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إهــــــــــداء
إىل يٍ ػهًين أٌ أرتمً سهى احلٍاج حبكًح ًصربً ,مل ٌثخم تشئ يٍ أجم دفؼً يف
طزٌك اننجاح ًانذي انؼشٌش حفظك اهلل يل ًألخٌتً كم انؼًز جباَثنا.
إىل انٍنثٌع انذي ال ميم انؼطاء إىل يٍ حاكت سؼادتً خبٌٍط ينسٌجح يٍ لهثيا ًانذتً
انؼشٌشج فًا يف لهيب نك أكرب يٍ أٌ أًفٍو تانكتاتح رسلك اهلل تذًاو انصحح ًانؼافٍح.
إىل يٍ ىى ألزب إيل يٍ رًحًً ,ػهًًٌَ ػهى احلٍاجً ,آثزًًَ ػهى أَفسيى اخٌتً
أحثاب لهيب (ياسٌَ ,ضال ,رائذ ,حمًٌدٌ ,سزي ,تٍسري)
إىل انيت تذػائيا أرتمً سهى حٍاتً جذتً انغانٍح.
إىل يٍ متنٌا يلَ اخلريً ,كاٌَا يؼً تكم سكناتً ,يف ادلشٌار انطٌٌم تادنًٌَ احلة
تاحلةً ,انؼطاء تانؼطاء ,فكاٌ انصؼة سيالًً ,يذاق ادلز حهٌاً ,كحالًج انٌطٍ...
إنٍيى مجٍؼاً أىذي مثزج جيذي ادلتٌاضغ
الباحثة
يامسني أبو شيحة

ب

شهس وتكديس
الحمػػدااالي ػرمـحمػػدانمالمػػؽههبللػػيكهلػػيك ظػػمـ ػػالطالميعكاليػػبلةكال ػػبلـ ال ػ  ػػمد

األكلػػمفكاريػرمف ػػمددالمحمػػدالدهػػراألمػػرالثرهػػرعالمهثػػكثهالللػػدلكدمػػفالحػػؽلمظلػػر  الػ الػػدمف

ياليعك ال آليكيحهيأهمثمف .

ػفكهػػكديـكأيميػػـ
مػػفأمأه ػكابال دػػالل ػػدديؿكهػػلمأهمػػالتالفيػػمددثهػػرعك ػػريػػؿلم ػػيمػ 
لالميرمػػالتأ ػػطرعكهليػػدؽالمبػػال ركهلبػػداليالمػػالتالطمهػػلالدالهثػػلمػػفالفالػػبعأمفػػدـهثظػػمـالبػػير
كاالممدالفأل مالذمرالديمكرة:سمر سممان أبو شعبانعكأ مالذمالديمكر:جمال كامل الفميتلممضاللمال

اإلبػراؼ الػ  ػذ الد ار ػلعكالػذمفلػـمػديراهلػدان ػرمفػدمـالديػ كالم ػال دةع لدػالمدمدػلللمػال الػ 
مكاضثلمالالهـكمكهملالملماللر .

يمػػالأمفػػدـهبػػيرمالهزمػػؿإل ػ أ ػػالمذمرالمػػكلرمف ػػرلهدػػلالمداللبػػل:األ ػػمالذالػػديمكر:عطااا

حسندرويشعكاأل مالذالػديمكر:خميل عبد الفتاح حمادلممضػاللمالهفهػكؿمداللبػلالر ػالللكمراهثملػالع
رأهمؿحالل .
كميرملمالهإربالدمإل مكاطفاليالؿكالدفصكاليطللمهكمد العكايراهلال
ي
كأدحدرهياللصمبال رالحبكالثر الفإل مفمثهزاليالمالتمػفأفمػك ملـحفلػـعإلػ مػف

بمالكدرهد كاملـكرضال ـمالم رلرأمكرحمالمرحم أكيالكدرإل  ذ المرحاللوالدي الكريمين .

إل ػ ر ػػالؽحمػػالمرعكد ػػال,ـددممػػرعكمدهػػب زمػػرعكالههػػؿالػػذمأ ػػدد المػػيدم ػػر دػػدالبػػدا,د

إيػػكمرأحهػػالبلالهػػرعكأيػػصهػػالليرأيػػرالملدػػدسمااازن أبااو شاايح لمػػاللدمػػيلػػرمػػفد ػػـيػػبلؿ
م مرمرالمثالمممل .
كردانلالمضؿأل ؿالمضؿأمفدـهاللبيرالهزمؿلؤل مالذةالمالضػالل:غالي نواسالمػريالدػتلػر

يمرمثمف رمطهمؽهردالمجالد ار ل .

كلػػكأددػػرأكممػػتيػػؿهبلتػػلكأ دمػػتهحػػرالدطػػؽ ػػرالػػدظـكالد ػػرلمػػاليدػػتهثػػدلػػكلر ػػذاإال

مفير كمثمر لهاللثهز فكاهبالبيرليؿمفهذؿهلدانكأ الددر الػ إممػالـ ػذاالثمػؿعكاي ارهػي
هلذاالبيؿالذمآمؿأفأيكفلدك فت ميع إفيالفيذلؾ همضؿالرحمفعكافيالفتمرذلؾ مدر
كمفالبمطالفعكأ لؿاامثالل الثمككالغمراف .
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ج

الممخص
ػػد تالد ار ػػلإلػ مثر ػػل ثاللمػػلهردػػالمجلػػال,ـ الػ األ ػػبلـالفيػػمرة ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػر
اليمػػالهرلػػدلمالممػػذاتاليػػؼال ارهػػباأل ال ػػرعكلمحفمػػؽ ػػدؼالد ار ػػلا ػػميدمتالهالح ػػلالمػػدلجبػػهي
ممفالمهرمهملكالضالهطلعكميكدػت مدػلالد ار ػلمػف )82مالممػذة

المهرمهرالفال,ـ ال ميممـالمهمك

ػؼالرهػب ػرمدر ػل ػمفالحالػكةاأل ال ػملعكمػـمف ػمملالإلػ مهمػك ممفعالمهمك ػل
ا
مفمالممذاتالي
المهرمهمػػلالمػػردر ػػتمػػفيػػبلؿهردػػالمجلػػال,ـ الػ األ ػػبلـالفيػػمرةك ػػدد ال )41مالممػػذةعكالمهمك ػػل

الضالهطلالمردر تهاللطرمفلاال ممالدملعك دد ال )41مالممذةعكلهمبالهمالدالتلالمػتالهالح ػلهإ ػداد
ايمهالرلفمالسملالراتالمثهمػراليمػالهرالمػرمم الػت ػرالملػالراتالماللمػل :مرممػباليالمػالتلميػكمفهمػؿ
مممػػدةعادمفػػاللاأللمػػالظالمدال ػػهللالمثد ػ عمكظمػػؼاليالمػػالت ػػرهمػػؿمممػػدةعإدمػػاللالهمػػؿاله ػػمطلإل ػ 
همػػؿكا ػػثلعالمثهمػػر ػػفاليػػكرةههمػػؿمممػػدةعميػػكمفليػػلمػػفهمػػؿه ػػمطلهداللػػليػػكرمثمدػػلع

مرمم ػػبالهم ػػؿلمي ػػكمف فػ ػرة)عكم ػػـمثالله ػػلالهمالد ػػالتإحي ػػال,مالنم ػػفي ػػبلؿهرد ػػالمجالمحالم ػػؿاإلحي ػػال,ر

""spssهال ػػميداـاأل ػػاللمباإلحيػػال,ملالمدال ػػهلم ػػؿ:الممك ػػطالتالح ػػالهملعكاالدح ار ػػالتالمثمالرمػػلع
كايمهالر"ت"لثمدممفم مفالممفعكلمملحهـالمل مرمفيبلؿمرهبإممالعكمثالمؿالي بالمثدؿلهبلؾ .
وتوصمت الدراس إلى النتائج التالي :
ػمكلالدالل ػ ػػل (0.01≤αه ػ ػػمفممك ػ ػػطردره ػ ػػالت
 كه ػ ػػكد ػ ػػركؽذاتدالل ػ ػػلإحي ػ ػػال,مل د ػ ػػدم ػ ػ 
المهمػػك ممفالضػػالهطلكالمهرمهمػػل ػػرايمهػػالرملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالهثػػدمليػػالل المهمك ػػل

المهرمهملمثزللالهردالمجالمفمرح.
 كهكد ركؽذات و
دالللإحيال,مل ددم مكلالداللل )0.05≤αهمفممك طردرهالتالمهمك ل
المهرمهم ػػلع ػػرالمطهمف ػػمفالفهال ػػر-الهث ػػدماليمه ػػالرمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهر ػػري ػػؿمل ػػالرةم ػػف
الملالراتالر,م للالمثهمراليمالهرعك رالدرهلاليالمللبليمهالرليالل المطهمؽالهثدم.

