستماع كالذم يتككف مف ( )15فقرة مف نكع اختيار مف متعدد،

بتحديد درجة كاحدة عف كؿ فقرة مف فقرات االختبار ،حيث كاف مجمكع درجات األسئمة ( )15درجة.

 .8إجراءات صدق وثبات اًلختبار:

عرؼ
أ -صدق اًلختبار :كيقصد بو مدل قدرة االختبار عمى قياس ما كضع مف أجؿ قياسو ،ي
كي ٌ

بأنو االستدالالت الخاصة التي نخرج منيا مف حيث مناسبتيا كمعناىا كفائدتيا (أبك عبلـ:2010 ،

 .)465كتـ التأكد مف صدؽ االختبار بالطريقتيف التاليتيف:

 -صدق المحكمين :كقد تـ التحدث عنو في صفحة (.)52

 صدق اًلتساق الداخمي :كقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات اختبار ميارات االستماعبعد تطبيقو عمى العينة االستطبلعية ،مف خبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ

فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لفقراتو ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي (.)4.4
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جدول ()4.4
معامل اًلرتباط والدًللة اإلحصائية بين درجة كل فقرة من فقرات اًلختبار والدرجة الكمية لفقراتو
م
1
2
3
4
5
6
7
8

معامل اًلرتباط
**0.532

مستوى الدًللة

م

دالة عند 0.01

9

معامل اًلرتباط
**0.604

مستوى الدًللة
دالة عند 0.01

*0.381

دالة عند 0.05

10

**0.598

دالة عند 0.01

0.548

دالة عند 0.01

11

0.646

دالة عند 0.01

0.397

دالة عند 0.05

12

0.760

دالة عند 0.01

0.481

دالة عند 0.01

13

0.858

دالة عند 0.01

دالة عند 0.05

14

دالة عند 0.01

15

**
*

**

*0.385

**0.636
**0.647

**
**
**

**0.674
**0.484

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل الداللة 0.4785= 0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل الداللة 0.3739 = 0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )4.4أف معظـ فقرات اختبار ميارات االستماع ( )12فقرة حققت

ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لفقراتو ،عند مستكل داللة ( ،)0.01كحققت بقية الفقرات ( )3فقرات
ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية عند مستكل داللة ( ،)0.05كعميو فإف االختبار كفق ارتو تتمتع بصدؽ داخمي

مككنا مف ( )15فقرة.
مناسب كبذلؾ يبقى االختبار ن
 -معامل السيولة:

تـ حساب معامؿ السيكلة لكؿ فقرة اختبار ميارات االستماع عف طريؽ حساب المتكسط

الحسابي لئلجابة الصحيحة كيتـ احتساب معامبلت السيكلة لفقرات االختبار بيدؼ حذؼ الفقرات
التي تزيد عف سيكلتيا عف ( )%80أك تقؿ عف (( )%20أبك دقة )170 :2008 ،كتـ حساب

معامبلت السيكلة باستخداـ المعادلة التالية:
معامؿ السيكلة

عدد التبلميذ الذيف إجابكا عف المفردة إجابة صحيحة
عدد التبلميذ الكمي
(عبد السبلـ كآخركف)202 :1992 ،

 معامل التمييز:إف اليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لفقرات أم اختبار ىك التعرؼ إلى الفقرات
الضعيفة كالفقرات القكية ،كيستخدـ لمحكـ عمى قدرة االختبار في التمييز بيف التبلميذ الذم اكتسبكا

الميارة أك المفيكـ دكف غيرىـ كيتـ احتساب معامبلت التمييز بيدؼ حذؼ الضعيؼ منيا ،كترل

أبك دقة أف الفقرات الضعيفة ىي التي يككف معامؿ تمييزىا أقؿ مف ( )0.20أبك دقة (:2008
.)172
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كقامت الباحثة باحتساب معامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات االستماع كالدرجة
الكمية بناء عمى الخطكات التالية:

 .1ترتيب درجات التمميذات تناز نليا (مف األعمى إلى األدنى).
 .2تقسيـ الدرجات إلى مجمكعتيف )%27( :مف العينة تمثؿ الدرجات العميا ،ك( )%27مف العينة
تمثؿ الدرجات الدنيا ،أم ما يعادؿ  16تمميذة مف العينة االستطبلعية.
 .3تحديد عدد التبلميذ الذيف أجابكا إجابة صحيحة في كؿ مجمكعة عف كؿ مفردة عمى حدة.
 .4تطبيؽ المعادلة التالية:
معامؿ التمييز

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا

عدد أفراد إحدل المجمكعتيف

كالجدكؿ رقـ ( )4.5يكضح معامبلت السيكلة كمعامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات
االستماع كالدرجة الكمية لفقراتو.
جدول رقم ()4.5

معامالت السيولة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار ميارات اًلستماع والدرجة الكمية لفقراتو
م

معامل السيولة

معامل التمييز

م

معامل السيولة

معامل التمييز

1

%29.73

0.50

9

%68

0.70

2

%67

070.

10

%67.57

0.70

3

%67.57

0.70

11

%56.76

0.70

4

%40

0.30

12

%67.57

0.50

5

%64.86

0.50

13

%78.38

0.50

6

%40.54

0.30

14

%60

0.70

7

%62.16

0.70

15

%64

0.70

8

%55

0.70

متكسط معامبلت السيكلة

متكسط معامبلت التمييز

59.27

59.33

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4.5أف معامبلت السيكلة كانت تتراكح بيف ( )29.73ك( )78.38كىي
معامبلت مناسبة كبمغ متكسط معامبلت السيكلة لجميع فقرات االختبار ( )59.27كىك معدؿ مناسب.

كما يتضح أف معامبلت التمييز تتراكح بيف ( )30إلى ( )70كىي معامبلت مناسبة كبمغ متكسط

معامبلت التمييز لجميع فقرات االختبار ( )59.33كىك معدؿ مناسب يؤكد أف االختبار يتمتع بقدرة تمييز

مناسبة.
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ثبات اختبار ميارات اًلستماع:
يقصد بالثبات االستقرار في النتائج ،لك تـ إعادة االختبار عدة مرات عمى نفس الفئة تحت نفس
الظركؼ كالشركط المكاتية ،كبقصد بالثبات دقة المقياس أك اتساقو حيث يعتبر المقياس ثابتنا إذا حصؿ نفس
الفرد عمى نفس الدرجة أك درجة قريبة منيا في نفس االختبار أك مجمكعة الفقرات المتكافئة عند تطبيقو أكثر
مف مرة (أبك عبلـ)481 :2010 ،

ولحساب ثبات اًلختبار قامت الباحثة باستخدام الطرق التالية:
 -طريقة التجزئة النصفية ()Split Half Method

كتقكـ ىذه الطريقة عمى أساس إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ الفقرات فردية الرتب

كمعدؿ الفقرات زكجية الرتب مف االختبار كمف ثـ تصحيح معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة سبيرماف
براكف لمتصحيح ) )Spearman – Brown Coefficientكذلؾ باستخداـ المعادلة:
معامؿ االرتباط )

(

حيث) ( معامؿ االرتباط

(عفانة)42 : 1998 ،
الجدول رقم ()4.6

معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمدرجة الكمية ًلختبار ميارات اًلستماع
اًلختبار

عدد الفقرات

معامل اًلرتباط

ميارات االستماع

15

0.627

معامل اًلرتباط المعدل
(الثبات)
0.772

*تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد الفقرات الفردية ال يساكم عدد الفقرات الزكجية

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )4.6أف معامؿ االرتباط بيف الفقرات الفردية كالفقرات الزكجية بمغ 0.627
احصائيا عند مستكل داللة
ككاف معامؿ الثبات لمدرجة الكمية لبلختبار ( )0.772كىك معامؿ ارتباط داؿ
ن
تمييدا لتطبيقيا عمى العينة
احصائيا ،كذلؾ
( ،)0.01كىذا يدؿ عمى أف فقرات االختبار تتمتع بدرجة مقبكلة
ن
ن
األساسية.

 -طريقة ألفا كرونباخ:

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات ،كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات لبلختبار ،حيث

حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لمدرجة الكمية الختبار ميارات االستماع ككانت القيمة ( )0.731كىي درجة
كبيرة

الصورة النيائية لالختبار:
تمييدا لتطبيقو عمى العينة
مككنا مف ( )15فقرة،
ن
بعد تحديد صدؽ كثبات االختبار ،أصبح االختبار ن
األساسية ،ممحؽ (ق) صفحة (.)113
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نيا :بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
ثا ً
قامت الباحثة بإعداد بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم (االستماع كالتحدث) كفؽ الخطكات التالية:
 .1تحديد اليدف من بطاقة المالحظة:

ىدفت ىذه البطاقة إلى قياس أداء تمميذات الصؼ الثالث األساسي في ميارات التكاصؿ
الشفكم (االستماع كالتحدث) ،لكبل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.

 .2صياغة فقرات البطاقة:

اعتمدت الباحثة في صياغة فقرات البطاقة عمى قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم ،كتـ صياغة

الفقرات بحيث تراعي الدقة العممية كالميغكية ،كتككف كاضحة كمحددة كمناسبة لمستكل تمميذات
الصؼ الثالث األساسي ،كقد تـ صياغة ( )21فقرة في الصكرة األكلية ،ضمف مجاليف :المجاؿ

األكؿ االستماع ،كالمجاؿ الثاني التحدث ،ثـ أصبحت في الصكرة النيائية ( )16فقرة.

 .3اختيار اسموب المالحظة المناسب:

اعتمدت الباحثة في تصميـ البطاقة عمى األسمكب المعركؼ بانتظاـ الدرجات ،حيث تـ تحديد

السمكؾ مسبقنا قبؿ بدء عممية المبلحظة ،كفي ضكء تصكر األداء تـ رصد ما يحدث مف التمميذات
ً
لممبلحظ كضع عبلمات تحت الفقرات
قبؿ تطبيقيـ لميارات التكاصؿ الشفكم كبعده ،ثـ يتاح
المخصصة ليا فكر قياـ التمميذة بأداء الميارة ،أك قصكرىا ،أك فشميا.

 .4التقدير الكمي ألداء التمميذات:

بعد صياغة فقرات بطاقة المبلحظة ،أصبح مف الضركرم تحديد أسمكب لتقدير مستكيات

التمميذات في أداء كؿ ميارة ،كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى العديد مف بطاقات المبلحظة التي

أيعدت لمبلحظة أداء التمميذات في الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ ،فقد حددت لكؿ فقرة مف فقرات

البطاقة ثبلث درجات (كبيرة ،متكسطة ،ضعيفة) كتشير الدرجة (كبيرة) إلى أف التمميذة أدت الميارة
كميا ب ( ،)3أما الدرجة (متكسطة) فتشير أف التمميذة أدت الميارة بدرجة
بدرجة كبيرة كتقدر ن
كميا ب ( ،)2أما الدرجة (ضعيفة) فتشير إلى أف التمميذة أدت الميارة بدرجة
متكسطة كتقدر ن

كميا ب (.)1
منخفضة كتقدر ن
 .5تعميمات بطاقة المالحظة:

تـ تحديد التعميمات المناسبة كالتي تساعد الباحثة عمى القياـ بالمبلحظة عمى أكمؿ كجو،

بيدؼ قياس أداء تمميذات الصؼ الثالث في ميارات التحدث ،كتشمؿ البطاقة عمى بيانات خاصة
بالتمميذات المراد تقييـ أدائيف ،كارشادات لمباحثة أك الم ً
بلحظة التي تستخدـ البطاقة مع تكضيح
ي
التقديرات الكمية عمى أساس تقدير كؿ تمميذة كاقترانو بدرجتيا.
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 إجراءات الصدق والثبات لبطاقة المالحظة:أ -صدق المحكمين:

تـ عرض بطاقة المبلحظة عمى عدد مف المحكميف المختصيف في مجاؿ المغة
العربية كالمناىج كطرؽ التدريس ،كقد طيمب مف المحكميف إبداء كجية نظرىـ إزاء كضكح

كقيمة ،اقتنعت الباحثة بيا ،كأجرت عمى
كؿ فقرة ،كقد أبدل المحكمكف مبلحظات ميمة ٌ
ضكئيا التعديبلت البلزمة ،كما طيمب مف المحكميف تحديد مدل صدؽ العبارات كمدل قياس
ما كضعت ألجمو ،كعميو فقد تـ انتقاء الفقرات التي اتفؽ المحكمكف عمى صبلحيتيا،

كاستبعدت الباحثة منيا الفقرات التي أشار إلييا المحكمكف ليصبح عدد فقرات بطاقة
المبلحظة ( )16فقرة مكزعيف عمى مجاليف:

المجاؿ األكؿ :ميارات االستماع كعدد فقراتيا  6فقرات

المجاؿ الثاني :ميارات التحدث كعدد فقراتيا  10فقرات

ب -صدق اًلتساق الداخمي ))Internal Consistency Validity
كتـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات بطاقة المبلحظة مف خبلؿ حساب معامؿ االرتباط
بيرسكف كداللتو اإلحصائية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو،

كالجدكؿ التالي ( )4.7يكضح معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات ميارات االستماع

كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو.

الجدول رقم ()4.7

معامالت اًلرتباط والدًللة اإلحصائية بين درجة كل فقرة من فقرات ميارات اًلستماع والدرجة الكمية لممجال
معامل اًلرتباط

مستوى الدًللة

الفقرات
تظير االىتماـ بمتابعة المتحدث.

**0.833

دالة عند ()0.01

تميز صيغ الكممات المسمكعة كفقان لدالالتيا (الداللة عمى الزماف ،المكاف ،المشاعر).

**0.753

دالة عند ()0.01

تستخمص الفكرة الرئيسة لمحديث المسمكع.

**0.774

دالة عند ()0.01

تستنتج ىدؼ الحديث مف المسمكع.

**0.538

دالة عند ()0.01

تعبر عف فيميا لمحتكل الحديث المسمكع مف خبلؿ النقاش.

**0.690

دالة عند ()0.01

تدرؾ المغزل مف خبلؿ نبرات الصكت.

**0.671

دالة عند ()0.01

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل الداللة 0.4785= 0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل الداللة 0.3739 = 0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )4.6أف جميع قيـ معامبلت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند

إحصائيا عند مستكل الداللة (،)0.01
درجة حرية ( )28كىذا يدلؿ عمى أف جميع معامبلت االرتباط دالة
ن
كعميو فإف فقرات ميارات االستماع تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب كجميع الفقرات قادرة عمى قياس ما
كضعت مف أجمو.
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كالجدكؿ التالي رقـ ( )4.8يكضح معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات ميارات التحدث
كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي إليو.
جدول رقم ()4.8
معامالت اًلرتباط بين كل درجة فقرة من فقرات ميارات التحدث والدرجة الكمية لممجال
معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

الفقرات
تمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع التكاصؿ الشفكم.

**0.582

دالة عند ()0.01

تعرض أفكارىا بدقة كايجاز.

**0.659

دالة عند ()0.01

ظا مناسبة لمتعبير عف المعنى المقصكد.
تستخدـ ألفا ن

**0.484

دالة عند ()0.01

**0.748

دالة عند ()0.01

تتحدث بجمؿ تامة المعنى.

**0.754

دالة عند ()0.01

تنكع في نبرات صكتيا كفؽ المعنى المتضمف لمحديث.

**0.605

دالة عند ()0.01

تتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية.

**0.426

دالة عند ()0.05

صحيحا.
تنطؽ الحركؼ كالكممات كالجمؿ نطقنا
ن
تكظؼ الكممات الفصيحة مبتعدة عف العامية المبتذلة.

**0.484

دالة عند ()0.01

**0.567

دالة عند ()0.01

تربط الجمؿ كاألفكار بتسمسؿ.

**.569

دالة عند ()0.01

تتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك تردد.

ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل الداللة 0.4785= 0.01
ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل الداللة 0.3739 = 0.05

يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )4.8أف معظـ قيـ معامبلت االرتباط أعمى مف معامؿ االرتباط عند

إحصائيا عند مستكل ( )0.01كعميو فإف
درجة حرية ( )28كىذا يدلؿ عمى أف معظـ معامبلت االرتباط دالة
ن
فقرات ميارات التحدث تتمتع بصدؽ اتساؽ داخمي مناسب كجميع الفقرات قادرة عمى قياس ما كضعت مف
أجمو.

ت -الصدق البنائي:

كيقصد بو أف تعبر األبعاد عف الظاىرة المراد قياسيا ،كأف تككف األبعاد قادرة عمى قياس ما كضعت

ألجؿ قياسو ،كتـ التأكد مف الصدؽ البنائي لبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم مف خبلؿ حساب

معامبلت االرتباط بيف كؿ مجاؿ (الميارة الرئيسة) كالدرجة الكمية لمبطاقة كالجدكؿ التالي ( )4.9يكضح

نتائج الصدؽ البنائي لمبطاقة.

جدول ()4.9

معامالت اًلرتباط والدًللة اإلحصائية بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة
المجاؿ

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

المجاؿ األكؿ :ميارات االستماع

**0.886

دالة عند ()0.01

المجاؿ الثاني :ميارات التحدث

**0.937

دالة عند ()0.01
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كيتضح مف الجدكؿ ( )4.9أف درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت بطاقة المبلحظة مرتبطة بالدرجة الكمية
احصائيا عند مستكل داللة ( )0.01كلذلؾ فإف مجاالت بطاقة المبلحظة تتمتع بدرجة
داال
لمبطاقة ارتباطنا ن
ن
احصائيا مف الصدؽ.
مقبكلة
ن
 -ثبات بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي

يقصد بثبات البطاقة ثبات كاستقرار نتائجيا ،أم أنو عند إعادة تطبيؽ البطاقة ستعطي نتائج

مشابية لممرة األكلى كلف تتغير بشكؿ جكىرم كقامت الباحثة بالتأكد مف ثبات بطاقة مبلحظة

ميارات التكاصؿ الشفكم مف خبلؿ الطرؽ التالية:

أ -طريقة التجزئة النصفية:

تـ تجزئة فقرات بطاقة المبلحظة إلى نصفيف بحيث يمثؿ النصؼ األكؿ الفقرات فردية

الرتب كىي )1،3،5،7،9،11،13،15(:كيمثؿ النصؼ الثاني الفقرات زكجية الرتب كىي:
( ،)2،4،6،8،10،12،14،16كمف ثـ إيجاد درجة االرتباط بيف نصفي بنكد بطاقة المبلحظة
المتساكييف ،كتعديؿ درجة االرتباط باستخداـ معادلة سبيرماف براكف ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ

(.)4.9

جدول ()4.10

معامالت اًلرتباط بين نصفي فقرات بطاقة المالحظة ومعامل الثبات والدًللة اإلحصائية
معامل اًلرتباط

معامل اًلرتباط المعدل

بين نصفي فقرات بطاقة المالحظة

(الثبات)
0.845

0.00
0.00
0.00

الميارات

الفقرات

ميارات االستماع

6

0.732

ميارات التحدث

10

0.551

0.711

الدرجة الكمية

16

0.573

0.728

قيمة Sig

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ ( )4.10بأف معامؿ الثبات يساكم ( )0.728كىك معامؿ مناسب كمقبكؿ.
ب -معادلة ألفا كرونباخ:

تـ التحقؽ مف الحد األدنى لمعامؿ ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ معادلة كركنباخ ،كتـ
إيجاد قيمة ألفا كركنباخ كتساكم ( )0.867كىي أكبر مف ( )0.5كىذا يدؿ عمى أف فقرات بطاقة

تمييدا لتطبيقيا عمى العينة األساسية.
احصائيا مف الثبات؛ كذلؾ
المبلحظة تتمتع بدرجة مقبكلة
ن
ن
الصورة النيائية لبنود بطاقة المالحظة:
بعد التأكد مف صدؽ كثبات بطاقة المبلحظة أصبح عدد فقرات بطاقة المبلحظة في صكرتيا النيائية ()16
فقرة ،ممحؽ (ك) ،صفحة (.)116

إعداد دليل معمم المغة العربية كيعرؼ بأنو حمقة الكصؿ بيف المخطط لفعاليات الدليؿ كالمنفذ ليا ،إذ يتـ
عرض تصكرات الخطط لتحقيؽ األىداؼ المرتبطة بالمكقؼ التعميمي مف خبلؿ عرضو لمجمكعة مف
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الم ىع َّدة (المقاني كالجمؿ،
النصائح كاإلرشادات كالتكجييات لممعمـ بشأف تنفيذ األنشطة كالفعاليات ي
.)139:1999
كفي ىذا السياؽ تـ اختيار الدرس الخامس كالسادس كالسابع كالثامف كالتاسع كالعاشر مف كتاب لغتنا

الجميمة لمصؼ الثالث األساسي ،كاعادة صياغتيا كفقنا لمراحؿ استراتيجية األركاف األربعة ،كبذلؾ تـ إعداد
استنادا إلى دراسة األدبيات التربكية كالدراسات المرتبطة باستراتيجية األركاف األربعة
دليؿ معمـ المغة العربية
ن
كيتضمف الدليؿ ما يمي:
 .1المقدمة.

 .2األىداؼ العامة المرتبطة بتدريس الدركس.
 .3التكزيع الزمني لممكضكعات.

 .4خطة السير في تدريس الدركس المختارة كالتي تتضمف ما يمي :األىداؼ التعميمية ،المصادر
كالكسائؿ ،األنشطة كاإلجراءات كفؽ استراتيجية األركاف األربعة ،غمؽ الدرس ،كبعد االنتياء مف
إعداد دليؿ معمـ المغة العربية ،تـ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ،كبعد إجراء التعديبلت أصبح

جاىز لتطبيقو عمى العينة األساسية ممحؽ رقـ (ج) في صفحة ( ،)85كتنكه الباحثة إلى أنيا
نا
الدليؿ
قامت بنفسيا بتطبيؽ دليؿ المعمـ.

ضبط المتغيرات الدخيمة قبل بدء التجريب:

كتجنبا آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب ضبطيا كالحد مف
انطبلقنا مف الحرص عمى سبلمة النتائج،
ن
آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج قابمة لمتعميـ ،اعتمدت الباحثة طريقة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بتطبيقيف
قبمي كبعدم ،كيعتمد ذلؾ عمى تكافؤ المجمكعتيف مف خبلؿ مقارنة المتكسطات الحسابية في بعض
المتغيرات أك العكامؿ؛ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
تكافؤ مجموعات الدراسة قبل التطبيق في متغير العمر:

تـ رصد أعمار التمميذات مف خبلؿ السجبلت المدرسية قبؿ بدء التجريب ،كاستخرجت متكسطات
األعمار ابتداء مف أكؿ سبتمبر  ،8138كاالنحرافات المعيارية ،كاستخدـ اختبار ت لتعرؼ داللة الفركؽ ،كقد

إحصائيا بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير العمر،
أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة
ن
كالجدكؿ التالي ( )1133يكضح ذلؾ:
جدول ()1144

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر
المجمكعة

العدد

التجريبية

37

الضابطة

39

المتكسط

االنحراؼ المعيارم

8.22

0.43

8.23

0.49
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قيمة ت
0.129

مستكل الداللة
0.705غير دالة

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.617 = )0.01≥α

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أصغر مف قيمة "ت" الجدكلية في متغير العمر ،كىذا
يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تمميذات المجمكعة التجريبية كتمميذات المجمكعة

الضابطة في متغير العمر ،كىذا يشير إلى أف المجمكعتيف متكافئتاف.
التكافؤ بين المجموعتين في التحصيل في المغة العربية:

لحساب التكافؤ بيف المجمكعتيف في مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية قامت الباحثة بحساب

الفركؽ بيف متكسطي درجات التمميذات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات مبحث المغة العربية
في درجات التقكيـ الحقيقي لشير سبتمبر لمفصؿ الدراسي االكؿ  ،2019-2018كلتعرؼ داللة الفركؽ تـ

استخداـ اختبار "ت" فكانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ التالي (:)4.12
جدول ()4.12

الفروق بين متوسطي المجموعة الضابطة والتجريبية في التحصيل في المغة العربية
اًلنحراف المعياري

المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

37

88.917

8.310

الضابطة

39

86.838

7.124

قيمة ت

مستوى الدًللة

1.149

0.255
غير دالة

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )74كعند مستكل داللة (1.980 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )74كعند مستكل داللة (2.617 = )0.01≥α

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة أصغر مف قيمة "ت" الجدكلية في التحصيؿ في المغة

العربية ،كىذا يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تمميذات المجمكعة التجريبية كتمميذات

المجمكعة الضابطة في التحصيؿ في المغة العربية ،كىذا يشير إلى أف المجمكعتيف متكافئتاف.

ضبط متغيرات ميارات التواصل الشفوي وفقًا لمقياس القبمي:

تـ الحصكؿ عمى درجات التمميذات بعد تطبيؽ بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم عمى

مجمكعتي الدراسة (قبؿ فترة التجريب) كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف مجمكعتي الدراسة التي تعزل لمقياس

القبمي لبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم ،تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،كيتضح ذلؾ في
الجدكؿ التالي رقـ (.)4.13
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جدول رقم ()4:13
اختبار "ت" لمفروق بين متوسط درجات تمميذات المجموعة التجريبية والضايطة في التطبيق القبمي لبطاقة مالحظة ميارات
التواصل الشفوي

المجموعة

اًلنحراف

العدد

المتوسط

ميارات

التجريبية

37

1.9556

0.39745

االستماع

الضابطة

39

1.8570

0.2954

ميارات

التجريبية

37

1.900

0.28983

التحدث

الضابطة

39

1.890

0.2748

التجريبية

37

1.9028

0.30009

الضابطة

39

1.748

0.412

البطاقة ككؿ

قيمة T

المعياري

1.820
1.725
1.236

مستوى الدًللة
ال تكجد فركؽ دالة عند
()0.01
ال تكجد فركؽ دالة عند
()0.01
ال تكجد فركؽ دالة عند
()0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (1.980 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )74وعند مستوى داللة (2.617 = )0.01≥α

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ( )4.13أف قيمة "ت" المحسكبة تساكم ( ،)1.236كىي أقؿ مف قيمة
إحصائيا عند
"ت" الجدكلية التي تساكم ( )1.980عند مستكل داللة ( ،)0.05كبالتالي ال تكجد فركؽ دالة
ن
مستكل داللة ( )0.05بيف مجمكعتي الدراسة تعزل لمتغير ميارات التكاصؿ الشفكم كفقنا لمقياس القبمي ،أم
أف المجمكعتيف متكافئتاف في متغير ميارات التكاصؿ الشفكم كفقنا لمقياس القبمي.

أيضا تـ الحصكؿ عمى درجات التمميذات بعد تطبيؽ اختبار االستماع عمى مجمكعتي الدراسة (قبؿ
ك ن
فترة التجريب) كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف مجمكعتي الدراسة التي تعزل لمقياس القبمي الختبار االستماع،
تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي رقـ (.)4.14
جدول ()4.14
نتائج اختبار "ت" بين مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) وفقًا لمتغير اختبار ميارات اًلستماع في القياس القبمي
المتوسط

المجموعة

العدد

الضابطة

39

7.0833

التجريبية

37

7.1293

اًلنحراف

الحسابي

المعياري
2.617

2.3514

قيمة "ت"

1.023

مستوى
الدًللة

غير دالة عند
مستكل 0.05

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ( )4.14أف قيمة "ت" المحسكبة تساكم ( ،)1.023كىي أقؿ مف

إحصائيا عند مستكل داللة
قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة ( ،)0.05كبالتالي ال تكجد فركؽ دالة
ن
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( )0.05بيف مجمكعتي الدراسة تعزل لمتغير اختبار ميارات االستماع كفقنا لمقياس القبمي ،أم أف
المجمكعتيف متكافئتاف في متغير اختبار ميارات االستماع كفقنا لمقياس القبمي.
سابعا :تطبيق أدوات الدراسة:
ً
اعتبار مف تاريخ  2018/10/15إلى
نا
كبعد ذلؾ تـ تطبيؽ أدكات الدراسة ،كدليؿ معمـ المغة العربية
اسبكعيا.
 2018/12/10بكاقع حصتيف
ن
ثام ًنا :األساليب اإلحصائية:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كاجابة تساؤالتيا ،كالتحقؽ مف فركضيا ،تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالي:
 .1المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.
 .2اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف.
 .3اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف.

 .4قيمة حجـ التأثير مف خبلؿ مربع إيتا.

تاسعا :خطوات الدراسة:
ً
 .1االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسة.
 .2إعداد قائمة بالميارات المناسبة لمتكاصؿ الشفكم كتحكيميا.

 .3اختيار الدركس التي سيتـ تدريسيا كفقنا الستراتيجية األركاف األربعة.
 .4إعداد دليؿ لممعمـ ،كفقنا لمراحؿ استراتيجية األركاف األربعة كمف ثـ ضبط الدليؿ بعرضو عمى
مجمكعة مف المحكميف.
 .5إعداد اختبار تحصيمي لميارات االستماع ،كالتأكد مف صدقو كثباتو.
 .6إعداد بطاقة مبلحظة لميارات التحدث ،كالتأكد مف صدقيا كثباتيا.

 .7اختيار عينة الدراسة األساسية (عينة التطبيؽ) بطريقة قصدية مف خبلؿ اختيار شعبتيف مف شعب
الصؼ الثالث األساسي.

 .8اختيار المنيج التجريبي كتصميـ المجمكعتيف المتكافئتيف مع اختبار قبمي كبعدم.

إحصائيا
 .9تطبيؽ االختبار القبمي عمى تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابط كرصد النتائج كتحميميا
ن
لمتحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة.

 .10تطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى تمميذات المجمكعتيف كرصد النتائج.