 حفػػؽالهردػػالمجالمفمػػرحالفػػال,ـ ال ػ مكظمػػؼاأل ػػبلـالفيػػمرةع ال المػػل ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػر
اليمالهرلدل مدلالد ار لعإذهالغتلمملمثالمؿالي بالمثدؿلهبلؾ رااليمهالر .)1.095

وقاد أوصاات الدراسا هضػركرةمكظمػػؼاأل ػبلـالفيػمرةكاإل ػػالدةمدلػال ػرمػػدرمسالالغػلالثرهمػلكالمثهمػػر
الالغػػكم ػػرم ارحػػؿالمثالػػمـالثػػالـعك ػػرمرحالػػلالمثالػػمـاأل ال ػػرهبػػيؿيػػالصعكمػػدرمبمثالمػػرالمرحالػػل
مسعكالمريمػػز ال ػ المثهمػػرالالغػػكمكطػػرؽ

األ ال ػػمل ال ػ إدمػػالجاأل ػػبلـالفيػػمرةكمكظمملػػال ػػرالمػػدر
مح ػػمفالفػػدرةالمثهمرمػػلعكمدكمػػبالط ار,ػػؽكاأل ػػاللمبالم ػػميدمل ػػرمػػدرمسالمثهمػػراليمػػالهركمضػػممدلال

يالرهدمدةع كم ار الةالرهطالميالمالرهمفالمحمكلالفرا,ركهمفمػدرمهالت
أ اللمبكأدكاتمثممدمفدمالتكأ ان

المثهمراليمالهرحم ممبيؿيهراتمدال هلميم رالمثهمراليمالهر
د

abstract
The study aimed at identifying the effectiveness of a program based on using
short films on developing composition writing skills among fourth graders. To
achieve the objective of the study, the researcher used the quasi experimental
method which is based on the experimental and control groups. the sample included
of (82) fourth graders at Ain El- Helwa Girl School; it was divided into two groups.
The experimental group which consisted of (41) students studied through a program
based on using short films and the control group which consisted of (41) students
studied through the ordinary method. A composition writing test was prepared to
measure the composition skills (arranging words to compose sentences, using
suitable words, using meaningful sentences to describe pictures, composing story
through simple sentences that describes pictures, arranging sentences to compose a
paragraph). The data were analysed by SPSS and by using suitable statistical
treatment such as: means, standard deviation, T-test for paired samples, Etta for
effect size and Black ratio.
The study found the following results:
-

There were statistically significant differences at(α≤0.01) between the mean
scores of the control and experimental groups in the post composition
writing skills test in favor of the sugested program.
There were statistically significant differences at (α≤0.05) between pre and
post composition writing test scores of the experimental group in each
composition skill for the in favor of the post test results.
The suggested program based on the use of the short films achieved
effectiveness in developing of writing skills that is the value of Black ration
was (1.095).

The study recommended the need of using short films and benefit of them in
teaching Arabic subject for basic teaching stages in general and elementary stage
in specific, training elementary stage teachers to produce short films and using
them in teaching, and focusing on composition and finding ways to improve it.
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الفصل األول
مشكم الدراس وخمفيتيا
مقدم :
ػرم ػػفمظ ػػال رالدبػ ػػالطاإلد ػػالدرع ل ػػرمػػػفأ ػػـأدكاتاالمي ػػالؿكالممال ػ ػػؿ
مث ػػدالالغ ػػلمظلػ ػان

االهممػػال رهػػمفاأل ػرادمػػبهثضػػلـالػػهثضعكأداةلالمثهمػػر مػػالمػػدكر ػػريالهػػالفالػػدمسالهب ػرملمػػف
مبػػال ركأحال ػػمسع ل ػػرك ػػمالللالمثهمػػر ػػفاأل يػػالركيالػػؽاأل ي ػػالركايم ػػالبالمثػػالرؼكالمثالكم ػػالت
كال فال التالميمالمل.

كالالغلالمثهر فط ػفاأل يػالرعهػؿمبػيؿاأل يػالرع لػرك ػماللالمػردلفضػاللحالهالمػيعكمدممػذ

مطاللهل رالمهممبعكمزداديهراميدممهللممال اليمبالهم,لكهلالمداللشب,كديكم مم ػرعكم مكضػ ع
كمدمػػك فال مػػيعكهلػػالمػػؤ ر ال ػ اري ػرمفعكم ػػم مر ػكاطملـيمػػالكمػػؤ ر ػػر فػػكللـ ديػػالرع:2012

)194ع اللالغػػلمدظكم ػػلمميالمالػػلمدض ػػكممحملػػالأدظمػ ػلميمالمػػلم ػػفأ ملػػالالدظ ػػالـاليػػكمرعكالدظ ػػالـ

المثر رعكالدظالـاليمالهرعكالدظالـالداللر ز رافكآيركفع .)7:2009

كلػػدداللػػتالالغػػلالثرهمػػلأ ممػػلياليػػلع لػػرلغػػلالف ػرآفالي ػرمـعكلغػػلاألهػػدادعكمػػفالكاهػػب

المحال ظػػل الملػػالعكاال ممػػالـهمثالملػػالعك المػػي فػػدهػػالتمدرم ػػلالههممػػبملالراملػػالك دكدلػػالأمػ انرمالح ػالن دار

اليالل ع )7:2010فدا مك هتالم ار مفالثرهركاإل بلمرع كدػزكؿالفػرآفاليػرمـهالغػلالثرهمػل ػك
أ ظـ كامؿالحمالظ الملالكادمبالر العلالؿ دلال زكهػؿ :إََِّا أَْشَنْنَاهُ لُزْآًَا ػَزَتًٍِّا نَؼَهَّكُىْ تَؼْمِهٌٌَُ) ػكرةمك ػؼع
آمػػل)2:عكمضػػـالالغػػلالثرهمػػلأرهػػبملػػالرات ػػر:اال ػػممالععكالمحػػدثعكالفػرالةعكاليمالهػػلعكليػػؿملػػالرة
مف ذ الملالراتمهمك لمفالملالراتالمر ملالياليلهلال ميطم كمحمكدع .)596:2018

الرهالمثل
كمثدالمثهمر دالنمف دكفاالميالؿ؛لذادالؿاأل مملالثظم  رهممبمدالحرالحمالة 

ػذمميػػب مػػيهممػػبركا ػػدالالغػػلالثرهمػػلعك ػػكاللػػدؼ
كالحهالبػػدلع)629:2015ع كمثػػدالميػػبالػ ي
األ ػػم الػػذممرمػػرإل ػ محفمفػػيمثالػػمـكمثالػػـالالغػػلع هممػػباألدهمػػالتكافايمالػػؼهثضػػلال ػػرمثرمػػؼ

لكمثدرهيؿمػال
ميطال المثهمرعإالأدلالاممفتهممثالن ال أ مملالمثهمر الظممرمع)33:2017ع ي
يمثه ػػره ػػيالم ػػرد ػػفمب ػػال ر كأ ي ػػالر م ػػفألم ػػالظ ػ ػكاليالد ػػتب ػػمكملعأكمحرمرم ػػل ل ػػكمب ػػمؿالطال ػػب
كالكيؼعكالثرضكالركاملعكيؿمػالميػدر ػفالمػردمػفيػبلـمدطػكؽأكميمػكب طمػلع:2007

 .)225

كمممالزالمثهمراليمالهرهلفأدامياليالملالميمكهػلأكالمحػررةالمػرميثػدك ػماللليػكفمػالأدمهػي
الثفػػؿالهب ػػرمكطػػكر ك دل ػػيعكم ػػمطمبالمالمم ػػذم ػػفيػػبلؿالمثهم ػػراليمػػالهرأفمثه ػػر مػػالمه ػػكؿ ػػر
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يالطر عك فالػيمػف يػرعكآرالأكأحال ػمسأكامهال ػالتعكمثهػر ػذ اليمالهػل ػرمهماللػال ػفبييػمل

المالممػذعك ػريمػردلمػػؿ الػ  ػدةأبػماللمػػفأ ملػالالفػكةالهبلتمػلعأكالفػػكةالالغكمػلعكالػمميفالثالمػػرع
عك ػ ػػكالمهػ ػػالؿالػ ػػذمممثػ ػػرؼهػ ػػي
كم ال ػ ػػؿاأل يػ ػػالرعكيػ ػػحلالمثالكمػ ػػالت أهػ ػػكضػ ػػهالعع )3:2015

المثالمػكفإلػ  مػػكبطالهػػملـالالغكمػلكاأل ػػالكهمل ػػرمدػػالكؿاأل يػالرع مػػؤدمالمثهمػػركظممػػلمفكمممػػلعإذ

م ػػفيبلل ػػيميمه ػػرالمالمم ػػذملال ارم ػػي ػػرا ػػمثمالؿالدح ػػككاإلم ػػبللعكم ال ػػؿاأل ي ػػالرك ػػبلملايمم ػػالر
األ اللمبكالمرايمػبكالفكالػبالالغكمػلالمػرمػدكفهلػال ػذ األ يػالرعكالثمػؿ الػ مثاللهػل ػذ األيطػاللع
ػذلؾمثػػد
ك ػػكمهػػالؿاليمبػػالؼمكا ػػبالطالهػػلاألدهمػػللمثزمػػز ـكر ػػالمملـ ال ػػالممرع)80:2008؛لػ
ي

المثهمػػراليمػػالهرملػػالرةمثفػػدةعحمػػثممطالػػبمحكمػػؿاأل يػػالركالمثػػالدرالمكهػػكدة ػػرذ ػػفاليالمػػبإل ػ 
رمػػكزيطمػػل ػػريػػكرةمػػفيػػكرالمثهمػػراليمػػالهرع الأل مػػالؿاليمالهمػػلمػػؤ رةكذاتطهمثػػلم ػػمد ر

إ مالؿالذ فعك مؽ رالمثاللهل آؿ دمالفع .)440:2015

يمال أف مثالـ المثهمر اليمالهر محظ هل ممل يهمرة  لك مثد الممثالـ لحمالة الغدع كمدمر مف

بييمميع كميالؽ مدي بييالن لالد انر  ال الميمؼ  ر يؿ المكالؼ المر مكاهلي  ر حمالمي الثالممل
مالييى المثهمر لدل المالممذ مثدر أدي مممالؾ الفدرة  ال إلدالع اريرمف
كاالهممال مل ع حمث إف دمك  

كالمل مر ملـياليلاذايالفميحكهالنهالألدللكاله ار مفعكالفدرة ال مرممباأل يالركم ال اللال .