 .11تطبيؽ تجربة الدراسة عمى المجمكعة التجريبية بحيث تدرس المكضكعات المحددة بتكظيؼ
استراتيجية األركاف األربعة ،كتدرس المجمكعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

 .12تطبيؽ االختبار البعدم عمى تمميذات المجمكعتيف كرصد النتائج.
 .13تحميؿ نتائج الدراسة باستخداـ األساليب اإلحصائية.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا ووضع التوصيات والمقترحات
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا. النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا. النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا. النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتيا. النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس ومناقشتيا. توصيات الدراسة. -مقترحات الدراسة
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المقدمة:

الفصل الخامس

ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرؼ أثر استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم لدل
تمميذات الصؼ الثالث األساسي بالمحافظة الكسطى ،حيث تـ تطبيؽ اختبار ميارات االستماع كبطاقة

مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم ،كبناء عمى ما تقدـ تجيب الباحثة في ىذا الفصؿ عمى أسئمة الدراسة،
كتعرض نتائج أداء أفراد المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،ككذلؾ تفسير النتائج كمناقشتيا

عمما بأنو تمت معالجة البيانات
تحميميا ،ثـ صياغة التكصيات في ضكء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة ،ن
احصائيا باستخداـ برنامج (.)SPSS
ن
 -النتائج المتعمقة بالسؤال األول ومناقشتيا:

ينص السؤال األول عمى ما يمي" :ما ميارات التواصل الشفوي المناسبة لدى تمميذات الصف الثالث

األساسي"؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بالرجكع إلى عدة مصادر كاف مف بينيا كتب طرؽ تدريس المغة

العربية ،ككتاب لغتنا الجميمة لمصؼ الثالث األساسي ،كبعض الدراسات السابقة التي يعنيت بالتكاصؿ الشفكم
كمياراتو ،حيث تككنت ميارات التكاصؿ الشفكم مف ميارتيف رئيستيف ،انبثؽ عنيا ( )16ميارة فرعية،

كالممحؽ (د) صفحة ( )112يكضح قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم بصكرتيا النيائية.
 -النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني ومناقشتيا:

ينص السؤال الثاني عمى " :ما إجراءات توظيف استراتيجية األركان األربعة في تنمية ميارات التواصل

الشفوي لدى تمميذات الصف الثالث األساسي"؟

كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة لبلستفادة مف

الخطكات كاإلجراءات التي قامت عمييا استراتيجية األركاف األربعة ،كقد تـ إعادة صياغة الدركس كفقنا
لمراحؿ استراتيجية األركاف األربعة كتحديد األىداؼ التعميمية لمدركس ،كتحديد الكسائؿ التعميمية ككذلؾ
األنشطة كاإلجراءات التعميمية ،كالتقكيـ ،ككؿ ذلؾ تمثؿ في دليؿ المعمـ الذم أعدتو الباحثة ،ممحؽ (ج)،

صفحة (.)85

 -النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث ومناقشتيا:

ينص السؤال الثالث عمى ":ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بين متوسطي
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ًلختبار ميارات اًلستماع؟

كينبثؽ عف السؤاؿ الثالث الفرض التالي:
ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

والضابطة في التطبيق البعدي ًلختبار ميارات اًلستماع؟
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لئلجابة عف السؤاؿ الثالث كاختبار الفرض المنبثؽ عنو استخدمت الباحثة اختبار"ت" لمفركؽ بيف مجمكعتيف
مستقمتيف ) (Independent Sample T –testفي التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع ،كالجدكؿ
رقـ ( )5.1يكضح النتائج:
جدول رقم ()5.1
نتائج اختبار "ت "لدًللة الفروق في التطبيق البعدي ًلختبار ميارات اًلستماع بين متوسطي تمميذات المجموعتين:
التجريبية والضابطة

المجموعة
اختبار
ميارات

االستماع

المجمكعة التجريبية
المجمكعة الضابطة

العدد

المتوسط

37

9.778

39

7.333

اًلنحراف

المعياري

قيمة T

قيمة Sig

فركؽ

3.0901
2.7464

الدًللة

3.547

0.00

دالة عند

))0.01

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )74كعند مستكل داللة (1.980 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )74كعند مستكل داللة (2.617 = )0.01≥α

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ( )5.1أف متكسط درجات تمميذات المجمكعة التجريبية يساكم

( ،)9.778كىك أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)7.333كعند الكشؼ عف
كجد أف "ت" المحسكبة تساكم ( )3.54كىي أكبر مف "ت" الجدكلية عند مستكل داللة
داللة ىذا الفرؽ ي
( ،)0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات
تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع ،كالكاضح أف الفركؽ

لصالح المجمكعة التجريبية.
كعميو يجب قبكؿ الفرض البديؿ القائؿ :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل( )α≤0.05بيف
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات االستماع تعزل

الستراتيجية األركاف األربعة.

كقد ييعزل ظيكر فركؽ ذات داللة احصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية األركاف
فرصا مناسبة أماـ التمميذات لتكظيؼ مياراتيف الميغكية
األربعة إلى أف استراتيجية األركاف األربعة أتاحت
ن
التي ارتبط نمكىا بميارات االستماع ،كما أف استراتيجية األركاف األربعة أعطت االىتماـ األكبر لمتمميذات

بحيث يعتمدف عمى أنفسيف في صياغة أفكارىف كالتعبير عنيا بكضكح  ،كبالمقابؿ االستماع آلراء بعضيف
البعض داخؿ المجمكعة الكاحدة كادراؾ محتكل ما يدكر مف نقاش داخؿ المجمكعة ثـ االستماع إلى
المجمكعات ككؿ بحيث أف التمميذات يتفرغف بالكامؿ كيحصرف أذىانيف فيما يستمعف إليو ،كىذا انعكس عمى

تركيزىف عمى تمقي المعمكمات كاألفكار مف زميبلتيف كاإلصغاء آلراء زميبلتيف في المجمكعة الكاحدة ك

حسف لدييف ميارة اإلصغاء الجيد لآلخريف كىذا انعكس عمى أدائيف في اختبار
المجمكعات األخرل ،مما ٌ
ميارات االستماع.
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كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات التي أكدت عمى إمكانية تنمية ميارات االستماع إذا ما
استخدمت البرامج أك االستراتيجيات المناسبة لذلؾ كما في دراسة عماد الديف ( ،)2012كدراسة مزيد

( ،)2012حيث أشارت ىذه الدراسات إلى تحسف مستكل التبلميذ في ميا ارت االستماع.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع ومناقشتيا:ينص السؤال الرابع عمى ":ىل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي؟
كينبثؽ عف السؤاؿ الرابع الفرض التالي:
ًل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α≤0.05بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية

والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي؟

لئلجابة عف السؤاؿ الرابع كاختبار الفرض المنبثؽ عنو استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمفركؽ بيف مجمكعتيف
مستقمتيف في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم ،كالجدكؿ رقـ ( )5.2يكضح النتائج:
جدول رقم ()5.2
نتائج اختبار "ت "لدًللة الفروق في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي بين متوسطي درجات تمميذات
المجموعتين :التجريبية والضابطة

العدد

المجموعة

اًلنحراف

المتوسط

المعياري

ميارات

المجمكعة التجريبية

37

2.2361

0.3318

االستماع

المجمكعة الضابطة

39

1.7731

.4026

ميارات

المجمكعة التجريبية

37

2.2611

.3482

التحدث

المجمكعة الضابطة

39

1.8139

.3765

المجمكع

المجمكعة التجريبية

37

2.2517

.3247

الكمي

المجمكعة الضابطة

39

1.7986

.3678

قيمة T
5.3235

قيمة Sig
0.000

5.23132

0.000

5.54088

0.000

مستوى الدًللة
تكجد فركؽ
دالة عند 0.01
تكجد فركؽ

دالة عند 0.01
تكجد فركؽ
دالة عند 0.01

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )74كعند مستكل داللة (1.980 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )74كعند مستكل داللة (2.617 = )0.01≥α

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ( )5.2أف متكسط درجات تمميذات المجمكعة التجريبية في ميارات
االستماع يساكم ( ،)2.261كىك أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة الذم يساكم (،)1.7731

كجد أف "ت" المحسكبة تساكم ( )5.323كىي اكبر مف "ت" الجدكلية عند
كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ ي
مستكل داللة ( ،)0.01كما أف متكسط درجات تمميذات المجمكعة التجريبية في ميارة التحدث يساكم
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( ،)2.261كىك أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،)1.181كعند الكشؼ عف
كجد أف "ت" المحسكبة تساكم ( )5.23كىي اكبر مف "ت" الجدكلية عند مستكل داللة
داللة ىذا الفرؽ ي
(.)0.01
كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات

تمميذات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة التكاصؿ الشفكم ،كالكاضح أف

الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية.

كعميو يجب قبكؿ الفرض البديؿ القائؿ :تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل( )α≤0.05بيف

متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة مبلحظة ميارات التحدث تعزل
الستراتيجية األركاف األربعة ،كالكاضح بأف الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية.

كقد ييعزل ظيكر فركؽ ذات داللة احصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية األركاف
األربعة إلى طب يعة استراتيجية األركاف األربعة كما تتضمنو مف إجراءات تعتمد عمى تكفير بدائؿ كاختيارات

أربعة تيعرض عمى التمميذات ،كتختار كؿ تمميذة خيارىا المفضؿ ثـ مناقشة ثنائية بينيف عف سبب كمبرر
اختيار كؿ تمميذة لمركف المفضؿ لدييا كجماعية حكؿ الخيارات التي اشتممت عمييا األركاف مف حيث
خصائصيا كمميزاتيا كأىميتيا ،كىذه المناقشة أسيمت في إثراء المخزكف الفكرم لمتمميذات كتزكيدىف بثركة

كطبلقة لغكية أعانتيف عمى إجادة التعبير عف الركف الذم اخترنو كبالتالي تنمية ميارات التحدث لدييف.

كما أف المكضكعات المتعمقة بكؿ ركف المست ميكؿ التمميذات كرغباتيف كحاجاتيف ،حيث إف كؿ

تمميذة تختار الركف الذم تفضمو ،عبلكة عمى ذلؾ أف المكضكعات التي تتضمنيا األركاف تككف قريبة مف
بيئتيف حيث أف التمميذات يستعممف خبراتيف السابقة في التعبير مما كاف لو األثر الفعاؿ في مساعدة

التمميذات عمى اكتساب ميارات التحدث كسرعة امتبلكيا ،كيضاؼ إلى ذلؾ فإف ما تـ تقديمو مف تغذية
راجعة حكؿ الحكارات كالنقاشات ،كطريقة العرض كاف ليا أثر في اكتساب آداب الحديث ،كالحكار مع

اآلخريف.

كىذه النتائج تتفؽ مع دراسة (جمعة ،)2017 ،كدراسة (الربيحات ،)2017 ،كدراسة (الشنطي،)2016،

كدراسة (أغبر )2015،كدراسة (الفيكمي ،)2012،كدراسة (جاد ،)2011 ،حيث أكدت ىذه الدراسات عمى
أىمية تنمية ميارات التحدث لدل التبلميذ في مراحؿ التعمـ العاـ المختمفة كال سيما المرحمة األساسية منيا.
 -النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس ومناقشتيا:

ينص السؤال الخامس عمى ":ما حجم األثر الناتج عن توظيف استراتيجية األركان األربعة في تنمية
ميارات التواصل الشفوي لدى تمميذات الصف الثالث األساسي"؟

تـ صياغة ىذا السؤاؿ لبياف مدل تقدـ أفراد المجمكعة التجريبية ،كمدل النمك الحاصؿ في اكتساب

ميارات االستماع لدييـ ،كلحساب حجـ األثر قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية ،كاستخداـ اختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف لمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات التطبيقيف
القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية كحساب مربع إيتا لقياس حجـ األثر ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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أوًًل :اختبار ميارات اًلستماع:

جدول ()5.3

نتائج اختبار ( ) Paired sample T- testلدًللة الفروق بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية في
التطبيقين القبمي والبعدي ًلختبار ميارات التواصل الشفوي وقيمة مربع إيتا لقياس حجم التأثير

المجمكعة

االنحراؼ

العدد المتكسط

المعيارم

الدرجة

التطبيؽ القبمي

37

7.0833

2.61179

الكمية

التطبيؽ البعدم

37

9.7778

3.09018

قيمة T

قيمة Sig

مربع إيتا كحجـ األثر

3.99600

.000

0.306

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )36وعند مستوى داللة (2.042 )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )36وعند مستوى داللة (2.750 = )0.01≥α

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ( )5.3أف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ البعدم الختبار

ميارات االستماع يساكم ( ،)9.778كىك أكبر مف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي الذم يساكم

( ،)7.0833كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ يكجد أف قيمة "ت" المحسكبة تساكم ( )3.99600كىي أكبر
مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل داللة ( ،)0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات االستماع

لصالح المجمكعة التجريبية.

كذلؾ يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا الختبار ميارات االستماع تساكم (.)0.306

كقامت الباحثة بحساب مربع إيتا لكؿ ميارة مف ميارات االستماع ،حسب المعادلة التالية:

(عفانة)42 : 1998 ،
كتمت مقارنة النتائج بالجدكؿ المرجعي التالي لحساب حجـ التأثير (مربع إيتا):
جدول ()5.4

المستويات المعيارية لمربع إيتا
التأثير

كبير جداً

كبير

متوسط

ضعيف

المرجع

0.16

0.14

0.06

0.01

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ( )5.4أف قيمة مربع إيتا أعمى مف ( )0.16كىذا يدلؿ عمى أف تكظيؼ

جدا في تنمية قدرات التمميذات في االستماع كمياراتو  ،كىذا انعكس
استراتيجية األركاف األربعة لو أثر كبير ن
خصيصا لذلؾ.
عمى أدائيف في االختبار المعد
ن
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ثانيا :بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي:
ً
الجدول رقم ()5.5

نتائج اختبار ( )Paired sample T- testلدًللة الفروق بين متوسطي درجات تمميذات المجموعة التجريبية في
التطبيقين القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي وقيمة مربع إيتا لقياس حجم التأثير

المجموعة
التطبيؽ
ميارات

البعدم

االستماع

التطبيؽ
القبمي
التطبيؽ

ميارات

البعدم

التحدث

التطبيؽ
القبمي
التطبيؽ

المجمكع

البعدم

الكمي

التطبيؽ
القبمي

اًلنحراف

العدد

المتوسط

37

2.3056

.33970

37

1.9556

.39745

37

2.2611

.34828

37

1.9000

.28983

37

2.2517

.32475

37

1.9028

.30009

المعياري

قيمة T

4.01650

4.78185

4.73510

قيمة Sig

.00015

.00015

.00015

مستوى الدًللة

تكجد فركؽ دالة
عند ()0.01

تكجد فركؽ دالة
عند ()0.01

تكجد فركؽ دالة
عند ()0.01

مربع إيتا
وحجم

التأثير
0.309
جدا
كبير ن
0.388
جدا
كبير ن
0.383
جدا
كبير ن

*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (2.042 )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية ( )36كعند مستكل داللة (2.750 = )0.01≥α

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ ( )5.5ما يمي:

 .1أف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ البعدم لميارات االستماع يساكم ( ،)2.305كىك أكبر مف
متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي الذم يساكم ( ،)1.955كعند الكشؼ عف داللة ىذا

الفرؽ يكجد أف قيمة "ت" المحسكبة تساكم ( )4.016كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية التي تساكم
( )2.750عند مستكل داللة ( ،)0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي كالبعدم لميارات االستماع لصالح
المجمكعة التجريبية.

كذلؾ يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا لميارات االستماع تساكم ( ،)0.309كىي أكبر مف
القيمة المعيارية ،كذلؾ يدؿ عمى كجكد حجـ تأثير كبير الستراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات

التكاصؿ الشفكم.
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أيضا أف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ البعدم لميارات التحدث يساكم (،)2.261
 .2كيبلحظ ن
كىك أكبر مف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي الذم يساكم ( ،)1.90كعند الكشؼ عف
داللة ىذا الفرؽ يكجد أف قيمة "ت" المحسكبة تساكم ( )4.781كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية
عند مستكل داللة ( ،)0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( ) 0.01بيف متكسطي درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي كالبعدم لميارات التحدث لصالح
المجمكعة التجريبية.

كذلؾ يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا لميارات التحدث تساكم ( ،)0.388كىي أكبر مف

القيمة المعيارية ،كذلؾ يدؿ عمى كجكد حجـ تأثير كبير الستراتيجية األركاف األربعة في تنمية
ميارات التكاصؿ الشفكم.

أيضا أف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ البعدم لميارات التكاصؿ الشفكم يساكم
 .3كيتبف لنا ن
( ،)2.2517كىك أكبر مف متكسط درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي الذم يساكم (،)1.902
كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ يكجد أف قيمة "ت" المحسكبة تساكم ( )4.735كىي أكبر مف قيمة
"ت" الجدكلية عند مستكل داللة ( ،)0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات التمميذات في التطبيؽ القبمي كالبعدم لبطاقة مبلحظة
ميارات التكاصؿ الشفكم لصالح المجمكعة التجريبية.

 .4كذلؾ يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مربع إيتا الختبار ميارات االستماع تساكم ( ،)0.383كىي

أكبر مف القيمة المعيارية ،كذلؾ يدؿ عمى كجكد حجـ تأثير كبير الستراتيجية األركاف األربعة في

تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم.

كقد ييعزل ظيكر أثر لتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم إلى ما يمي:
 طبيعة استراتيجية األركاف األربعة التي تتضمف خطكات كمراحؿ متدرجة كمتسمسمة كىذه الخطكاتتتميز بكضكحيا كتجذب التمميذات في ىذا العمر كتزيد مف دافعيتيف ،كالتي أدت إلى اكتساب

ميارات التكاصؿ الشفكم.

 ما تحممو استراتيجية األركاف األربعة مف متعة كاثارة كمنافسة بيف مجمكعات التعمـ في عرض كؿمجمكعة أفكارىا عمى المجمكعات األخرل كالتحدث عف الركف الذم اختارتو ،كىذا كاف ليا األثر

األكبر في جذب انتباه التمميذات كتفاعميف مع بعضيف كبالتالي تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم.

 التركيز عمى المشاركة اإليجابية لمتمميذات أثناء فترة تطبيؽ استراتيجية األركاف األربعة كالتي منحتالتمميذات الشعكر بالثقة كحرية التعبير لدييف كالتكاصؿ فيما بينيف.

 استخداـ العديد مف الكسائؿ التعميمية الداعمة لؤلركاف كالمعبرة عف الخيارات المتاحة داخؿ كؿ ركف،أسيـ في تقديـ مؤثرات بصرية مف خبلؿ الصكر كالرسكمات ساعدت التمميذات عمى التعبير عما تـ

عرضو مف صكر كرسكمات ترتبط إرتباطنا كثيقنا بالمحتكل المفظي لؤلفكار المطركحة داخؿ األركاف.
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 تحكيؿ الحصة الدراسية مف التمقي السمبي كالجمكد إلى مشاركة التمميذات الفعالة؛ ألف استراتيجيةاألركاف األربعة تعتمد عمى دمج التمميذات بفاعمية في أنشطة التعمـ.

 أف استراتيجية األركاف األربعة عالجت الفركؽ الفردية بيف التمميذات ،إذ أف التمميذات يختمفف فيميكليف كقدراتيف فعممت االستراتيجية عمى استيعاب ىذا االختبلؼ عف طريؽ اختيار التمميذة لمركف

الذم ترغب فيو كالذم يتكافؽ مع ميكليا بحيث تتحدث عنو بحرية كتستمع لممجمكعات األخرل ككؿ

ىذا يؤدم إلى تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم.

كىذه النتيجة تتكافؽ مع عدد مف الدراسات السابقة التي أكدت عمى أنو يمكف تنمية ميارات التكاصؿ

الشفكم كمنيا دراسة (عطية ،)2011 ،كدراسة (المجدكالكم ،)2015 ،كدراسة (مدبكلي،)2010 ،
كدراسة (الربيحات ،)2017،كدراسة (جمعة ،)2017،كدراسة (عماد الديف.)2012،
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توصيات الدراسة:
في ضكء مشكمة الدراسة كالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا يمكف التقدـ بالتكصيات التالية:
 .1زيادة االىتماـ بميارات التكاصؿ الشفكم في مرحمة التعميـ األساسي كتقديميا بشكؿ يبلئـ مستكل
التبلميذ.

 .2تحميؿ ميارات التكاصؿ الشفكم الرئيسية كالفرعية عبر ميارات االستماع كالتحدث بشكؿ يبرزىا
بكضكح أماـ المعمميف الستيدافيا بالتنمية كالقياس.

 .3ضركرة تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة كغيرىا مف استراتيجيات التعمـ النشط في تعميـ المغة
العربية كمياراتيا المختمفة كال سيما ميارات لتكاصؿ الشفكم.

 .4الربط الكاعي كالمنظـ كالدقيؽ بيف ميارات التكاصؿ بحيث يراعى الترابط الفرم كالمعنكم بيف محتكل
أنشطة ميارات االستماع كالتحدث.

 .5تدريب معممي مرحمة التعميـ األساسي عمى أساليب تنمية ميارات التكاصؿ الشفكم كتفعيؿ استراتيجية
األركاف األربعة منيا.

 .6تفعيؿ أساليب التقكيـ المناسبة لميارات االستماع كالتحدث لدل تبلميذ الصؼ الثالث ،كالمرحمة
األساسية.

مقترحات الدراسة:

في ضكء نتائج الدراسة تتقدـ الباحثة بالمقترحات البحثية التالية:
 .1دراسة تحميمية تقكيمية لمنياج المغة العربية في مرحمة التعميـ األساسي في ضكء معايير التكاصؿ
الشفكم.

 .2فاعمية تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة لميارات القراءة.
 .3فاعمية تكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة في ميارات التعبير الكتابي.

 .4المقارنة بيف استراتيجية األركاف األربعة كاستراتيجيات أخرل في التعمـ النشط كأثرىا في التحصيؿ
الدراسي في المغة العربية.

 .5العبلقة بف اكتساب ميارات التكاصؿ الشفكم كبيف التحصيؿ الدراسي في المغة العربية.
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قائمة المصادر:

قائمة المصادر والمراجع

القرآف الكريـ.

قائمة المراجع:

أوًًل :المراجع العربية:

 .1أغبر ،تكفيؽ ( .)2015أثر استخداـ الدراما التككينية في تنمية ميارات التحدث كمفيكـ الذات لدل

طمبة الصؼ السابع األساسي في المغة العربية في المدارس الحككمية( .رسالة ماجستير غير

منشكرة) .جامعة النجاح الكطنية .نابمس.

 .2أميف ،صفية كعبد الل ،معتز ( .)2010فعالية برنامج لتنمية ميارات التحدث كاالستماع لزيادة

الرضا عف الصداقة لدل عينة مف طالبات جامعة جنكب الكادم .دراسات عربية في عمم النفس.

مج ( .)9ع (.269-211 .)2
 .3أيكب ،نداء ( .)2017أثر تكظيؼ استراتيجيات التعمـ النشط في ضكء برنامج ( )sptdفي تنمية
ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي( .رسالة ماجستير غير منشكرة) .الجامعة

اإلسبلمية .غزة.

 .4األغا ،إحساف كاألستاذ محمكد ( .)2003مقدمة في تصميـ البحث التربكم .ط .3غزة :مطبعة
الرنتيسي.

 .5البجة ،عبد الفتاح ( .)2001أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا .عماف .األردف :دار
الكتاب الجامعي.

 .6بدكم ،رمضاف مسعد ( .)2010التعمـ النشط .ط .1عماف .األردف :دار الفكر.
 .7بدير ،كريماف ( .)2012التعمـ النشط .ط .2عماف .األردف :دار المسيرة.
 .8بدير ،كريماف ( :)2008التعمـ النشط .عماف .األردف :دار المسيرة.

 .9بكقس ،نجاة ( .)2010أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط كالتدريس المباشر عمى التحصيؿ
اآلجؿ كتنمية ميارات التدريس لدل الطالبات المعممات .جامعة الممؾ عبد العزيز .كمية التربية

لمبنات .جدة.

 .10تكيج ،سميماف ( .)2017أثر تدريس المغة العربية باستخداـ التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي .مجمة العموم التربوية والنفسية .المجمد ( .)1العدد ( .)1مكة المكرمة -المممكة العربية
السعكدية.51-38 .

 .11جاد ،محمد ( .)2011فاعمية برنامج قائـ عمى قراءة قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التحدث

لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي .مجمة العموم التربوية .المجمد ( .)19العدد (-211. )2
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 .12جبراف ،كحيد ( .)2002التعمـ النشط .الصؼ كمركز تعمـ حقيقي .راـ الل .فمسطيف .منشكرات
مركز اإلعبلـ كالتنسيؽ التربكم.

 .13جبار كآخركف ( .)2017تأثير التعميـ النشط كفؽ النمذجة الصكرية في تعمـ ميارة المناكلة

الصدرية بكرة السمة لطبلب الصؼ األكؿ الثانكم في العراؽ .المجمد ( .)13العدد (-77 .)69

.95

 .14الجعافرة ،عبد الل ( .)2015مستكل ممارسة مبادئ العمـ النشط في تدريس المغة العربية لطمبة

المرحمة األساسية العميا في مديريتي تربية الرصيفة كقصبة الكرؾ مف كجية نظر معممييا .مجمة

اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس .سكريا .المجمد ( .)13العدد (.117-141 .)4

 .15جمعة ،نائؿ ( .)2017فاعمية استراتيجية مثمث االستماع في تنمية ميارتي التحدث كالقراءة لدل
طبلب الصؼ الثالث األساسي بمحافظة رفح .الجامعة اإلسبلمية .غزة.

 .16الجمؿ ،سمية ( .)2017فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائػـ عمى استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية
ميارات

التدريس

اإلبداعي

لدل

معممي

الرياضيات

(رسالة ماجستير غير منشكرة) .كمية التربية .الجامعة اإلسبلمية.

في

مرحمة

التعميـ

األساسي

 .17الحبيب ،طارؽ بف عمي ( .)2010كيؼ تحاكر – دليؿ عممي لمحكار .االسكندرية .مصر:
مؤسسة حكرس الدكلية.

 .18حسيف ،مركة ( .)2017برنامج قائـ عمى نمكذج جكردف لتآلؼ األشتات في تنمية ميارات التكاصؿ
الشفكم لدل تبلميذ المرحمة اإلعدادية .مجمة القراءة والمعرفة .العدد ( .21-59 .)185مصر.

 .19حدادك ،نكاؿ كايزـ ،كنزة ( .)2017إشكاالت التكاصؿ الشفكم لدل التمميذ الجامعي "دراسة تحميمية
ابستمكلكجية" .جامعة عبد الرحماف ميرة بجابة .كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية.

 .20خضاكنة ،نجكل كالعكؿ ،إيماف ( .)2012فاعمية الدراما المسرحية في تنمية ميارات المحادثة

الشفكية لدل طالبات المرحمة االبتدائية .المجمة الدولية التربوية المتخصصة-182 .)4(1 .

.206
 .21الخطيب ،أحمد كغنايـ ،ياسر كعبد الرحماف ،عمر كأبك بيا ،سناء ( .)2016نمكذج دليؿ المعمـ
لمبحث لغتنا الجميمة لمصؼ الثالث األساسي .ك ازرة التربية كالتعميـ :مركز المناىج.

 .22أبك دقة ،سناء ( .)2008قياس الصفكؼ كتقييميا :مفاىيـ كاجراءات التعمـ الفعاؿ .ط .2غزة :دار
آفاؽ.

 .23الرازم ،محمد بف أبي بكر عبد القادر ( .)1986مختار الصحاح .بيركت .لبناف :دار الجميؿ.

 .24رفاعي ،محمكد .)2012( .التعمـ النشط :المفيكـ كاالستراتيجيات كتقكيـ نكاتج التعمـ .اإلسكندرية.
مصر :دار الجامعة الجديدة.
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 .25الربيحات ،غدير ( .)2017فاعمية استراتيجية األلعاب المغكية في تنمية ميارات التحدث في مادة
المغة العربية لطالبات الصؼ الرابع األساسي .مجمة العموم التربوية كالنفسية -المركز القكمي

لمبحث .المجمد ( .)1العدد ( .)6فمسطيف.

 .26الرشيدم ،دالؿ ( .)2015درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية في دكلة الككيت لعناصر التعمـ
النشط مف كجو نظر المكجييف كالمديريف .كمية العمكـ التربكية .جامعة الشرؽ األكسط .الككيت.

 .27زيتكف حسف ( .)2003استراتيجية التدريس رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ كالتعمـ .ط .1مصر :عالـ
الكتب.

 .28الزياف ،ماجد ( .)2011دراسة تقكيمية لكتاب المغة العربية (المطالعة كاألدب كالنقد) لمصؼ

الحادم عشر بفمسطيف في ضكء مدخؿ التكاصؿ المغكم .بحث مقدـ لممشاركة في المؤتمر التربكم

الرابع لكمية التربية بالجامعة اإلسبلمية.
 .29زياد ،مسعد ( :)2018تعميـ التفكير ،الرابط االلكتركني:

)(Htt: //www.Siironline. Org/alabwab/edare-%20eqtesad(27)/575.htm
حيث تـ زيارة الرابط بتاريخ .2018/10/2

 .30أبك سكينة ،نادية كالصفتي ،كفاء ( .)2011دكر الحضانة كرياض األطفاؿ .ط .1عماف .األردف.
دار الفكر.

 .31سعادة ،جكدت ،كعقؿ ،فكاز ،كزامؿ ،مجدم ،كاشتيو ،جميؿ ،كأبك عرقكب ،ىدل ( .)2011التعمـ
النشط بيف النظرية كالتطبيؽ .ط .2عماف .األردف :دار الشركؽ.

 .32سعادة ،جكدت ،كعقؿ ،فكاز ،كزامؿ ،مجدم ،كاشتيو ،جميؿ ،كأبك عرقكب ،ىدل ( .)2006التعمـ
النشط بيف النظرية كالتطبيؽ .ط .1عماف .األردف :دار الشركؽ.