المبلحػظأفي مػ انرمػفالد ار ػػالتطههفػتمػػفأهػؿمح ػػمفم ػمكلالمثهمػػراليمػالهرلػػدل
كمػف دػ ي

الطالهل كاليالفذلؾمفيبلؿا مراممهمالتكطرؽمدرمسعأكمفدمػالتممدك ػللمدممػلملػالراتالمثهمػر

اليمالهرتمرأفالدمال,جأبالرتإل كهكدضثؼلدلالمبلممذ رالمثهمراليمالهرم ؿ:د ار لالهردكمؿ
عكدر للهد )2017عكد ار لالزؽ  .)2014
 )2018ا
لذامفالهمد ال المثالػـأفم ار ػرممػكؿعكا ممالمػالتعكحالهػالتالمػمثالـعكأفم ػميدـ ػر

الهم,لاليممليػؿمػالمميػفلهػذبادمهػال المػمثالـعكمحػال ظ الػ مريمػز أطػكؿ مػرةمميدػلعياليػ لن ػر
ي ػػرالمف ػػدـالثالم ػػركالميدكل ػػكهرع لي ػػه المه ػػالؿكا ػػثالنأم ػػالـالمثال ػػـلبل ػػممالدةم ػػف ػػذاالمط ػػكر

كاميالدمػػلا ػػميداـيػػؿمػػالمممػػدالثمالمػػلالمثالمممػػللمحفمػػؽاأل ػػداؼالمثالمممػػلعكمػػفاألم الػػل ال ػ ذلػػؾ
األ بلـالفيمرةهلدكا لال.
ػبلمدظػػرللػػاليك ػػمالل
كمثػػداأل ػػبلـمػػفأي ػػراألبػػيالؿالمدمػػلمحفمفػالنلئللدػػالع ػػرالثػػاللـهل ػػر ع ػ ي

لالمر مي فطهؿ ػرميػدرلالمثالكمػالتكبػيؿ دػرم ػؿالمدػكفاأليػرلع م ػميدـلالمثهمػر ػف يػرةأك
ػالرهدمػػدة المػػالفكالػػدهسع)185-184:2003عكمثػػد ار ػػدانمػػف ركا ػػدالمػػف
مثالكمػػلكمفػػدـلالدػػالسأ يػ ان

الذمم لـ رمدب,لالطمؿدم مالنعكاهممال مالنعكذ دمالىعكم لـ ػرمدممػل فالمػلالطمػؿكمطػكمرملال ارمػي
االهممال ملعكالمثالممملكمحرؾلدميالك رالح ركالكهدادركال فال ر ح الفع)221:2013ع ممممز
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هفكةالحضكركالهالذهملعيكدلالميالطبحال مرال مبكالهيرع محدثأ ر رحمػالةالمػرد الػ هممػب

األيثدةياليلاذايالدتمحاليرالكالب؛الحمكا,لال ال المؤ راتمفيكتكيكرةكحريل .

مشكم الدراس :
هثدلمالـالهالح ػلهمفالهالػلمهمك ػلمػفمثالمػالتاليػؼال ارهػباأل ال ػرعكداللبػتمثلػفالثدمػد
ػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدلالممثالمػػمفعمهػػمفمػػفيػػبلؿالدفػػالشكهػػكد
مػػفالفضػػالمالالياليػػلهمدممػػلملػ 
ليكربدمد ردكاحري مرةمدلػال:مػدايؿالثالممػل ػرالمثهمػر الهثػد ػفالميػح )عكلالػلالمحيػكؿ

طر,ػؽالمدرم ػملالمفالمدمػلع ػرمػدرمسالمثهمػرعكالحيػلاال ػهك ملالمػرلػد
عكامهػالعالمثالمػمفال ا
الالغكم 
ملماللػػالهثػػضالمثالمػػمفعكمػػف دػػاللم ػػتالهالح ػػلأف دػػالؾهثػػضالطػػبلبمثػػالدكفمػػفمبػػياللالمثهمػػر

اليمالهرعك ذامػالأيدمػيد ار ػلالهردكمػؿ )2018عكد ار ػلاللمػص )2018عكد ار ػلالػزؽ )2014؛
لذاارملتالهالح لالمراحهردالمجلال,ـ ال األ بلـالفيمرةكالمحفؽمف ثاللممي رمدمململالراتالمثهمر

اليمالهرعوعميو يمكن تحديد مشكم الدراس الحالي في السؤال الرئيسي التالي:

ما فعالي برنامج قاائم عماى األفاالم القصايرة فاي تنميا مياارات التعبيار الكتاابي فاي مبحاث

المغ العربي لتمميذات الصف الرابع األساسي بمحافظ الوسطى؟
كمده ؽمفال ؤاؿالر,م راأل ,اللالمر ملالماللمل:

 .1مالملالراتالمثهمراليمالهرالمرادمدممملاللدلمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر؟
مالالهردالمجالفال,ـ ال األ بلـالفيمرةالذممميفأفم لـ ػرمدممػلملػالراتالمثهمػراليمػالهر

.2
لدلمالممذاتاليؼالراهباأل ال رهمحال ظلالك ط ؟

 .3ػػؿمكه ػػد ػػركؽذاتدالل ػػلإحي ػػال,مله ػػمفممك ػػطدره ػػالتمالمم ػػذاتالمهمك ػػلالمهرمهم ػػلع
كممك طدرهالتمالممذاتالمهمك لالضالهطل رايمهالرملالراتالمثهمراليمالهرالهثدم؟

 .4مال ثاللملالهردالمجالفال,ـ ال األ ػبلـالفيػمرة ػرمدممػلملػالراتالمثهمػراليمػالهرلػدلمالممػذات
اليؼالراهباأل ال رهمحال ظلالك ط ك فالنلمثدؿالي بلهبلؾ؟


فروض الدراس  :
 .3المكهػػد ػ ركؽذاتداللػػلإحيػػال,مل دػػدم ػػمكلالداللػػل )0.05≥αهػػمفممك ػػطردرهػػالت
المهمػػك ممفالضػػالهطلكالمهرمهمػػل ػػرايمهػػالرملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالهثػػدممثػػزللالهردػػالمج
المفمرح.

 .2المكهػػد ػ ركؽذاتداللػػلإحيػػال,مل دػػدم ػػمكلالداللػػل )0.01≤αهػػمفممك ػػطردرهػػالت
مالممذاتالمهمك لالمهرمهمل رالمطهمؽالفهالر-الهثدماليمهالرملالراتالمثهمراليمالهر.
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 .3المحفؽالهردالمجالفال,ـ ال األ بلـالفيػمرةدرهػلمػفالمثاللمػلك فػالنلمثػدؿالي ػبلػهبلؾ ػر
مدمململالراتالمثهمراليمالهرلدلمالممذاتاليؼالراهباأل ال رهمحال ظلالك ط .

أىداف الدراس :
يمكن تحديد أىداف الدراس في النقاط التالي :
 .1محدمدملالراتالمثهمراليمالهرالمدال هللمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر.
 .2هداللهردالمجلال,ـ ال األ بلـالفيمرةم لـ رمدمململالراتالمثهمراليمالهرلمالممذاتاليػؼ
الراهباأل ال ر.

 .3مثر ػػلأ ػػرهرد ػػالمجل ػػال,ـ الػ ػ ا ػػميداـاأل ػػبلـالفي ػػمرة ػػرمدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهر
لمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر.

أىمي الدراس :
تتضح أىمي ىذه الدراس في كونيا قد تفيد الفئات التالي :
طرا,ؽهدمدة رمػدرمسالمثهمػراليمػالهريمػالكرد ػر
 .1مثالمرالالغلالثرهملمفيبلؿمزكمد ـه 
دلمؿالمثالـ.

 .2المبػػر مفالمره ػػكممفال ػػذمفمب ػػر كف ال ػ م ػػدرمبمثالم ػػرالمرحال ػػلاأل ال ػػملم ػػفي ػػبلؿإ ػػداد
الػػكرشكالالفػػاللاتالمدرمهمػػللمػػدرمبالمثالمػػمف الػ مكظمػػؼاأل ػػبلـالفيػػمرة ػرمػػدرمسالمثهمػػر

اليمالهر.