 .33السماف ،شحاتة أحمد ( .)2005أثر الثنائية المغكية عمى اكتساب أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة
لبعض الميارات المغكية .رسالة ماجستير .كمية التربية .جامعة أسيكط.

 .34سعادة ،جكدت ( .)2018استراتيجيات التدريس المعاصرة .عماف .األردف :دار المسيرة ،كدار
المكىبة.

 .35سعيد ،محمد ( .)2007برنامج مقترح لتنمية ميارات االستماع كالتحدث لدل الطبلب معممي المغة

العربية في ضكء مدخؿ المغة العربية كالتكاصؿ المغكم .مجمة القراءة والمعرفة .العدد (-47، )63

.116
 .36سيد ،أسامة كالجمؿ ،عباس ( .)2012أساليب التعمـ النشط .مصر :دار العمـ كاإليماف.
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ممحق (أ)

قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

.1

المحكم

الدرجة العممية

د .جماؿ الفميت

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية المساعد

الجية
مدير الدائرة اإلدارية لمديرية
غرب غزة

.2

د .خميؿ حماد

أستاذ المناىج طرؽ تدريس المغة العربية المساعد

مدير عاـ التعميـ الجامعي بغزة

.3

د .ناىض فكرة

أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المشارؾ

جامعة األقصى

.4

د .ماجد الزياف

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية المساعد ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف الدينية

.5

د .إياد عبد الجكاد

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية المشارؾ جامعة األقصى

.6

د .إبراىيـ يكسؼ

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المشارؾ

جامعة األقصى

.7

د .فتحي كمكب

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المساعد

ك ازرة التربية كالتعميـ

.8

د .إبراىيـ يكسؼ

أستاذ المناىج كطرؽ تدريس المشارؾ

جامعة األقصى

.9

أ .صابريف مصمح

ماجستير مناىج كطرؽ التدريس

جامعة القدس المفتكحة

ماجستير مناىج كطرؽ التدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ

 .10أ .حمداف األغا
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ممحق (ب)
المهبرات التي تضمنهب االختببر وأرقبم األسئلة التي تقيسهب
الميارة
-1

تميز صيغ الكممات المسمكعة كفقان لداللتيا (الداللة عمى
الزماف ،المكاف ،المشاعر).

األسئمة التي تقيسيا
2-3-10

-2

تستخمص الفكرة الرئيسة لمحديث المسمكع.

1-9-14

-3

تستنتج ىدؼ الحديث المسمكع.

7-13-15

-4

تعبر عف فيميا لمحتكل الحديث المسمكع مف خبلؿ النقاش.

6-8-12

-5

تفسر بعض المفردات كالمصطمحات الكاردة في الحديث
المسمكع.
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4-5-11

ممحق (ج)

الصورة النيائية لدليل معمم المغة العربية
جامعــــــــــــــــــــــــة األزىـــــــــر  -غــزة

عمـادة الدراسـات العميـــــــــــــــــــــــــــــــا

كميـــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قسم المناىج وطرق التدريــــــــس

دليـــــــــــــــــــــــــــــــل معمـــــــــــــم المغــــــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــة
في تدريس الدروس (من الدرس الخامس إلى العاشر)
من كتاب لغتنـــــا الجميمــــــــــــة الفمسطيني "الجزء األول"
لمصف الثالث األساسي

إعداد الباحثة
منتيى صبري مصمح

إشراؼ
د .عبد الكريم لبد

د .راشد أبو صواوين
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بسـ الل الرحمف الرحيـ
مقدمة الدليل
عزيزم المعمـ /عزيزتي المعممة
السبلـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو

نضع بيف يديؾ ىذا الدليؿ ،كقد تـ إعداده مف خبلؿ دراسة األدبيات التربكية المرتبطة بإستراتيجية

األركاف األربعة ،كقد يخصص لؾ لبلسترشاد بو في تدريس الدركس التالية( :الخامس كالسادس كالسابع
كالثامف كالتاسع كالعاشر) مف كتاب لغتنا الجميمة "الجزء االكؿ" لمصؼ الثالث األساسي ،كقد تـ إعادة
صياغة الدركس كفقنا لمراحؿ إستراتيجية األركاف األربعة ،كيتضمف الدليؿ ما يمي:
 مقدمة الدليؿ ،كنبذة مختصرة عف استراتيجية األركاف األربعة. -أىداؼ الدليؿ.

 تحضير الدركس.نبذة عن استراتيجية األركان األربعة
تعد استراتيجية األركاف األربعة مف بيف استراتيجيات التعمـ النشط ،حيث تقكـ ىذه االستراتيجية عمى

فرصا
أساس التعمـ المتمركز حكؿ التمميذة ،كعمى التفاعؿ بيف التمميذة كأقرانيا ،ككف ىذه االستراتيجية تكفر ن

لممناقشة كالتفاعؿ مع محتكل المكقؼ التعميمي.

فرصا متنكعة لمتعمـ كاكتساب الخبرات لئلفادة منيا مف
كتتيح استراتيجية األركاف األربعة أماـ التمميذات ن
خبلؿ ما تكفره مف بدائؿ ،حيث يككف ىناؾ أربع خيارات ،كتختار كؿ تمميذة خيارىا المفضؿ ،ثـ تككف ىناؾ
أخير مناقشة جماعية ،حيث تعرض كؿ مجمكعة أفكارىا عمى المجمكعات األخرل.
مناقشة ثنائية ك نا
خطكات استراتيجية األركاف األربعة:
 .1تحدد المعممة الزكايا األربع في الفصؿ.
 .2تطرح سؤ ناال لو أربع اختيارات.

 .3تحدد المعممة كؿ اختيار في زاكية مف خبلؿ ممصؽ.
مثاؿ :لك أردت أف تككني طبيبة فماذا سكؼ تختاريف (طبيبة نفسية ،طبيبة أطفاؿ ،طبيبة قمب،
طبيبة جراحة).
محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في االختيار.
 .4تمنح المعممة كقتنا
ن

أحدا مف زميبلتيا.
 .5تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بيا ن
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 .6تطمب منيف التكجو إلى الزاكية التي تحتكم عمى اختيارىف.
 .7تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيارىف لمركف.
 .8في حالة كجكد تمميذة كاحدة فقط في أحد األركاف ،يطمب مف التمميذة أف تختار خيارىا المفضؿ
الثاني.
يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا.

أىداف الدليل:

 .1تصغي بانتباه إلى النص المسمكع.

 .2تميز صيغ الكممات المسمكعة كفقا لداللتيا.
 .3تعبر عف فيميا لمقصة شفكيا.

 .4تعبر عف فيميا لمحتكل الحديث المسمكع مف خبلؿ النقاش.
 .5تظير االىتماـ بمتابعة المتحدث.
 .6تذكر عناصر المكحة.

 .7تعبر عف المكحة شفكيا بمغة سميمة.
 .8تككف قصة مف خبلؿ صكر لكحة المحادثة.

 .9ترتب الصكر المجزأة كتعبر عنيا بمغة شفكية سميمة.

 .10تكتسب بعض القيـ كاالتجاىات اإليجابية.

87

الدرس الخامس :دينا والقمر (استماع)

األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تمتزـ بآداب االستماع.
 .2تسرد القصة باسمكبيا.
شفكيا.
 .3تعبر عف فيميا لمقصة ن

 .4تفسر بعض المصطمحات الكاردة في الحديث المسمكع.
 .5تكتسب بعض القيـ كاالتجاىات السمككية الصحيحة.

الوسائل التعميمية :نص االستماع – جياز التسجيؿ – بطاقات تعميمية – لكحة جيكب.
اإلجراءات التعميمية التعممية:

 -تعرض المعممة أحجية تمييدية عمى التمميذات ،بحيث تسأليف مف أككف:

ليبل في السماء ،فأضيء العتمة لمناس ،كأستمد ضكئي مف الشمس؟
أظير ن

شخصية فكاىية ،أمتع الجميع بحكاياتي ،تعرفتـ عمي في كثير مف القصص؟

 -تناقش المعممة التمميذات في مضمكف األحجية السابقة لمتكصؿ إلى عنكاف الدرس "جحا ينقذ القمر".

 تييئ المعممة التمميذات لنص االستماع مف خبلؿ الجمكس جمسة صحيحة كاالنتباه كالتركيز لماسيعرض عمييف كتخيؿ أحداثو في عقكليف؛ لمتمكف مف اإلجابة عمى األسئمة التي تعقب نص

االستماع.

 -تسرد المعممة النص بأسمكب شيؽ كمثير لمشاعر كدافعية التمميذات.

 تجرم المعممة مناقشة شفكية حكؿ مضمكف القصة مف خبلؿ مجمكعة أسئمة مثؿ:نيارا؟
 .1متى حدثت ىذه القصة ن
ليبل أـ ن
 .2أيف نظر جحا؟
 .3مف ماذا تعجب جحا؟

 .4ماذا فعؿ جحا كي ينقذ القمر؟
 .5لماذا سقط جحا عمى ظيره؟
 .6ىؿ أنقذ جحا القمر فعبلن؟
 .7بـ تصفيف جحا؟

 تتطرؽ المعممة إلى بعض المصطمحات الكاردة في النص المسمكع بسؤاليا لمطالبات:ما مرادؼ الكممات اآلتية :انحرؼ – عمؽ – يصعد.

 توظف المعممة استراتيجية األركان األربعة مع التمميذات كاآلتي:لك أردنا اختيار عنكاف آخر لمنص فإنؾ ستختاريف:

غباء جحا  -جحا كقمر البئر  -تكسر أضبلع جحا – مغامرة جحا كالقمر.
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أ -تحدد المعممة الزكايا (األركاف) األربع في الفصؿ.
ب -تطرح السؤاؿ السابؽ عمى التمميذات.

ت -تضع المعممة أربع ممصقات في أركاف الصؼ ،ككؿ ممصؽ مكتكب عميو عنكاف.
مناسبا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد مف
ث -تكتب كؿ تمميذة العنكاف الذم اختارتو كالذم تراه
ن
زميبلتيا.
ج -تتكجو كؿ تمميذة إلى الركف الذم يمثؿ العنكاف الذم اختارتو.

ح -تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيارىف ليذا الركف
خ -ثـ مناقشة جماعية بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا.

 تجرم المعممة مناقشة شفكية بعد سرد القصة مرة أخرل مع تنبيو التمميذات لضركرة االستماع؛ ألخذالعظة كالدركس مف القصة.

 .1برأيؾ ىؿ ىذه القصة حقيقية؟

 .2ىؿ يمكف لمقمر أف ينزؿ إلى البئر؟

 .3حاكؿ جحا مساعدة القمر ،ماذا تعممتي منو؟
 تدريب التمميذات عمى إعادة سرد القصة باسمكبيف الخاص بحيث يتـ تكميؼ التمميذات بإعادة السردمع مساعدة المعممة إذا لزـ األمر.

 -تكظؼ المعممة استراتيجية األركاف األربعة:

في القصة قيـ كاتجاىات  -دركس كعبر  -شخصيات  -أحداث.

التقويم:

تعاكني مع زميبلتؾ في إيجاد قيمة ،درس ،شخصية كحدث كألصقيو ناحية الجدار الذم يعبر عنو.

 .1مبلحظة صحة استجابات التمميذات كمشاركتيف في األسئمة التي تعرضيا عمييف المعممة.
 .2ما رأيؾ في تصرؼ جحا؟
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الدرس الخامس :دينا والقمر (محادثة)

األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تذكر عناصر المكحة.

 .2تعبر عف المكحة شفكيان بمغة سميمة.

 .3تستخدـ ألفاظنا كتراكيب مناسبة في التعبير عف لكحة دينا كالقمر.
 .4تربط بيف محتكل عناصر لكحة المحادثة بكممات مناسبة.

الوسائل التعميمية :لكحة لصكرة الدرس -جياز  - LCDالكتاب المدرسي  -البطاقات التعميمية  -رسكمات
تعميمية.

اإلجراءات التعميمية التعممية:
جيدا مع التركيز.
 تطمب المعممة مف التمميذات بتأمؿ لكحة صكرة الدرس ن تطمب المعممة مف التمميذات ذكر عناصر المكحة مثؿ :القمر -شجر  -بنت  -كلد  -كركد  -سفينةالفضاء  -نجكـ.

 تدرب المعممة التمميذات عمى التعبير الحر عف لكحة المحادثة بحيث تتيح ليف فرصة مناسبة لمتعبيرعما يشاىدنو في المكحة.

 تدرب المعممة التمميذات عمى التعبير المكجو عف لكحة المحادثة مف خبلؿ أسئمة تطرحيا المعممةحكؿ محتكل المكحة مثؿ:

 .1ماذا تفعؿ الفتاة؟
 .2مف يرافقيا؟

 .3ىؿ ىذه الصكرة في الميؿ أـ النيار؟ كيؼ عرفت؟
 .4ىؿ تحبيف القمر؟ لماذا؟

 .5ما ىك الشيء المكجكد في الصكرة الثانية؟ كلماذا يستخدـ؟
 .6إالـ تنظر الفتاة؟
 .7ما شكؿ القمر؟

 تجرم المعممة نقا نشا حكؿ مضمكف القصة. -تكظؼ المعممة استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات ،حيث تضع المعممة أربع ممصقات

في زكايا الفصؿ كتتضمف (القمر – الماء – اليكاء  -الصخكر) ،كتقسـ التمميذات إلى أربع
مجمكعات حسب رغبتيف ،كتذىب كؿ طالبة إلى الركف الذم اختارتو مع تكضيح السبب الذم جعميا

تختاره ،ككؿ مجمكعة تتناقش فيما بينيا عف مكضكعيا:

أىميتو – استخداماتو – ىؿ يمكف العيش بدكنو.
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 تكظؼ المعممة استراتيجية األركاف األربعة بتنفيذ نشاط لعب األدكار بحيث تتقمص إحدل التمميذاتدكر القمر – كتتقمص تمميذة أخرل دكر الماء – كتمميذة أخرل دكر اليكاء -كتمميذة دكر الشمس.

صكر مجزأة حكؿ محتكل قصة (دينا كالقمر) كتكزع التمميذات في مجمكعات تكمؼ كؿ
نا
 تكزع المعممةالتقويم:

مجمكعة بتجميع الصكرة ثـ التعبير عنيا.

 .1مبلحظة صحة التعبير عف لكحة المحادثة.

يكما إلى سطح القمر ،ماذا سنفعؿ ىناؾ؟
 .2لك كصمنا ن
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الدرس السادس :العصفورة تبني عشيا (استماع)

األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تصغي بانتباه كتركيز إلى نص (الحرية أحمى).

 .2تستخمص الفكرة الرئيسة المتضمنة في قصة الدرس.
شفكيا.
 .3تعبر عف فيميا لمقصة ن

 .4تصؼ حالة البمبؿ أثناء كضعو في القفص.

 .5تميز صيغ الكممات المسمكعة كفقنا لداللتيا.
 .6تبدم رأييا في تصرؼ أحمد مع البمبؿ.

الوسائل التعميمية :الرسكمات كالصكر التعميمية – جياز التسجيؿ – لكحة جيكب – سبكرة.
اإلجراءات التعميمية:

 تجرم المعممة نقا نشا مع التمميذات حكؿ الحرية مف خبلؿ بعض األسئمة مثؿ: .1مف منكف تربي عصافير؟ أيف تضعنيا؟

 .2عندما تقدمف الماء كالحبكب لمعصافير كىي في القفص ،ىؿ تككف سعيدة؟
 .3مف منكف ييحب أف ييسجف؟
 .4مف الذم يقكـ بسجف األسرل الفمسطينييف؟

 .5ىؿ يتمنى األسرل الخركج مف سجنيـ؟ لماذا؟
 -نتكصؿ إلى عنكاف الدرس الحرية أحمى.

 تتطمب المعممة مف التمميذات الجمكس بيدكء كاالنصات الجديد لنص االستماع كتخيؿ أحداثو فيعقكليف.
 تي ًسمع المعممة التمميذات نص االستماع مف خبلؿ جياز التسجيؿ.

 تطمب المعممة مف التمميذات استخبلص الفكرة الرئيسة لمحديث المسمكع. تجرم المعممة مناقشة شفكية حكؿ مضمكف القصة مف خبلؿ مجمكعة أسئمة ،مثؿ: .1بـ كاف يفكر أحمد؟

 .2ماذا جيز أحمد لمعصفكر؟
 .3ماذا حصؿ لمبمبؿ عندما حاكؿ أخد الطعـ؟

 .4ما ىك شعكر أحمد كىك يضع البمبؿ في القفص؟
 .5ماذا كاف يقدـ لو أحمد؟

 .6صفي حالة البمبؿ عندما كضعو أحمد في القفص؟
 .7ماذا فعؿ البمبؿ عندما فتح أحمد باب القفص؟
 .8ما رأيؾ في تصرؼ أحمد مع البمبؿ؟
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 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات حيث: -تحدد المعممة الزكايا األربعة في الفصؿ التي ستضع عمييا الممصقات.

 تطرح العممة سؤاالن كتقكؿ :لدينا أربع ممصقات منتمية لمدرس ،كالمطمكب ىك أف تختارم ممصقناشفكيا كىذه الممصقات تضمف (البمبؿ كأىميتو – الشجرة كفكائدىا ككيفية المحافظة عمييا
لمتعبير عنو
ن
– الماء كفيـ نستخدمو ككيفية تكفيره – السجف كاألثر الذم يتركو)

أ -تحدد المعممة كؿ ممصؽ في زاكية.

ب -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد مف زميبلتيا.
ت -تطمب المعممة مف التمميذات التكجو إلى الزاكية التي تتضمف اختيارىا.
ث -تناقش كؿ طالبتيف في كؿ ركف عف سبب اختيار كؿ كاحد منيا.
ج -ثـ مناقشة جماعية.

 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة عف طريؽ تجميع الصكرة ،بحيث يككف لدينا أربعةصكر مجزأة منتمية لمدرس (صكرة بمبؿ في قفص – صكرة بمبؿ مع عصافير في حديقة – صكرة

طفؿ يعذب بمبؿ – صكرة عصافير تمتقط الحب) ،كتعطي المعممة كؿ مجمكعة صكرة مجزأة ،ثـ
التقويم:

تطمب مف التمميذات تجميع الصكرة المجزأة ثـ التعبير عنيا.

 .1اقترحي عنك نانا آخر لمنص؟
 .2ماذا تعممتي مف النص؟
 .3عبلـ تدؿ ىذه الكممات عمى الزماف أـ المكاف أـ المشاعر:
سعيدا –
الشجرة – حزف –
ن

األياـ.
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الدرس السادس :العصفورة تبني عشيا (محادثة)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تذكر عناصر المكحة.

 .2تعبر عف المكحة شفكيان بمغة سميمة.
 .3تعرض أفكارىا بدقة كايجاز.

 .4تصؼ المشيد الذم شاىدتو سناء.

 .5تمثؿ الحكار الذم دار بيف سناء كأميا.

الوسائل التعميمية :جياز عرض لمكحة الدرس – ممصقات – بطاقات – مجسمات لبعض الحيكانات.
اإلجراءات التعميمية:

 -تكمؼ المعممة التمميذات بإعادة سرد قصة االستماع.

جيدا مع
 تطمب المعممة مف التمميذات بتأمؿ لكحة صكرة الدرس المعركضة عمى جياز العرض نالتركيز.
 تطمب المعممة مف التمميذات ذكر عناصر المكحة كمنيا :عصفكر -فراخ – غصف شجرة فتاة كأمياإلخ..

 تناقش المعممة التمميذات في األحداث التي تمثميا المكحة مف خبلؿ طرح أسئمة متنكعة كالتعبير عفالمكحة بجمؿ

 .1ماذا تشاىديف في الصكرة؟ إالـ تنظر الفتاة؟
 .2ماذا تفعؿ العصفكرة في الصكرة األكلى؟
 .3ماذا تفعؿ العصفكرة في الصكرة الثالثة؟
 .4لماذا ترقد العصفكرة عمى البيض؟

 .5ماذا تفعؿ العصفكرة في الصكرة الرابعة؟
 .6ما اسـ بيت العصفكر؟

 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة عف طريؽ :أف تقكـ المعممة بكضع أربع ممصقاتفي  4زكايا مكتكب عمييا:
كيفية االعتناء بالطيكر.

ما تقدمو األـ ألبنائيا.
نعـ الل عمينا.

مكقفيف مف تعامؿ العصفكرة مع صغارىا.

أ -تحدد المعممة الزكايا األربع في الفصؿ.

محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في اختيار الممصؽ الذم ستتحدث عنو.
ب -تمنح التمميذات كقتنا
ن
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ت -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد مف زميبلتيا.
ث -تطمب المعممة مف التمميذات التكجو إلى الزاكية التي تحتكم عمى اختيارىا.
ج -تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيار ىذه الركف.

ح -يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي ،بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا.

خ -تقكـ المعممة بإحضار مجسمات ؿ (عصافير– قطة – دجاجة – بطة) كتضعف في أربعة زكايا في
التقويم:

الفصؿ كتطمب مف كؿ مجمكعة أف تمثؿ حركة كؿ كاحد منيا مع التحدث عنيا.

 .1ماذا تعممتي مف الدرس؟

 .2صفي المشيد الذم راقبتو سناء؟
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الدرس السابع :مكتبتي صديقتي (استماع)

األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تستمع بانتباه لنص (المكتبة العامة).

 .2تحدد الفكرة العامة المتضمنة في قصة الدرس.
 .3تعبر عف فيميا لمضمكف نص االستماع.

 .4تستنتج القيـ اإليجابية الكاردة في القصة كمنيا (اليدكء عند دخكؿ المكتبة).
 .5تمثؿ شخصيات القصة مف خبلؿ لعب األدكار.

الوسائل التعميمية :جياز التسجيؿ – نص االستماع – مجمكعة مف كتب العمكـ كالتاريخ كالتربية الدينية
كقصص األطفاؿ.

اإلجراءات التعميمية:
 تقكـ المعممة بطرح أسئمة تمييدية لمتكصؿ إلى عنكاف الدرس: .1ىؿ تحبي القراءة؟

 .2أيف تقرئي القصص؟

 .3ماذا تحكم المكتبات؟
 .4ىؿ تكجد في المدرسة مكتبة؟

إ نذا ماذا تتكقعي أف يككف عنكاف درسنا اليكـ؟

 تطمب المعممة مف التمميذات الجمكس بيدكء كاإلنصات الجيد لنص االستماع كتخيؿ أحداثو فيعقكليف.
 تي ًسمع المعممة نص االستماع لمتمميذات مف جياز التسجيؿ مرتيف ،ثـ تطمب مف التمميذات
استخبلص الفكرة العامة لمحديث المسمكع.

 تقكـ المعممة بمناقشة التمميذات مناقشة شفكية حكؿ مضمكف قصة االستماع مف خبلؿ مجمكعةأسئمة مثؿ:

 .1متى عادت فاطمة مف مدرستيا؟
 .2عمى مف سممت؟

 .3ماذا قالت فاطمة ألميا؟

 .4كيؼ تجكلت التمميذات في المكتبة؟
 .5أيف تجمعت التمميذات؟

 .6ماذا أعطت المعممة كؿ طالبة؟

 .7ما ىي القصة التي قرأتيا فاطمة؟
 .8لك كنت مكاف فاطمة إلى أم زاكية ستذىبيف؟ كلماذا؟
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اإلجابة عف السؤاؿ باستخداـ استراتيجية األركاف األربعة:
أ -تحدد المعممة الزكايا األربع في الفصؿ

شفكيا لك كنت مكاف فاطمة إلى أم زاكية ستذىبيف؟ كلماذا؟
ب -تطرح المعممة السؤاؿ التالي ن
(زاكية كتب العمكـ – كتب التاريخ – الكتب الدينية – كتب األطفاؿ)
ت -تحدد المعممة كؿ اختيار في زاكية تتضمف أربع ممصقات كمجمكعة مف الكتب تمثميا.
محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في االختيار.
ث -تمنح المعممة كقتنا
ن
ج -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة ،ثـ تتكجو إلى الزاكية التي اختارتيا.
ح -مناقشة جماعية ،حيث تعرض كؿ مجمكعة سبب اختيارىا ليذا الركف.

 -تطرح المعممة عمى التمميذات السؤاؿ التالي:

ما ىي القيـ اإليجابية الكاردة في قصة الدرس؟

 -تقكـ المعممة بتكميؼ التمميذات تقمص شخصية فاطمة كأميا.

 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات عف طريؽ:أ -تحدد المعممة الزكايا األربعة في الفصؿ.

ب -تطرح المعممة السؤاؿ التالي :نص االستماع تضمف مجمكعة مف المكاقؼ كالمعمكمات
شفكيا.
كالشخصيات كالمقكالت التي قد تعجبؾ اختارم كاحدة لمتعبير عنيا ن

ت -تحدد المعممة االختيارات لمزكايا األربع ،بحيث تمثؿ كاحدة لممعمكمات ككاحدة لمشخصيات ككاحدة
لممكاقؼ ككاحدة لمقكلة أعجبتؾ.

محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في االختيار التي تريد التعبير عما
ث -تمنح المعممة كقتنا
ن
يتضمنو.
ج -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة.

ح -تطمب المعممة مف التمميذات التكجو إلى الزاكية التي تـ اختيارىا.
خ -تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيارىا ىذا الركف.
د -ثـ مناقشة جماعية.

التقويم:

مبلحظة صحة استجابات التمميذات كمشاركتيف كتفاعميف مع المعممة كمع التمميذات أنفسيف.
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الدرس السابع :مكتبتي صديقتي (محادثة)

األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادر عمى أف:
 .1تذكر عناصر لكحة المحادثة.

 .2تعبر عف المكحة تعبي انر شفكيان.

 .3تتحدث بمغة سميمة عف مضمكف لكحة (مكتبتي صديقتي).
 .4تصؼ مكتبة الفتاة المكجكدة في الصكرة.
ككف قصة عف صكرة الدرس.
 .5تي ِّ
 .6تقدر قيمة التيادم بيف الناس.

الوسائل التعميمية :صكرة مكبرة لمكحة المحادثة – الكتاب المدرسي – مجمكعة مف الممصقات – مجمكعة
مف قصص األطفاؿ – كبعض أدكات الرسـ.
اإلجراءات التعميمية:

 -تعرض المعممة أنشكدة (مكتبتي) عمى التمميذات.

جيدا بتركيز كانتباه ،ثـ تجرم نقا نشا حكؿ
 تطمب المعممة مف التمميذات بتأمؿ لكحة صكرة الدرس نمضمكف قصة الدرس.
 تيدرب المعممة التمميذات عمى التعبير الحر عف لكحة المحادثة بحيث تتيح ليف فرصة مناسبة لمتعبيرعما يشاىدنو في المكحة.
ماذا تشاىديف في الصكرة؟

 تدرب المعممة التمميذات عمى التعبير المكجو عف لكحة المحادثة مف خبلؿ تحديد األسئمة التيتطرحيا المعممة حكؿ محتكل المكحة ،كمنيا:

 .1ما ىي عناصر المكحة؟

 .2ما المكاف في الصكرة األكلى؟
شخصا في الصكرة؟
 .3كـ
ن
 .4عبرم عف الصكرة األكلى بجممة مف تعبيرؾ.
 .5ماذا تفعؿ الفتاتاف في الصكرة الثانية؟

 .6عبرم عف الصكرة الثانية بجممة مفيدة.
 .7ماذا يكجد عمى سطح المكتب؟

 .8إالـ تشير الفتاة في الصكرة الثالثة؟
 .9صفي الخزانة؟ ماذا تفعؿ الفتاة؟

 .10ما رأيؾ في مكتبة الفتاة؟ كفي البيت؟
 اآلف حاف كقت التخيؿ ،أغمضي عينيؾ كتخيمي صكرة الدرس كككني قصة.98

 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة حيث:أ -تحدد األركاف األربعة في الفصؿ بحيث تككف ىناؾ (زاكية القصص :كتحتكم عمى ممصؽ
مكتكب عمية زاكية القصص كبعض قصص األطفاؿ) – (زاكية األناشيد :كتحتكم عمى ممصؽ

يدؿ عمى ىذه الزاكية) – (زاكية الرسـ :كتحتكم عمى أدكات الرسـ كممصؽ يدؿ عمى ىذه

الزاكية) – (زاكية المسرح :تحتكم عمى مسرح).

ب -تطمب مف التمميذات أف يخترف الزاكية التي يفضمنيا.
ت -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد.

ث -ثـ كؿ كاحدة تتكجو إلى الركف الذم اختارتو ،كتتناقش مع زميمتيا عف سبب اختيارىا.
ج -ثـ تككف مناقشة جماعية حيث كؿ مجمكعة تعرض أفكارىا لممجمكعات الثبلثة األخرل.

التقويم:

 .1مبلحظة صحة التعبير عف لكحة المحادثة.

 .2مبلحظة مدل قدرتيف عمى عمؿ قصة عف لكحة المحادثة.
 .3ما ىك أكثر شيء اعجبؾ في لكحة المحادثة؟
 .4ما اليدية التي تحبيف أف تيديؾ صديقتؾ؟
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الدرس الثامن :حذاء الحكيم (استماع)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تصغي بانتباه كتركيز إلى نص (الحسكد كالبخيؿ).
 .2تحدد شخصيات نص االستماع.

 .3تعبر عف فيميا لمنص المسمكع مف خبلؿ اإلجابات الشفكية.

 .4تفسر بعض المصطمحات الكاردة في الحديث المسمكع ،مثؿ (تشاجرا ،يخشى).
 .5تبيف مكقؼ اإلسبلـ مف الحسد كالبخؿ.

 .6ترتب الصكر المجزأة ،كتعبر عنيا بمغة سميمة.
 .7تتجنب القيـ السمبية مثؿ( :الحسد كالبخؿ).

الوسائل التعميمية :مسجؿ -بطاقات تعميمية – ممصقات.
اإلجراءات التعميمية:

 -صنفي الصفات اآلتية إلى صفات حسنة ،أك سيئة:

الصدؽ – البخؿ – األمانة – االحتراـ – الطمع – الكذب – مساعدة اآلخريف.