 .3المبػػالريمف ػػرإ ػػدادالمدػػال جالد ار ػػملكذلػػؾمػػفيػػبلؿإ را,لػػالأكمطكمر ػػالهالإل ػػالدةمػػفدمػػال,ج
الد ار ل رمطكمردلمؿالمثالـعكمضممديأ يال انرأكمكالؼممثالؽهمكظمػؼاأل ػبلـالفيػمرة ػر
مدرمسالمثهمر.

 .4الهالح مفالمرهكممفعكذلؾمفيبلؿاال مربالدهدمػال,جالد ار ػلكمكيػمالملالكمفمرحالملػال ػر مػؿ
أهحالثكد ار التأيرلمبالهللهثمدان فالطرؽالمفالمدمل.

حدود الدراس :
تقتصر الدراس عمى الحدود التالي :
-

الحد الموضوعي:الميرت ذ الد ار ل ال ملالراتالمثهمراليمالهر رمالدةالالغلالثرهمل.

 -الحد المكاني:محال ظلالك ط -مدر ل مفالحالكةاالهمدا,مل .
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 الحااااد الزماااااني :م ػػـمطهم ػػؽ ػػذ الد ار ػػلي ػػبلؿالمي ػػؿالد ار ػػراألكؿم ػػفالث ػػالـالد ار ػػر . 2019-2018

 -الحد البشري:مـمطهمؽالد ار ل ال  مدلمفمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر .

مصطمحات الدراس :

التعريفات اإلجرائي لمصطمحات الدراس :

 .1الفعالي تعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا:المغممرالمرتكب ميالذممحد يالهردػالمجالمفمػرحالفػال,ـ
الػ األ ػػبلـالفيػػمرة ػػرم ػػمكلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدلمالممػػذاتالمهمك ػػلالمهرمهمػػلع

كمفالسمفيبلؿمثالمؿالي بالمثدؿلهبلؾ.

 .2البرنامج تُعرفو الباحث إجرائياً بأناو :األدبػطلكاإلهػرالاتكالمػدرمهالتكاليهػراتالمثالمممػلالمػر
ي ػػممتهب ػػيؿممػ ػراهطكمميالم ػػؿل ػػال,ـ الػ ػ األ ػػبلـالفي ػػمرةهغ ػػرضمدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػر

اليمالهر.

 .3األفاااالم القصااايرةتعرفياااا الباحثااا  :ػػر هػػالرة ػػف ػػفمممػػبمثممػػد ال ػ دػ ػك مفمػػفاأل ػػبلـ
الفيػػمرةعك مػػالاأل ػػبلـالك ال,فمػػلعكاأل ػػبلـاليرمكدمػػلعمم ػكا ر ملػػالالمػػؤ راتمػػفحريػػلكيػػكت
الؿكأحهالـلمثهر ف يرةمرهكملممبللـمػبالفػمـكاليهػراتالمرهكمػلكميػكف
افكأبي 
كضكلكألك 

لرمهلمفكالبالممثالـكمفكحرهم,ميكممراكحمدةالممالـمالهمف )10-2دلال,ؽ .

 .4التعبيااار الكتاااابي تعرفاااو الباحثااا  :ػػكلػػدرةالمالممػػذات ال ػ اليمالهػػلال ػػالمملالمػػرمثه ػر ػػف
المثالدركاأل يالرهبيؿكاض هال ميداـممرداتمدال هلعكمرايمبكأدمالطلغكمليحمحل.

 .5ميااارات التعبياار الكتااابي تعرفيااا الباحث ا إجرائي ااً :ػػرمهمك ػػلمػػفالملػػالراتالمػػرميم ػػهلال
مالممذاتاليؼالراهباأل ال رعكمدمرلدملفالفدرة ال مرممباليالمالت؛لميكمفهمؿمممدةع
كادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد عكمكظمؼاليالمالت رهمؿمممدةعكادماللالهمؿاله ػمطلإلػ 

همػػؿكا ػػثلعكالمثهمػػر ػػفالي ػكرههمػػؿمممػػدةعكميػػكمفليػػلهداللػػليػػكرمثمدػػلعكمرممػػب

الهمؿلميكمف فرة.

6

الفصن الثاٌي
الدزاضات الطابكة
 الوحىر األول :األفالم القصيزة
 الوحىر الثاني :الخعبيز الكخابي
 ا لخعقيب العام على دراساث السابقت


الفصل الثاني

الدراسات السابق
مقدم :
ممدػالكؿ ػذاالميػػؿ رضػالنلالد ار ػالتال ػػالهفلالمػرممثالػػؽهمكضػكعالد ار ػلالحاللمػػلعمػفيػػبلؿ

محكرمفأ ال مفعالمحكراألكؿممثالؽهاللد ار التالمرمدالكلػتاأل ػبلـالفيػمرةعكالمحػكرال ػالدرممثالػؽ
هاللد ار التالمرمدالكلتملالراتالمثهمراليمالهر .

كلػػدبػػر تالهالح ػػلهمرممػػب ػػذ الد ار ػػالتمرممهػػالزمدم ػالنمػػفاألحػػدثإل ػ األلػػدـعيمػػالأفآلمػػل

الثػػرضمضػػمدتاأل ػػداؼعكالمػػدلجعكالثمدػػلعكاألداةعكالدمػػال,جعكالمكيػػمالتعكمػػـالمثفمػػب ال ػ  ػػذ 

الد ار التهلدؼهمالفمممزالد ار لالحاللملعكأكهياالممالؽكااليمبلؼكاال ممالدةمدلال .

المحور األول :األفالم القصيرة
دراس ا باان ديمااون ونخاارون  :)2018ػػد تإل ػ همػػالفأ ػػرمكظمػػؼاأل ػػبلـالك ال,فمػػل ػػرمدممػػل
ملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكامهثػػتالد ار ػػلمدلهػػمفأ ال ػػمف:مػػدلجم ػػحرعكمػػدلجمهرمهػػرعكميكدػػت
مدػػلالد ار ػػلمػػفالطالهػػلالم ػػهالمف ػػرمػػالدةمطهمفػػالتحال ػػكهمل ػػرالالغػػلكاألدبهاللهالمثػػلاإل ػػبلممل

الماللمزملعكمم التأدكاتالد ار ل راال مهالدللمثر لحالهالتالطالهػلعكايمهػالرلهالػركهثػدمعكمكيػالت
الد ار ػػلإل ػ كهػػكد ػػرؽهػػمفممك ػػطردرهػػالتالمهمك ػػلالمهرمهمػػلكالضػػالهطل ػػرااليمهػػالرالهثػػدم
ليػػالل المهمك ػػلالمهرمهمػػلعكمهػػمفأفأ ػػبلـالطهمثػػلكالهم,ػػلكأ ػػبلـالثالػػكـكالميدكلكهمػػال مػػال ػػرمفػػدمر

مرمم ػػبعكأكي ػػتالد ار ػػلهض ػػركرةمكظم ػػؼاأل ػػبلـالك ال,فم ػػل ػػرمدمم ػػلالمثهم ػػرالب ػػمكمعكاال ػػممالعع
كالفرالة.
دراس إبراىيم  :)2017د تإل اليبؼ فأ رالمدرمسهال ميداـأ بلـاليرمكفالممحريل ال 
دم ػػكالمم ػػرداتكالدا ثم ػػللممثالم ػػرالالغ ػػلاالدهالمزم ػػليالغ ػػلأهدهم ػػللطاله ػػلالي ػػؼال ػػالدس ػػراألردفع
كامهثتالد ار لالمدلجالمهرمهرعكميكدت مدػلالد ار ػلمػف )52طاللهػلمػفممثالمػرالالغػلاالدهالمزمػل

يالغلأهدهملعكمم الػتأدكاتالد ار ػل ػرايمهػالرلػدراتطػبلبالالغػلاالدهالمزمػليالغػلأهدهمػلعكا ػمهمالف
لمحدمدالم مكلالمثالرلدلالطاللهالتلهؿهدلالمهرهلعكهثدمطهمؽالمهرهلعكمكيالتالد ار لإلػ أف
المهمك ػػلالمهرمهمػػليالدػػتأ ضػػؿمػػفالمهمك ػػلالضػػالهطل ػػرايم ػػالبممػػرداتالالغػػلاالدهالمزمػػلعكأف

مػػدرمسالممػػرداتهال ػػميداـأ ػػبلـالر ػػكـالممحريػػللػػدزادمػػفدا ثمػػلالطػػبلبعكلػػدأكيػػتالد ار ػػل

هضركرةمكظمؼأ بلـاليرمكفلمالللالمفأ رك ثاللمل رالمدرمس.
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دراس ا عباااس  :)2016ػػد تإل ػ مثر ػػلأ ػػرا ػػميداـالمػػمالـالمثالممػػر ػػرمدممػػلهثػػضالممػػال مـ
الثالممػػللػػدلاألطمػػالؿعكا ػػميدـالهالحػػثالمػػدلجبػػهيالمهرمهػػرعكلػػدميكدػػت مدػػلالد ار ػػلمػػف )40

طمػ ػبلنع كل ػػالـالهالح ػػثهإ ػػدادكمحض ػػمر )8أ ػػبلـمثالممم ػػلع ػػـ ػػرضاأل ػػبلـ الػ ػ مهمك ػػلم ػػف
المحيممفلمحيمملال ـإهرالالمثػدمبلتالبلزمػل ػـ رضػلال الػ أطمػالؿالمهمك ػلالمهرمهمػل ػرحػمف