 -تقكـ المعممة بسرد قصة قصيرة:

الحمي،
كاف ىناؾ صديقتاف سالي كدانة ،سالي كانت غنية كؿ يكـ تمبس أجمؿ الثياب كتتزيف بأجمؿ ي
كبيرا ،ككانت صديقتيا الثانية دانة تتعجب كتقكؿ :كيؼ ليا أف تممؾ كؿ ذلؾ كأنا
كتحمؿ مصركفنا ن
ال أممؾ مثميا ،فدانة تتمنى لسالي أف تزكؿ ىذه النعمة عنيا كتصبح فقيرة؛ ألنيا تحب الخير لنفسيا

فقط.

ما رأيؾ في تصرؼ دانة؟ كماذا نسمي ىذه الصفة؟
 -تطرح المعممة السؤاؿ التالي عمى التمميذات /مف ىك البخيؿ؟ ىؿ البخؿ صفة جيدة؟

 تييئ المعممة التمميذات لنص االستماع مف خبلؿ الجمكس جمسة صحيحة كاالنتباه كالتركيز لماسيعرض عمييف لمتمكف مف اإلجابة التي تعقب نص االستماع.

 -تقكـ المعممة بتشغيؿ المسجؿ كاسماع التمميذات نص قصة الحسكد كالبخيؿ.

 تيجرم المعممة مناقشة شفكية حكؿ مضمكف القصة مف خبلؿ طرح أسئمة مثؿ: .1ما الشخصيات الكاردة في النص؟
 .2ما الفكرة التي يدكر حكليا نص االستماع؟

 .3تسرد المعممة قصة الدرس مرة أخرل بأسمكب مشكؽ مع تمثيؿ األحداث بمغة الجسد مع مراعاة
التنغيـ لتتفاعؿ التمميذات مع النص.

 .4عـ يتحدث النص المسمكع؟
 .5ماذا قاؿ الممؾ لمرجميف؟
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 .6مف ىما الرجميف؟
 .7ما الشركط التي كضعيا الممؾ لمرجميف؟
 .8ما نتيجة طمب الحسكد عمى البخيؿ؟

 تقكـ المعممة بمناقشة التمميذات في بعض المصطمحات الكاردة في النص المسمكع :ما مرادؼ:تشاجرا ،يخشى.

 متابعة المناقشة:تبيف المعممة مكقؼ اإلسبلـ مف الحسد كالبخؿ.

قاؿ رسكؿ الل صؿ الل عميو كسمـ ":ال تحاسدكا كال تباغضكا".

قاؿ تعالى ":كال تجعؿ يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ كال تبسطيا كؿ البسط"
 .1ما النتائج المترتبة عمى الحسد؟ كالبخؿ؟
 .2كيؼ يقي االنساف نفسو مف الحسد؟

 .3لماذا برأيؾ طمب الحسكد أف يأخذ الممؾ نصؼ مالو؟

 .4لك كنتي مكاف أحد الرجميف ،ماذا كنت ستطمبيف مف الممؾ؟
 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة عف طريؽ احضار أربعة صكر مجزأة منتميةلمدرس كىذه الصكر عبارة عف:
 .1رجؿ يتصدؽ عمى فقير.

 .2تمميذ ينظر إلى زميمو بحقد.

 .3طفؿ يعطي الخبز لطفؿ فقير.
 .4طفؿ يساعد أمو.

كتضعيا المعممة في أربع زكايا ،ثـ تطمب مف التمميذات التكجو إلى الزاكية التي يرغبف فييا ،لتجميع

التقويم:

كؿ صكرة كالتعبير عنيا.

ما رأيؾ في كؿ مف الحسكد  -كالبخيؿ؟
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الدرس الثامن :حذاء الحكيم (محادثة)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
حرا.
 .1تعبر عف لكحة المحادثة نا
تعبير ن
شفكيا.
 .2تعبر عف لكحة المحادثة بجمؿ تامة المعنى مف تعبيرىا ن
 .3تحاكـ المكاقؼ كاآلراء في النص (ما رأيؾ في تصرؼ الحكيـ).

 .4تكتسب قيمان كاتجاىات مرغكب فييا مثؿ :مساعدة الفقراء ،كحب اآلخريف.
 .5تتقمص شخصيات القصة مف خبلؿ لعب األدكار.

الوسائل التعميمية :جياز العرض – الكتاب المدرسي – جياز - LCDلكحة المحادثة  -ممصقات.
اإلجراءات التعميمية:

 تقكـ المعممة بالتييئة كالتمييد لمتمميذات ،مف خبلؿ طرح أسئمة شفكية إلثارة دافعيتيف: .1اذكرم أسماء كسائؿ مكاصبلت؟

 .2ما كسيمة المكاصبلت التي تسير عمى سكة الحديد؟

يكما؟ لماذا؟
 .3ىؿ ركبت القطار ن
 -إ نذا في درسنا ليذا اليكـ سنتعرؼ عمى قصة رائعة حدثت في محطة كقكؼ القطار.

 تقكـ المعممة بعرض لكحة المحادثة مف خبلؿ جياز العرض ،كتطمب مف التمميذات تأمؿ المكحة لمدةدقيقتيف.

 تطمب المعممة مف التمميذات التعبير الحر عف المكحة: .1ما ىي عناصر المكحة؟

 .2ماذا تشاىديف في الصكر؟
تقكـ المعممة بتكجيو بعض األسئمة عمى التمميذات:

 .1ماذا تشاىديف في الصكرة ()1؟

 .2ما ىي كسيمة المكاصبلت في الصكرة؟

 .3أيف يقؼ الناس؟ كماذا يحممكف في أيدييـ؟ لماذا؟
 .4لماذا يركب الناس القطار؟
 .5كيؼ يسير القطار؟

 .6عبرم عف الصكرة بجممة مف تعبيرؾ؟
 .7ماذا يكجد عمى األرض في الصكرة الثانية؟
 .8ماذا يفعؿ الرجؿ؟

 .9لماذا رمى الرجؿ فردة الحذاء باعتقادؾ؟
 .10عبرم عف الصكرة الثالثة بجممتيف مف تعبيرؾ؟
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 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذاتتسأؿ المعممة :اختارم قيمة مف القيـ اإليجابية التالية( :الكرـ – حب النعمة لمغير – األمانة –

الصدؽ) ،ثـ اذكرم مكقفنا مف حياتؾ يعبر عف القيمة التي اخترتييا؟
تضع المعممة أربع ممصقات تمثؿ ىذه القيـ ،ثـ تختار كؿ تمميذة كاحدة منيا؛ لتتحدث عنيا بعد ذلؾ
ىي كزميبلتيا في نفس المجمكعة ،بعد ذلؾ كؿ مجمكعة تتحدث لممجمكعات األخرل عف القيمة

التقويم:

التي اختارتيا.

أجيبي عف األسئمة اآلتية:

 .1برأيكف ،ىؿ كاف بإمكاف الحكيـ استرجاع فردة حذائو التي سقطت؟ لماذا؟
 .2ماذا نستفيد مف القصة؟
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الدرس التاسع :الخباز (استماع)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تستمع لنص (حب العمؿ) بانتباه.

 .2تذكر المينة التي يتحدث عنيا النص.
 .3تعبر عف فيميا لمضمكف الدرس شفكيان.

 .4تذكر الشخصيات التي ذكرت في نص االستماع.
 .5تقكـ بإعادة سرد القصة باسمكبيا.

 .6تستخمص الحؽ اإلنساني (حؽ العمؿ – حؽ زراعة األرض).

الوسائل التعميمية :مجمكعة أدكات لبعض الميف – مسجؿ – الكتاب المدرسي – بعض الممصقات.
اإلجراءات التعميمية:

 تثير المعممة دافعية التمميذات مف خبلؿ أسئمة شفيية: .1كيؼ يحرث الفبلح األرض؟

 .2اذكرم فاكية يتناكليا الناس بكثرة في فصؿ الشتاء؟
 .3ىؿ تحبيف ثمار البرتقاؿ؟
 .4أيف تكثر زراعة البرتقاؿ؟

 .5ما ىي مينة كالدؾ؟ ىؿ يحب عممو؟
 تسأؿ المعممة التمميذات :ماذا تتكقعيف أف يككف عنكاف درسنا اليكـ؟ -نتكصؿ إلى عنكاف الدرس (حب العمؿ).

 تقكـ المعممة بعرض نص االستماع عمى التمميذات مف خبلؿ جياز التسجيؿ ،ثـ مناقشة التمميذاتفيما يمي؟

 .1ما الشخصيات التي ذكرت في النص؟
 .2ما الفكرة الرئيسة التي يدكر حكليا النص؟

 -ثـ مناقشة التمميذات عف المينة التي يتحدث عنيا النص.

 تقكـ المعممة بتكظيؼ نشاط التمثيؿ الصامت عف طريؽ تقسيـ الصؼ الي أربع مجمكعات ،كفي كؿمجمكعة تكتب المعممة اسـ مينة معينة كتعطييا لتمميذة كاحدة مف المجمكعة كتقكـ ىذه التمميذة

بقراءتيا كتمثيميا بالحركات أماـ مجمكعتيا كعمى التمميذات األخريات في نفس المجمكعة معرفة ىذه

المينة.

 تقكـ المعممة بسرد نص االستماع مرة أخرل عمى التمميذات بأسمكب مشكؽ؛ لمناقشتيف في بعضاألسئمة مثؿ:

 .1في أم فصؿ تمت أحداث القصة؟
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 .2كيؼ عرفت ذلؾ؟
 .3كيؼ استيقظ خالد مف نكمو؟ كمتى؟
 .4عمف سأؿ أمو؟ ماذا ردت عميو؟

( .5ألـ تعمـ يا كلدم) ما نكع األسمكب؟
 .6أيف ذىب الكالد؟ كلماذا؟

 .7مف سيساعده في جني البرتقاؿ؟
 .8ما ىي البيارة؟ ما جمعيا؟

 .9كيؼ كصؿ خالد إلى ىناؾ؟ ماذا رأل؟
 .10كيؼ ساعد خالد كالده؟

 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات،-المعممة :لك أتيحت لؾ فرصة اختيار مينة مف ىذه الميف ،ماذا ستختاريف؟

تقكـ المعممة بكضع مجمكعة أدكات ،في أربع أركاف تدؿ عمى ىذه الميف كىي( :معممة – ممرضة

– محامية – ميندسة).

فتقكـ كؿ تمميذه بالتكجو إلى الركف الذم تحبو ،كتتحدث عف سبب اختيارىا ليذا الركف.

 -تقكـ المعممة بتكجيو السؤاؿ التالي لمتمميذات :ما ىك الحؽ اإلنساني الكارد في النص؟

التقويم:

 .1ما الذم أعجبؾ في النص؟
 .2ماذا تعممتي مف النص؟
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الدرس التاسع :الخباز (محادثة)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تذكر عناصر لكحة المحادثة.

 .2تربط بيف محتكل عناصر لكحة المحادثة بكممات تامة.
 .3تسرد قصة مف خبلؿ صكر الدرس.

عما يمكف إضافتو لصكر الدرس.
 .4تتحدث ٌ
 .5تجمع الصكر المجزأة لمتعبير عنيا.

الوسائل التعميمية :لكحة المحادثة – الكتاب المدرسي – ممصقات  -صكر مجزأة – أدكات لبعض الميف
(الخباز -الطبيب – النجار -الميكانيكي – الصيدالني).
اإلجراءات التعميمية:

 تعرض المعممة أنشكدة (عمي يا خباز) عمى التمميذات. -تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات ،حيث تحضر أربع صكر مجزأة

تحتكم كؿ صكرة عمى مينة ،كتضعيا في أربع أركاف (النجار – عامؿ النظافة – الحداد – الخباز)،

ثـ تطمب مف التمميذات تجميع الصكر المجزأة ،كالتعبير عنيا بذكر صاحب المينة ،كماذا يفعؿ؟
 -تعرض المعممة لكحة الدرس أماـ التمميذات.

 تطمب المعممة مف التمميذات تأمؿ لكحة المحادثة ،ثـ تناقش التمميذات: .1ما ىي عناصر المكحة؟

 .2أيف التقطت ىذه الصكرة؟
 .3كـ شخصان في الصكرة؟

 .4ماذا يرتدم الرجؿ في الصكرة؟

 .5في أم فصؿ التقطت ىذه الصكرة؟
 .6ماذا يفعؿ الرجؿ في الصكرة؟
 .7ماذا يفعؿ الكلد في الصكرة؟
 .8ماذا يمسؾ بيده؟

 .9لماذا يضع الخباز الخبز عمى قطعة مف الخشب؟

 .10لك كنتي رسامة ماذا ستضيفيف لمصكرة؟

 -تطمب المعممة مف التمميذات أف تعبر عف الصكرة بجممتيف مف تعبيرىا.

 تطمب المعممة مف التمميذات اف تغمض عينييا ،كتتخيؿ صكر الدرس كتككف قصة عمييا. -تسرد بعض التمميذات القصة باسمكبيا.
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 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات ،حيث تحضر أربع ممصقاتألربع ميف( ،الميندس – الصيدالني – الطبيب – الميكانيكي)

أ -تحدد المعممة الزكايا األربع في الفصؿ.

محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في اختيار الركف الذم ستتحدث عنو.
ب -تمنح التمميذات كقتنا
ن
ت -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد مف زميبلتيا.
ث -تطمب المعممة مف التمميذات التكجو إلى الركف الذم يحكم اختيارىا.
ج -تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيار ىذه الركف.

ح -يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي ،بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا
ماذا تعممنا اليكـ مف قصة الدرس؟

ما رأيؾ في بنت ترمي الخبز في ساحة المدرسة؟ كبـ تنصحييا؟

التقويم:

 .1لماذا يعد عمؿ الخباز شاقنا؟
 .2كيؼ تتصرفي بقطع الخبز الزائدة عف الحاجة؟
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الدرس العاشر :عاقبة الطمع (استماع)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية ىذا الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تستمع لمنص بانتباه.

 .2تستخمص الفكرة العامة لمدرس.
 .3تتذكر القصة التي تشبو قصة الدرس.
 .4تختار عنكاف آخر لنص االستماع.

 .5تذكر ما استفادت منو مف النص المسمكع (القناعة ،كعدـ الطمع).

الوسائل التعميمية:

اإلجراءات التعميمية:
 تثير المعممة دافعية التمميذات مف خبلؿ طرح أسئمة ،مثؿ: .1اذكرم أسماء حيكانات أليفة؟

 .2اذكرم أسماء أنيار في فمسطيف؟

 تميد المعممة لبلستماع ،بقكليا :سنستمع إلى قصة تتحدث عف صفة مذمكمة كىي (الطمع). تذكر المعممة التمميذات بآداب االستماع ،ثـ تي ًسمع التمميذات لنص االستماع مرتيف.
 تناقش المعممة التمميذات: .1ماذا سرؽ الكمب؟

 .2لماذا جرل بسرعة؟
 .3إلى أيف كصؿ؟

 .4لماذا حاكؿ عبكر النير؟
 .5ما مرادؼ :يستمتع – مسكنو؟

 .6ما نكع البلـ في كممة (المحـ)؟
 .7أيف نظر الكمب؟ كماذا شاىد؟

 .8ماذا ظف الكمب عندما نظر إلى النير؟
 .9ما مرادؼ (ظف)؟

 .10ىؿ ىك كمب آخر بالفعؿ؟ لماذا؟

 .11بـ تذكرؾ قصة الكمب؟ ب (جحا كالقمر).
 .12ماذا حدث عندما فتح الكمب فمو؟

 .13أيف جرفيا النير؟

 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشاركة التمميذات:لك أردنا اختيار عنكاف آخر لمنص ،فإنؾ تختاريف:
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(قطعة المحـ – الكمب الطماع – مغامرة الكمب – عبكر الكمب لمنير).
أ -تحدد المعممة الزكايا األربع في الفصؿ.

محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في اختيار العنكاف الذم تراه ىك
ب -تمنح التمميذات كقتنا
ن
األنسب.
ت -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد مف زميبلتيا.

ث -تطمب المعممة مف التمميذات التكجو إلى الزاكية التي تحتكم عمى اختيارىا.
ج -تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيار ىذه العنكاف.

ح -يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي ،بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا.
 -تكظؼ المعممة استراتيجية األركاف األربعة مف خبلؿ لعب األدكار بحيث يتقمص احدل التمميذات

دكر الكمب ،كتتقمص تمميذة أخرل دكر القط ،كتمميذة أخرل دكر الدجاجة ،كتمميذة أخرل دكر البطة

مع ذكر أسماء أصكاتيا؟

بحيث تقكـ المعممة بكضع ألعاب تمثؿ قط ككمب كدجاجة كبطة في أركاف كزكايا الفصؿ.

ثـ تختار أربع تمميذات ككؿ تمميذة تختار الحيكاف أك الطائر الذم ستتقمص دكره- ،كتقكـ كؿ تمميذة
بمسؾ الحيكاف أك الطائر الذم ستتحدث عنو ،كتذكر اسمو كتقمد صكتو ،كتتحدث عما تعرفو عنو

مف معمكمات ،أماـ زميبلتيا.

 -تقكـ المعممة بسؤاؿ التمميذات عما استفدنو مف نص االستماع؟

التقويم:

 .1ما رأيؾ في االنساف الطماع؟
 .2ماجزاء السارؽ؟
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الدرس العاشر :عاقبة الطمع (محادثة)
األىداف التعميمية:

يتكقع مف التمميذة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:
 .1تتأمؿ المكحة لمدة قصيرة.
 .2تذكر عناصر المكحة.

 .3تستخدـ ألفاظ كتراكيب مناسبة في التعبير عف لكحة (عاقبة الطمع).

 .4تيبدم رأييا في تصرؼ النممة.
الوسائل التعميمية :بطاقات تعميمية – صكر الدرس – ممصقات – لكحة محادثة.
اإلجراءات التعميمية:

 تطرح المعممة بعض األسئمة عمى التمميذات كمنيا: .1ما اسـ بيت النحمة؟
 .2ما اسـ بيت النممة؟

 .3مف األكثر فائدة النحمة أـ النممة؟ كلماذا؟
 .4ماذا تعطينا النحمة؟

 .5ذكرت في القرآف قصة لنبي مف األنبياء مع النمؿ ،مف اسـ ىذا النبي؟
جيدا.
 -تعرض المعممة لكحة المحادثة مف التمميذات ،كتطمب منيف تأمميا ن

 تطمب المعممة مف التمميذات ذكر عاصر المكحة ،كمنيا :خمية نحؿ – سرب مف النمؿ – أعشاب –قطرة عسؿ.

 تناقش المعممة التمميذات في األحداث التي تمثميا المكحة مف خبلؿ طرح أسئمة متنكعة كالتعبير عفالمكحة بجمؿ

 .1ماذا تشاىديف في الصكرة؟

 .2ماذا يعترض طريؽ النمؿ؟
 .3أيف كصمت النممة؟
 .4ما طعـ العسؿ؟

 .5كيؼ يسير النمؿ؟
 .6ماذا يكجد عمى غصف الشجرة؟
 .7ما عدد النحبلت؟

 .8ماىي كظيفة النحؿ؟
 .9بـ التصقت النممة؟

 .10ما رأيؾ في تصرؼ النممة؟
 .11ما ىي الصفة التي اتصفت بيا النممة؟
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 تقكـ المعممة بتكظيؼ استراتيجية األركاف األربعة بمشارؾ التمميذات ،عف طريؽ عرض مجمكعة مفالصفات السيئة (الطمع – الكذب – السرقة – البخؿ) كتسأؿ التمميذات السؤاؿ التالي :ما أكثر صفة
مف ىذه الصفات السيئة تكرىينيا؟

أ -تحدد المعممة الزكايا األربع في الفصؿ.

محددا ثبلث دقائؽ لتفكر التمميذات في اختيار الصفة السيئة التي تكرىيا.
ب -تمنح التمميذات كقتنا
ن
ت -تكتب كؿ تمميذة اختيارىا في كرقة صغيرة كال تناقش بو أحد مف زميبلتيا.
ث -تطمب المعممة مف التمميذات التكجو إلى الزاكية التي تحتكم عمى اختيارىا.
ج -تتناقش كؿ تمميذتيف في كؿ ركف عف سبب اختيار ىذه الصفة.

ح -يتـ بعد ذلؾ نقاش جماعي ،بحيث تطرح كؿ مجمكعة سبب اختيارىا.

التقويم:

ماذا تتكقعي أف يحدث لمنممة لك أبمغت زميبلتيا كأكمف معيا العسؿ؟ كلماذا؟

111

الممحق (د)

الصورة النيائية لقائمة ميارات التواصل الشفوي
تتككف قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم في صكرتيا النيائية مف ميارتيف رئيستيف ،كينبثؽ عنيا ()16
ميارة فرعية ،كجاءت قائمة ميارات التكاصؿ الشفكم لتمميذات الصؼ الثالث األساسي بعد ضبطيا،

كتعديميا ،كاضافة بعض الميارات ،كحذؼ البعض اآلخر حسب آراء كتكجييات لجنة التحكيـ عمى النحك
التالي:

الميارة الرئيسة األولى :ميارة اًلستماع.
 .1تظير االىتماـ بمتابعة المتحدث.

 .2تميز صيغ الكممات المسمكعة كفقنا لدالالتيا (الداللة عمى الزماف ،المكاف ،المشاعر).
 .3تستخمص الفكرة الرئيسة لمحديث المسمكع.
 .4تستنتج ىدؼ الحديث مف المسمكع.

 .5تعبر عف فيميا لمحتكل الحديث المسمكع مف خبلؿ النقاش.
 .6تدرؾ المغزل مف خبلؿ نبرات الصكت.

الميارة الرئيسية الثانية :ميارة التحدث.

 .1تمتزـ بالفكرة الرئيسة لمكضكع التكاصؿ الشفكم.
 .2تعرض أفكارىا بدقة كايجاز.

 .3تستخدـ ألفاظنا مناسبة لمتعبير عف المعنى المقصكد.
 .4تتحدث بطبلقة كثقة دكف تمعثـ أك تردد.
 .5تتحدث بجمؿ تامة المعنى.

 .6تنكع في نبرات صكتيا كفؽ المعنى المتضمف لمحديث.
 .7تتجنب البلزمات الصكتية كالكبلمية.

صحيحا.
 .8تنطؽ الحركؼ كالكممات كالجمؿ نطقان
ن

 .9تكظؼ الكممات الفصيحة مبتعدة عف العامية المبتذلة.

 .10تربط الجمؿ كاألفكار بتسمسؿ.
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الممحق (ه)

اختبار ميارات اًلستماع في صورتو النيائية

جامعــة األزىــر  -غــزة
عمـادة الدراسـات العميـــا
كميـــة التربيــة

قســم المناىج وأسـاليب التــدريس
اختبار مهارات االستماع الجيد

عزيزتي التمميذة:
يعبر ىذا االختبار عف مستكل ميارات االستماع لديؾ ،لذا أرجك منؾ االستماع لتعميمات المعممة ،ككضع

إجابتؾ في المكاف المخصص ،مع العمـ بأف ىذا االختبار ىك فقط ألغراض البحث العممي.
االسـ............................ :

الدرجة.......... :

الشعبة......... :

القطعة األولى:
ييحكى أف رجبلن كاف عمى سفر ،فمر في طريقو بغابة كاسعة ،سمع فييا صكت حيكاف يتألـ ،فمضى
ؽ
نحك الصكت ،كىناؾ كجد دبان جريحان مربكطان في جذع شجرة ،كقد بدت عميو عبلمات الجكع كالعطش .فى ىر ى

كضمد جركحو ،ثـ أطعمو كسقاه ،كظؿ بجكاره حتى عادت إليو قكتو ،كحيف ىى َّـ
الرجؿ لحالو ،كفؾ رباطو ،ى
الرجؿ بمكاصمة السفر تبعو الدب ،ككأنو يرجكه أف يسمح لو بمرافقتو ،فتميؿ قميبلن حتى لحقو الدب.

 .1الفكرة األساسية التي تدور حوليا الفقرة:
أ .سفر الرجؿ مع الدب
ج .رفؽ الرجؿ بالدب

 .2الذي دل الرجل عمى مكان الدب:

أ .صكتو

 .3كان الدب مربوطًا:

أ .في ساؽ الشجرة
ج .بجكار الشجرة

ب .جرحو

ب .حالة الدب في الغابة

د .مركر الرجؿ في الغابة
ج .جكعو

د .جذع الشجرة

ب .في جذع الشجرة

د .خمؼ الشجرة
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(ىم):
 .4معنى ّ
عزـ كقصد

 .5مضاد (بدت):

ب .خاؼ كحزف

ج .أسرع كجرل

د .لحؽ كمضى

أ .اختفت

ب .ازدادت

ج .تناقصت

د .اتضحت

أ .ىزيؿ

ب .شجاع

ج .ضخـ

د .خائؼ

( .6بدت عميو عالمات الجوع والعطش) تعنى أن الدب:

(فرق الرجل لحالو) نستنتج منيا أن الرجل:
.7
ّ
ج .رحيـ
ب .شجاع
أ .قكم
 .8فرؽ الرجؿ لحاؿ الدب بعدما:

أ .ضمد جراحو

ج .كجده جريحا

ب .أطعمو كسقاه

 .9حين ىم الرجل بمواصمة السفر تبعو الدب ،وحينيا:

أ .تميؿ الرجؿ قميبل ب .صرخ الرجؿ عميو

د .خائؼ
د .ظؿ بجكاره

ج .ضربو الرجؿ

 .10سمع فييا صوت يتألم ،تدل كممة يتألم عمى:

أ .الزماف

القطعة الثانية:

ب .المكاف

د .ىرب منو
د .األعداد.

ج .المشاعر

كجد أسد جائع أرنبان صغي ار يناـ بيف الحشائش كأراد أف يفترسو ،كلكنو شاىد غ ازالن جميبلن يجرم بيف

األشجار فقاؿ األسد لنفسو :سأجد في ىذا الغزاؿ السميف طعامان أفضؿ بكثير مف األرنب ،كانطمؽ بسرعة
يطارد الغزاؿ ،كلكف الغزاؿ استطاع اليرب بعد مطاردة طكيمة ،فقاؿ األسد في خيبة أمؿ :البد لي مف الرجكع

إلى األرنب كاالكتفاء بو ،لكنو حيف رجع إلى المكاف كاف األرنب قد تكارل عف األنظار".

 .11مضاد (أفضل):
أ .أجمؿ

ب .أسكأ

أ .بدأ ينظر لمكراء

ب .تكجو نحك الكراء

ج .اختفى عف األعيف

أ .ذكاء األسد

ب .طمع األسد

ج .سرعة األسد

 .12المقصود بجممة (توارى عن األنظار):
 .13نستنتج مما ورد في القطعة ما يمي:

ج .أحسف

د .أعظـ
د .أسرع لؤلماـ
د .األسد الجائع

 .14الفكرة التي نستخمصيا من نياية الفقرة ىي:
أ .افتراس األسد لؤلرنب

ب .ىركب األرنب مف األسد

ج .مصاحبة األرنب لؤلسد

د .كقكع األرنب في قبضة األسد
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( .15لكن الغزال استطاع اليرب بعد مطاردة طويمة) ،نستنتج من ىذه العبارة:
أ .شجاعة الغزاؿ

ب .سرعة الغزاؿ

ج .قكة الغزاؿ

د .جبف الغزاؿ

115

الممحق (و)

بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي
جامعــة األزىــر  -غــزة
عمـادة الدراسـات العميـــا
كميـــة التربيــة

قســم المناىج وأسـاليب التــدريس
بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي لتمميذات الصف الثالث األساسي

المقدمة:

قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات كاألدبيات التربكية كالبحكث ذات الصمة بميارات التكاصؿ
الشفكم ،ل تحديد ميارات التكاصؿ الشفكم الكاجب تكافرىا كتنميتيا لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي ثـ
قامت بإعداد قائمة ميارات تتككف مف ميارتيف رئيستيف ينبثؽ عنيا عدة ميارات فرعية ،كبناء عمى ىذه
القائمة أعدت بطاقة مبلحظة لقياس مستكل التكاصؿ الشفكم لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي ،كجاءت
بطاقة مبلحظة ميارات التكاصؿ الشفكم عمى النحك التالي:
 ميارات االستماع :كتتضمف ( )6ميارات فرعية. -ميارات التحدث :كتتضمف ( )10ميارات فرعية.
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بطاقة مالحظة ميارات التواصل الشفوي لتمميذات الصف الثالث األساسي
درجة أداء التمميذة
م.

ً
أوال :مهارات االستماع

.3

تظهر االهتمام بمتابعة المتحدث.

.8

تمٌز صٌغ الكلمات المسموعة وفقا لدالالتها (الداللة على الزمان،
المكان ،المشاعر).

.1

تستخلص الفكر الرئٌسة للحدٌث المسموع.

.1

تستنتج هدف الحدٌث من المسموع.

.5

تعبر عن فهمها لمحتوى الحدٌث المسموع من خالل النقاش.

.6

تدرك المغزى من خالل نبرات الصوت.
ثان ًيا :مهارات التحدث

.1

تلتزم بالفكر الرئٌسة لموضوع التواصل الشفوي.

.8

تعرض أفكارها بدقة وإٌجاز.

.1

تستخدم ألفاظا مناسبة للتعبٌر عن المعنى المقصود.

.1

تتحدث بطالقة وثقة دون تلعثم أو تردد.

.5

تتحدث بجمل تامة المعنى.

.6

تنوع فً نبرات صوتها وفق المعنى المتضمن للحدٌث.

.7

تتجنب الالزمات الصوتٌة والكالمٌة.

.8

تنطق الحروف والكلمات والجمل نطقا صحٌحا.

.9

توظف الكلمات الفصٌحة مبتعد عن العامٌة المبتةلة.

 .31تربط الجمل واألفكار بتسلسل.
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كبيرة متكسطة

ضعي
فة

ممحق(ز)

نموذج تسييل ميمة الباحثة
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ممحق (ح)

صور تطبيق اًلستراتيجية
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