مثالمتالمهمك لالضالهطلهاللطرمفلالمثمالدةعكمكيالتالد ار لإل  ال الملا ميداـالممالـالمثالممر ر

ػالؿعككهػ ػػكد ػ ػػرؽهػ ػػمفممك ػ ػػطردرهػ ػػالتإهالهػ ػػالتأ ػ ػراد

مدممػ ػػلهثػ ػػضالممػ ػػال مـالثالممػ ػػللػ ػػدلاألطمػ ػ
المهمك ممفالضالهطلكالمهرمهمل رالمطهمؽالهثدممثزلال ميداـالممالـالمثالممػرليػالل المهمك ػل

المهرمهملعككهكد رؽهمفممك طردرهالتإهالهالتأ رادالمهمك ممفالضالهطلكالمهرمهمل رالمطهمؽ

الهثدمالمؤهؿ ال مفمالسالممال مـالثالمملالميكركليالل المهرمهملعكلػدأكيػتالد ار ػلهضػركرة
اإل الدةمفاأل بلـالمثالمممل رمدمملهثضالممال مـالثالممل رمراحؿالمثالمـالميمالمل.
دراس أبو سميم  :)2016د تإلػ اليبػؼ ػفأ ػرمكظمػؼهثػضمفػالطباأل ػبلـالمثالمممػل ػر
مدممػلالممػال مـالهغ ار مػللػدلطالهػلاليػؼال ػػالهباأل ال ػرهمحال ظػلبػمالؿتػزةعكا ػميدمتالهالح ػػل

ػهيالمهرمهػػرعكميكدػػت مدػػلالد ار ػػلمػػف )160طالله ػالنكطاللهػػلعكمم الػػتأدكاتالد ار ػػل ػػر

المػػدلجبػ

ايمهالرالممال مـالهغ ار ملعكمكيالتالد ار لإل كهكد رؽهمفممك ػطالتدرهػالتالطاللهػالتكالطػبلب
رالمهمك ػلالمهرمهمػلكالضػالهطلحػكؿالفمػالسالهثػدماليمهػالرالممػال مـالهغ ار مػلليػالل المهمك ػل

المهرمهملعككهكد رؽهمفممك طالتدرهالتالطاللهالتكالطبلب رالمهمك لالمهرمهمل ال الفمال مف

الفهالركالهثدمحكؿايمهالرالممال مـالهغ ار ملليالل الفمالسالهثدمعيمالأظلرتالدمػال,جأفا ػميداـ

مفػػالطباأل ػػبلـالمثالمممػػليػػالفلػػيأ ػػريهمػػر ػػرمدممػػلالممػػال مـالهغ ار مػػللػػدلطػػبلبكطاللهػػالتاليػػؼ
ال الهبليالل المهمك لالمهرمهملعكأكيتالد ار لهضركرةمكظمؼاأل بلـ رالمدرمس رالمراحؿ

المثالممملالميمالمل.

دراس الزيادات وىيدان  :)2016د تإلػ مثر ػل ال المػلهردػالمجمثالممػرمفمػرحلػال,ـ الػ األ ػبلـ
اؽعكامهثػت
كالميكراتالمالرميمل رمحيمؿطبلباليؼال الدرالممك ػط ػرمػالدةالمػالرم  ػرالثػر 

ظلذملالرلالميؿالدر ػر
ا
الد ار لالمدلجالمهرمهرعكميكدت مدلالد ار لمف )48طاللهالنع رمحال
ال الدرمفالثالـالد ار ر2014-2013ع كمم التأدكاتالد ار ل رهردالمجمثالممرلال,ـ الػ األ ػبلـ
كالمي ػػكراتالمالرميم ػػلعكايمه ػػالرمحي ػػمالرعكأظل ػػرتدم ػػال,جالد ار ػػلمم ػػكؽالمهمك ػػلالمهرمهم ػػلالم ػػر

در تهال ميداـالهردالمجالمثالممػرالفػال,ـ الػ األ ػبلـكالميػكراتالمالرميمػل الػ المهمك ػلالضػالهطل
المردر تهاللطرمفلالمفالمدملعكأكي الهالح الفهضػركرةا ممػالدا ػالكبالهردػالمجالمثالممػرالفػال,ـ الػ 
األ ػػبلـكالميػػكراتالمالرميمػػلكاإل ػػالدةمدػػي ػػرالمػػدرمسعكمضػػممفيمػػالبالمػػالرم ليي ػالنميػػكرة ػػر
الميعكالالملدكراتمدرمهمللالمدر مفحكؿا ميداـاأل بلـكالميكراتالمالرميمل.

رضمكضك
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دراس كيم  :)2016د ت ذ الد ار لإل مثر لأ راأل ػاللمبالممثػددةالك ػال,طالهػالرزةلالكيػكؿ

إلػ ػ ردكد ث ػػؿااليميالي ػػممفكالممثالم ػػمفم ػػفي ػػبلؿمل ػػالـال ػػردالفيي ػػره بل ػ ػلأب ػػيالؿميمالم ػػل
الك ال,طك ر:مفطب مالـيػالمتعكمفطػب ػمالـمػبمػؤ راتيػكممل فػطعكمفطػب ػمالـمػبالمػؤ رات

اليػػكمملكالح ػكارعمػػفأهػػؿلمػػالسميمالػػؼالمػػل مراتممثػػددةالك ػػال,طكلمحدمػػدطػػرؽمكيػػمؿأ ضػػؿع
كمػدارالملمػالتالػ بلث الػ مكالػبالكمػبالميػمملييميػالنلالد ار ػلهال ػميداـ Fling Popcorn

7.0عكمـمهلمز بل لايمهالراتليؿطرمفلعكهثدمبال دةيؿمفطب مالـطالبمفالمبالريمف ال 
المػػكرم ػػهمؿليػػلدلمفػػلكاحػػدةعكامهثػػتالد ار ػػلالم ػدلجالمهرمهػػرعكيػػالف دػػالؾ )90ممثالم ػالنلالغػػل

االدهالمزمػػلاليكرمػػلحضػػركادركسالالغػػلاإلدهالمزمػػلاأليالدمممػػل ػػرهالمث ػلمفػػب ػػريكرمػػالالهدكهمػػلعك
ػر ػػرأدالمح ػػد لـ د ػػدا ػػميداـمفط ػػبالم ػػمالـم ػػبالم ػػؤ رات
أظل ػػرتالدم ػػال,جأف د ػػالؾايمبل ػ ػالنيهم ػان
اليكمملكالحكارع ك رالم

أهالبالمبالريكفأفمفطػبالمػمالـمػبالمػؤ راتاليػكمملكالحػكارلػدمت

ك ماللهمدةلمفممـالمحدثكاال ممالع رإطالرزمدرمثمف.

دراس البعموجي  :)2016د تإل همػالفأ ػرمكظمػؼالر ػكـالممحريػلكالرحالػل ػرمػدرمسدظػالـ
مثاللهػػلالممػػال الثالدمػػللكحػػدةاألدظمػػلمػػفيمػػالبالميدكلكهمػػال ال ػ محيػػمؿطاللهػػالتاليػػؼالثالبػػر
المهرمهػرعكميكدػت مدػلالد ار ػلمػف )130طاللهػل
األ ال رعكلدا ػميدـالهالحػثالمدلهػمفالهدػال,رك 

مـمف مملـإل  )45طاللهل مدلضالهطلدر تهاللطرمفلاال ممالدملعك )39طاللهلمهمك لمهرمهمل
أكل ػ در ػػتهال ػػميداـالر ػػكـالممحريػػل بل مػػلاألهثػػالدعأمػػالالمهمك ػػلالمهرمهمػػلال الدمػػلالمػػردر ػػت
هال ػػميداـطرمف ػػلالرحال ػػلالمثالممم ػػلإلػ ػ محط ػػلالم مب ػػم االكركه ػػرلمحالم ػػلالمم ػػال ي ػػالف ػػدد ال )46

طاللهلعكلدا ميدـالهالحثايمهال انرلهالمالنكهثػدمالنلفمػالسمحيػمؿالطاللهػالتعكمكيػالتالد ار ػلإلػ كهػكد
ػػرؽذاتداللػػلإحيػػال,ملليػػالل المهمك ػػلالمهرمهمػػلالمػػردر ػػتهكا ػػطلهردػػالمجالر ػػكـالممحريػػل

كالرحالػػلالمثالمممػػلعكلػػدأكيػ الهالحػػثهضػػركرةا ػػميداـالر ػػكـالممحريػػلكالػػرحبلتالمثالمممػػللمػػالللػػال
مفأ رك ثاللمل رالمدرمس.
دراس عبد المطياف ونخارون  :)2015ػد تإلػ مثر ػلدكراأل ػبلـالم ػهمالمل ػرمدممػلالػك ر
ال ف ػػال رل ػػدلالمػ ػ ار فمفعكامهث ػػتالم ػػدلجالكي ػػمرعكمم ال ػػت مد ػػلالد ار ػػل ػػرمهمك ػػلم ػػفاأل ػػبلـ

الم همالملع كلمحفمؽأ داؼالد ار لمـإ دادا ممالرةمحالمؿالمضمكفعكمكيالتالد ار لإل أديمميف
لؤل بلـالم همالملأفمالثبدك انرملمالن ػرمرهمػلالػك رال فػال رهمكهمػياألبػيالصاليم ػالبالمثالكمػالت

ال فال مػػلاليػػحملعكأكيػػتالد ار ػػلهضػػركرةمغممػػرممػػال مملـاليػػحملكمػػكهمللـالمهػػالعال ػػال كؾال ػػالمـ
المرتكبعكأفمحمكمالمكادالم همالملاليحملالمػرمثػرضلالمػ ار فمف الػ مثالكمػالت الممػلمه ػطلع
مفدـ رلاللبهرامهرمبكؽم ميدـالمؤ راتالمر,ملكاليكمملالمدال هل.
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دراسااا عباااد الغفاااور  :)2015ػػد تإل ػ اليبػػؼ ػػفأ ػػرا ػػميداـالك ػػال,طالمثالمممػػل ال ػػهكرة

الذيمػلعكالممػػدمكالمثالممػػر هػػرالمكممػػكب) هرالبػػهيلالثاللممػل الػ المحيػػمؿلػػدلاليػػؼالمال ػػب ػػر
مهحثالهغ ار مػالهمحال ظػليػالدمكدسعكا ػميدـالهالحػثالمػدلجالمهرمهػرلمهمػك ممفضػالهطلكمهرمهمػل

مبلمالسلهالركهثػدمعكميكدػت مدػلالد ار ػلمػف )72طاللهػالنعمػفطػبلباليػؼالمال ػبعكمكيػالت

الد ار ػػلإلػ ػ أفا ػػميداـالك ػػال,طالمثالممم ػػل ال ػػهكرةالذيم ػػلعكالمم ػػدمكالمثالمم ػػر ه ػػرالمكمم ػػكب) هر
البػػهيلالثاللممػػلأ ػػر ػػرمح ػػمفالمحيػػمؿلػػدلطػػبلباليػػؼالمال ػػب ػػرمهحػػثالهغ ار مػػالعحمػػث

أظلػػرتالدمػػال,جكهػػكد ػػركؽدالػػلإحيػػال,مالنليػػالل المهمك ػػلالمهرمهمػػل ػػرالمطهمػػؽالهثػػدماليمهػػالر
المحيػػمؿعكلػػدأكيػػتالد ار ػػلهضػػركرةاال ػػممالدةمػػفم ػػمهداتميدكلكهمػػالالمثالػػمـالحدم ػػلعكياليػػل
الك ال,طالمثالمممل هرالبهيلالثاللمملكمكظمملال رالثمالملالمثالممملعكالثمؿ ال ميممـمكضك الت
كدركسممدك ػػلم ػػمـإ ػػداد الك رض ػػلالكمدمم ػػذ الم ػػفي ػػبلؿ ال ػػهكرةالذيم ػػلعالممػ ػدمكالمثالمم ػػر ه ػػر

المكممكبعكضركرةمكظمؼالمفدمالتالمثالممملالحدم ل رمثالمـالمحمكلالمثالممر.

دراس ا عبااد ا

 :)2015ػػد تإلػ مثر ػػلأ ػػرا ػػميداـالػػمثالـالمر ملػػر األلثػػالبكأ ػػبلـالر ػػكـ

الممحريل) رمثالـالممرداتلهثضطبلبال دلال الدملكال بل مفك مطلعكامهثتالد ار لالمدلجبهي

المهرمهػ ػػرعكمم الػ ػػتأدكاتالد ار ػ ػػل ػ ػػرايمهػ ػػالرلهالػ ػػر-هثػ ػػدملالممػ ػػرداتعكمكيػ ػػالتالد ار ػ ػػلإل ػ ػ أف
المهمك لالمهرمهملممكلػت الػ المهمك ػلالضػالهطل ػرااليمهػالرالهثػدمعكممضػؿطػبلبالمهمك ػل

المهرمهملاأللثالبالمثالممملالرلمملكأ بلـالر كـالممحريللالدركسالمفالمدملالم مددةإل دبػالطالمثالػمـ
هراالدمردتعكأكيتالد ار لهضركرة فدكربالتدظرملك مالمل رمهالؿأ ػبلـالر ػكـالممحريػلع

كمكظمملال رالمكالؼالمثالمممل.

دراسا الاازق  :)2014ػػد تإلػ محدمػػدأ ػػرمكظمػػؼاليػػكرالممحريػػل ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػر

الالغ ػػكمل ػػدلط ػػبلبالي ػػؼال اره ػػباأل ال ػػرعكا ػػميدمتالم ػػدلجالمهرمه ػػرعكميكد ػػت مد ػػلالد ار ػػل
مف )72طاللهالنمػفطػبلباليػؼال ارهػباأل ال ػرهمدر ػلذيػكردمػرالػهال  أ)عكمػـايممػالر ـهطرمفػل
بػ ػكا,ملعكلمحفمػػؽأ ػػداؼالد ار ػػلمػػـإ ػػدادهردػػالمجلمكظمػػؼاليػػكرالممحريػػل ػػرمػػدرمسالمثهمػػر

الالغكمعكايمهالرملالراتالمثهمراليمالهرعكمكيالتالد ار لإل كهكد ػرؽهػمفممك ػطدرهػالتطػبلب

اليػػؼال ارهػػبالػػذمفممثالمػػكفهال ػػميداـالطرمفػػلالمفالمدمػػلكهػػمفممك ػػطدرهػػالتأل ػرادلـالػػذمفممثالمػػكف

هال ػميداـاليػػكرالممحريػل ػػرالمطهمػؽالهثػػدماليمهػالرالمثهمػػراليمػالهرليػػالل المهمك ػلالمهرمهمػػلع
كلدأكيتهضركرةاال ممالـهاللمثالمـ فطرمؽاليكرالممحريلعكمضممفالمدال جمفلهػؿالفػال,ممف
الملالهمكضك التميدرس فطرمؽاليكرالممحريل.
دراس ا اليااذلي  :)2014ػػد تإل ػ مثر ػػل ال المػػلالر ػػكـالممحريػػلعكالممال ػػؿالمهالبػػر ػػرمدممػػل
مم ػػال مـاألب ػػيالؿاللدد ػػملك ػػؽدظرم ػػل مهكم ػػيرال فال م ػػلاالهممال م ػػلل ػػدلطم ػػؿم ػػالله ػػؿالمدر ػػلع
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كا ػػميدمتالد ار ػػلالمػػدلجبػػهيالمهرمهػػرعكميكدػػت مدػػلالهحػػثمػػف )40طمػبلنعكمػػـا ػػميداـأرهػػب

أدكاتلالهحػثك ػػر:الر ػػكـالممحريػلالمػػرمفػػدـممػال مـاألبػػيالؿاللدد ػػملعكأدبػػطلالممال ػػؿالمهالبػػرع
كالمبلحظػػلألدبػػطلالممال ػػؿالمهالبػػرعكايمهػػالرممػػال مـاألبػػيالؿاللدد ػػملعكلػػدمكيػػالتدمػػال,جالد ار ػػل

إلػ مليمػػدمػػل مرمبػػال دةالر ػػكـالممحريػػل الػ أدالاألطمػػالؿعكأكيػػتالهالح ػػلهضػػركرةمحممػػزلهػػالف
مطػكمرمدػال جمرحالػلمػاللهػػؿالمدر ػل الػ مضػممفر ػكـممحريػػلمثالمممػلمثمػؽ لػـالطمػؿلالممػػال مـ

الرمالضملياليلعكلميمالؼالممال مـالثالمل .
دراس المومني ونخرون  :)2011د تإل مثر لأ ػرا ػميداـهػرامجر ػكـممحريػل الممػل ػر
ايم ػػالبطالهػػلالمرحالػػلاأل ال ػػمل ػػرمدمرمػػلمرهمػػلإرهػػداألكل ػ لالممػػال مـعكامهثػػتالمػػدلجالمهرمهػػرع

كمم الت مدلالد ار ل رطالهلاليؼال الدساأل ال ر رالمدارسالمالهثللمرهملإرهػداألكلػ عحمػث
مػػـمكزمػػبالطػػبلبكالطاللهػػالتهاللطرمفػػلالثب ػكا,ملاله ػػمطل ال ػ مهمػػك ممفعإحػػدا مالمهرمهمػػلميكدػػت

مف )35طاللهالن ربثهلكاحدةعك )49طاللهل ربػثهممفعكاأليػرلضػالهطلميكدػتمػف )35طاللهػالن
ربثهلكاحدةعك )49طاللهل ربثهممفعكلدأ دالهالح كفايمهػال انرمحيػمالمالنلالممػال مـالثالممػلميػكف


ريكرميالدلال,ملمف  )29فرةعكأظلرتدمال,جالد ار لكهكد رؽذمداللػلإحيػال,مل ػرايم ػالب

طالهػلاليػػؼال ػالدسلالمهمك ػػلالمهرمهمػللالممػػال مـالثالممػػلح ػبطرمفػػلالمػدرمسكليػػالل المهمك ػػل
المهرمهملعككهكد رؽذمدالللإحيال,مل رايم البالممال مـالثالممػللػدلطالهػلالمهمك ػلالمهرمهمػل

ح بممغمرالهدسكليالل اإلدالثعكأكي الهالح كفهضركرةاال ممالدةمػفهػرامجالر ػكـالممحريػل
المرهكمل رمدرمسالثالكـلطالهلالمرحاللاأل ال ملعك ثرك ازرةالمرهملكالمثالمـإلػ  مػؿهػرامجمرهكمػل

لالر كـالممحريللميمالؼالمراحؿالد ار مل.

دراس النبااىين  :)2011ػد ت ػذ الد ار ػلإلػ مثر ػلأ ػرمكظمػؼالم ػرحكالػدرامالهاللممػدمك ػر

ايم ػػالبمم ػػال مـالمي ػػراإل ػػبلمرل ػػدلطالله ػػالتالي ػػؼالثالب ػػرعكامهث ػػتالد ار ػػلالم ػػدلجالمهرمه ػػرع
كميكدت مدلالد ار لمف )80طاللهلمفطاللهالتاليػؼالثالبػرعكمم الػتأدكاتالد ار ػل ػرايمهػالر
اليم ػالبالممػػال مـلفمػػالسمػدلايم ػػالبالطالهػػللممػال مـالميػػراإل ػػبلمرعكمكيػالتالد ار ػػلإلػ كهػػكد
ػػرؽذاتهػػمفممك ػػطردرهػػالتالمهمك ػػلالمهرمهمػػلكالضػػالهطل ػػرايمهػػالرايم ػػالبالممػػال مـليػػالل 

المهمك ػػلالمهرمهمػػلعكلػػدأكيػػتالد ار ػػلهمضػػممفمدػػال جالمرهمػػلاإل ػػبلمملكمم مالمػػالتمثالمممػػل الد ػػل

ميم ػبمػفيبلللػالالطاللهػالتالممػػال مـعكمثمػؿ الػ تػرساأليػػبلؽكاالمهال ػالتاالمهالهمػلدحػكالمػػالدة
الثالممل.
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التعقيب عمى دراسات المحور األول
مفيبلؿاالطبلع ال د ار التالمحكراألكؿك رضلالمميفاليركجهمالمالر :
 مدالكلتد ار الت ذاالمحػكراأل ػبلـالمثالمممػلالفيػمرةمػفزكامػال دمػدةع لدػالؾد ار ػالتريػزتال ػ مل مر ػػال ػػرالمحيػػمؿالد ار ػػرعكمػػالممضػػمديمػػفممػػال مـ الممػػلكملػػالراتع ممػػالمدال كلػػت

د ار التأيرلمل مر ال ردمكالممرداتكالدا ثمل .

 أيػػدتدمػػال,جد ار ػػالت ػػذاالمحػػكر ال ػ أ ػػرك ثاللمػػلمكظمػػؼاأل ػػبلـ ػػرمح ػػمفالمحي ػػمؿالد ار ػػر ػػرمهالح ػػثد ار ػػملميمالم ػػل ػ ػكالأي ػػالفذل ػػؾ ػػرمه ػػالؿم ػػد مـالمم ػػال مـأكمدمم ػػل
الملالراتأكمح مفالمحيمؿهبيؿ الـ .

 أهرمػػتد ار ػػالت ػػذاالمحػػكر الػ م ارحػػؿمثالمممػػلميمالمػػلعكمػكادد ار ػػملميمالمػػلعك ػػذامبػػمرإل مبللملاأل بلـالمثالممملالفيمرةلهممبالطالهل ربػم األ مػالرإذامػالا ػميدـالمحمػكل

المثالممرالمدال بلييال,صالم,لالم ملد ل .

 أبالرتد ار الت ذاالمحكرإل مكا رالثدمدمفالمممزاتكالييال,صالمرممممزهلالاأل ػبلـالمثالممملعاألمرالذممهثؿمدلالهالذهللالطالهلكم لـ ردمهلـ رالمكلؼالمثالممر .

 أيػػدتدمػػال,جالد ار ػػالت ال ػ أ ممػػلاأل ػػبلـالمثالمممػػلالفيػػمرةكدكر ػػال ػػرمميػػمفالطالهػػلمػػفالملػػالراتالالغكمػػلكممالر ػػل ػػذ الملػػالراتعكالممػػال مـالثالممػػلعكمح ػػمفالمحيػػمؿالد ار ػػريمػػال
رد ار لهفدممكف )2018عكد ار ل هالس )2016عكد ار ػلاهػك ػالمـ )2016عكد ار ػل
هدالغمكر  .)2015
كلدا ممالدتالهالح ػلمػفد ار ػالتالمحػكراألكؿ ػرمثرمػؼطهمثػلاأل ػبلـالفيػمرةمػفحمػث

محدم ػػدمملكمل ػػالكأدكا ل ػػالكأ مممل ػػالكدكر ػػال ػػرالثمالم ػػلالمثالممم ػػلمم ػػالم ػػرمهكاد ػػباإلط ػػالرالدظ ػػرمع
هالإلضػػال لإل ػ اإل ػػالدةمػػفد ار ػػالت ػػذاالمحػػكر ػػريمممػػلإ ػػداداأل ػػبلـالفيػػمرةكأ ػػسمكظمملػػال ػػر

المكالؼالمثالممملكاإل الدةمفإهرالاتمطهمفلالهلدؼمدمململالراتالمثهمراليمالهر.
أوجو تميز الدراس الحالي :

 ممممزالد ار لالحاللملهلفالهالح ل كؼمفكـههداللهردالمجلال,ـ ال األ بلـالفيمرةالمرمضـدك مف
مفاأل بلـك ر:األ بلـاليرمكدملعكاأل بلـالك ال,فملعكمدال هللمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر .
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المحور الثاني :التعبير الكتابي
دراس ا البردوياال  :)2018ػػد تإل ػ مثر ػػلأ ػػرمكظمػػؼا ػػمراممهمل يػػر-ايمػػب-زاكج-رهػػب-
بالرؾ) رمدمملهثضملالراتالمثهمراليمالهر رالالغلالثرهمللدلطاللهػالتاليػؼال ارهػباأل ال ػرع

كا ميدمتالمدلجالمهرمهرعكميكدت مدلالد ار لمف )36طاللهلعكل ػمتإلػ مهمػك ممفمهرمهمػل
كضػػالهطلعكمم الػػتأدكاتالد ار ػػل ػػردلمػػؿالمثالػػـالفػػال,ـ الػ ا ػػمراممهمل يػػر-ايمػػب-زاكج-رهػػب-
بالرؾ)عكايمهالرملالراتالمثهمراليمالهرعكمكيػالتالد ار ػلإلػ كهػكد ػركؽذاتداللػلإحيػال,ملهػمف

ممك ػػطردرهػػالتالمهمك ػػلالمهرمهمػػلكالضػػالهطل ػػرااليمهػػالرالهثػػدمليػػالل المهمك ػػلالمهرمهمػػلع
كي ػػالف د ػػالؾأ ػػريهم ػػرلبل ػػمراممهمل ػػرمدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرل ػػدلطالله ػػالتالي ػػؼال اره ػػب
األ ال ػػرعكلػػدأكيػػتالهالح ػػلهضػػركرةالمريمػػز ال ػ ملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهر ػػرميمالػػؼالم ارحػػؿ
الد ار ػملعكضػركرةمك مػلالمثالمػمفهال ػمراممهمالتالمػػدرمسالحدم ػل ػرمػدرمسملػالراتالمثهمػراليمػػالهر

كالهثد فالطرؽالمفالمدملمفيبلؿ فدكربالت مؿكدكراتمدرمهمللمثالمرالمرحاللاأل ال مل.

دراسااا اليماااص  :)2018ػػد تإل ػ محدمػػدأ ػػرمكظمػػؼا ػػمراممهممرالميمػػؿالمكهػػيكالثيػػؼ
الػػذ در ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدلطػػبلباليػػؼال ارهػػباأل ال ػػرعكا ممػػدالهالحػػث ال ػ 

المدلجالمهرمهرعكميكدت مدلالد ار لمف )80طاللهالنعكمـمكزمثلـ بكا,مالنإل مهمػك ممفمهرمهمػل
كضالهطلعكمم التأدكاتالد ار ل رلال,مللملالراتالمثهمراليمالهرعكايمهالرلفمالسمدلمدمململالرات

المثهمػػراليمػػالهرعكمكيػػالتالد ار ػػلإل ػ لال,مػػلهملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرمضػػمدت )8ملػػالراتكاهػػب
مدمممل ػػالل ػػدلط ػػبلبالي ػػؼال اره ػػباأل ال ػػرعهالإلض ػػال لإلػ ػ كه ػػكد ػػرؽذاتدالل ػػلإحي ػػال,مله ػػمف

ممك ػػطردرهػػالتالمهمك ػػلالمهرمهمػػلكالضػػالهطلليػػالل المهمك ػػلالمهرمهمػػلالمػػردر ػػتهمكظمػػؼ
ا مراممهممرالميمؿالمكهيكالثيؼالذ درعكلدأكي الهالحثهضركرةمكظمؼا مراممهممرالميمؿ

المكهػػيكالثي ػػؼال ػػذ در ػػرمدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهر؛ألدل ػػالم ػػلـ ػػرمدمم ػػلالمثهم ػػرهب ػػفمي
البمكمعكاليمالهر.
دراس ا لبااد  :)2017ػػد تإلػ مثر ػػل ال المػػلهردػػالمجلػػال,ـ الػ مكظمػػؼاللػػالمؼالػػذير ػػرمدممػػل
ملالراتالمثهمراليمالهرلدلمبلممذاليؼالراهباأل ال رعكلدا ميدـالهالحثالمػدلجالهدػال,رع كبػهي

المهرمهػػرعكميكدػػت مدػػلالد ار ػػلمػػف )66مالممػػذانمػػفمبلممػػذاليػػؼال ارهػػب ػػرمدر ػػلداراألرلػػـ
الدمكذهم ػػلاأل ال ػػمللالهد ػػمفعكل ػػمتالثمد ػػل بػ ػكا,مالنإلػ ػ مهم ػػك ممفمهرمهم ػػلعكض ػػالهطلعكمكي ػػالت
الد ار ػلإلػ كهػكد ػػركؽذاتداللػلاحيػال,ملهػمفممك ػػطردرهػالتالمهمػك ممفالضػالهطلكالمهرمهمػػل
رايمهالرملػالراتالمثهمػراليمػالهرالهثػدمليػالل المهمك ػلالمهرمهمػلعكحفػؽالهردػالمجالمفمػرحالفػال,ـ
ال ػ مكظمػػؼاللػػالمؼالػػذير ال المػػل ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدل مدػػلالد ار ػػلعكأكي ػ 
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ػركرةاال ػممالدةمػفمفدمػالتاللػالمؼالػذير ػرمػدرمسالالغػلالثرهمػل مكمػالنكمػدرمسالمثهمػر
الهالحثهض 
اليمالهرهبيؿيالصليمكؼكمراحؿأيرلعكالثمؿ ال ادمالجهرمهمالتمثالمممللال,مل الػ مكظمػؼ

اللكامػػؼالذيمػػلال ػػم مالر ال ػػرمح ػػمفم ػػمكلالمبلممػػذ ػػرالالغػػلالثرهمػػلك ػػرالمػكادالد ار ػػملاأليػػرل
كمثممملال ال المثالممف.

دراس قنن  :)2017د تإل اليبؼ فأ رمدرمسمهحثحفكؽاإلد الفهال ميداـا مراممهمل
هػػاللةاليهمػػر ػػرمدممػػلملػػالراتالطبللػػلالمثهمرمػػللػػدلطالهػػلاليػػؼاليػػالمساأل ال ػػرعكا ػػميدمت

الهالح ل ر ذ الد ار لالمدلجبهيالمهرمهرعحمثابممالت مدلالد ار ل ال أرهثػل يػكؿع يػالمف

لالمهمك ػػلالمهرمهمػػلالمػػردر ػػتمهحػػثحفػػكؽاإلد ػػالفهال ػػميداـا ػػمراممهمل هػػاللةاليهمػػرعك يػػالمف
لالمهمك ػػلالضػػالهطلالمػػردر ػػتحفػػكؽاإلد ػػالفهاللطرمفػػلالمفالمدمػػلع كمم الػػتأداةالد ار ػػل ػػرايمهػػالر
ملػػالراتالطبللػػلالمثهمرمػػلعكمكيػػالتالد ار ػػلإلػ كهػػكد ػػركؽذاتداللػػلإحيػػال,ملليػػالل المهمك ػػل

المهرمهمل رالفمالسالهثدماليمهالرملالراتالطبلللالمثهمرملعككهكد ػركؽذاتداللػلإحيػال,ملهػمف
ركالهثػػدماليمهػػالرملػػالراتالطبللػػلالالغكمػػل ػػر
مم ك ػػطدرهػػالتالمهمك ػػلالمهرمهمػػل ػػرالفمػػالسالفهال ػ 
مهح ػػثحف ػػكؽاإلد ػػالفلي ػػالل المهمك ػػلالمهرمهم ػػلعكل ػػدأكي ػػتالهالح ػػلهض ػػركرةمل م ػػؿكم ػػدرمب

المثالمػمف الػ دلػجا ػػمراممهمل هػاللةاليهمػػرعكاال ممػالـهالألدبػػطلالدراممػلكمػػك مرميػالفمدال ػػبللػػالع
كاليكادرالمميييػل ػرالمهػالؿالػدرامركدمهلػـ ػرالثمالمػلالمثالمممػلعكضػركرةمكظمػؼا ػمراممهمل
هاللةاليهمر رمدرمسالطالهللالمكادالميمالمللمالللالمفأ ر رمدمململالرةالطبلللالمثهمرمل.

دراسااا عماااوان وعبااااس  :)2017ػػد تإل ػ مثر ػػل ال المػػلهردػػالمجمثالممػػر ػػرالمثهمػػراليمػػالهر
االهػػدا رلػػدلطاللهػػالتاليػػؼاليػػالمسالثالمػػرعكا ػػميدـالهالح ػػالفالمػػدلجالمهرمهػػرعكميكدػػت مدػػل

الهحػػثمػػف )64طاللهػػلعكمم الػػتأدكاتالد ار ػػل ػػرايمهػػالرلفمػػالسالمثهمػػراليمػػالهرع كهردػػالمجلملػػالرات
المثهم ػػراليم ػػالهرااله ػػدا رعكمكي ػػؿالهالح ػػالفالػ ػ مم ػػكؽالمهمك ػػلالمهرمهم ػػلالم ػػردر ػػتهاللهرد ػػالمج

المثالممػػر ال ػ المهمك ػػلالضػػالهطل ػػرالمثهمػػراليمػػالهراإلهػػدا رعكأكي ػ الهالح ػػالفهضػػركرةا ممػػالد

الهردػػالمجالمثالممػػرالػػذممػػمـإ ػراؤ هالألدبػػطلالالغكمػػل ػػرمػػدرمسمػػالدةالمثهمػػرعكبػػمكؿمدػػال جط ار,ػػؽ
مدرمسالالغلالثرهملالمفررة ال الطالهل ريالمالتالمرهملا سمدمملالمميمرلدلالطالهل.

دراس الشوابك والحداد  :)2017د تإل اليبؼ فأ را ميداـالدرامالالمثالمممل رمح مف

ملػػالراتالمثهمػػراليم ػػالهرلػػدلطالله ػػالتاليػػؼالثالبػػراال ال ػػرعكامهثػػتالد ار ػػلالمػػدلجالمهرمه ػػرع
كميكدت مدلالد ار لمف )45طاللهلمفمدر لمال مفال الدكمللالهدالتعكلمحفمؽأ داؼالد ار لأ ػد

الهالح ػػالفايمهػػال انرلفمػػالسملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهر ػػرمهػػاللرالمضػػمكفكالبػػيؿعكمكيػػالتالد ار ػػلإلػ 
كهػػكد ػ ركؽذاتداللػػلإحيػػال,مل ػػرملػػالراتالمضػػمكفهممثلػػالعك ػػرتاللهمػػلملػػالراتالبػػيؿليػػالل 
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المهمك ػػلالمهرمهمػػلعكأكي ػ الهالح ػػالفهضػػركرةمكظمػػؼطرمفػػلالػػدرامالالمثالمممػػل ػػرمػػدرمسالمثهمػػر

اليمالهرلدلطاللهالتاليؼالثالبراأل ال ر.

دراس أباو شارخ  :)2016ػد تإلػ مثر ػل ال المػلا ػمراممهملمفمرحػللال,مػل الػ لػرالةاليػكرة
ػػرمدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرل ػػدلمبلمم ػػذاليػ ػؼال الل ػػثاأل ال ػػرعكمهد ػػتالم ػػدلجالمهرمه ػػرع

كمم الػػتأدكاتالد ار ػػل ػػرلال,مػػلأل ػػـملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالبلزمػػلعكايمهػػالرملػػالرةلػرالةاليػػكرةع
كلدميكدت مدلالد ار لمفيممفد ار ممفعكيالفمهمك لمال )74مالممػذانمػفمبلممػذاليػؼال اللػث

األ ال ػػرعكل ػػمتالثمدػػلإلػ مهمػػك ممفمهرمهمػػلكضػػالهطلعكمكيػػالتالد ار ػػلإلػ كهػػكد ػػركؽذات
دالللإحيال,ملهمفممك طردرهالتالمهمك لالمهرمهملكالضػالهطل ػرااليمهػالرالهثػدململػالرةلػرالة

اليػػكرةكملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدلمبلممػػذاليػػؼال اللػػثاأل ال ػػرليػػالل المهمك ػػلالمهرمهمػػلع
األمرالذممؤيدأفا مراممهململالرةلرالةاليػكرةللػالمػل مريهمػر ػرمدممػلملػالراتالمثهمػراليمػالهرع
كلدأكيتالهالح لهضركرةاال ممالـهالليكرالمثالممملمفدالحملالمدال هلكالمكضكعكالحهـكاأللكافع

كمييمصم الحليهمرةلملالراتالمثهمراليمػالهر ػراليمػبالمدر ػملعكا ػدادهردػالمجمػدرمهرلمثالمػر

المرحاللاأل ال ملالددمالعلح لـ ال ا ميداـملالراتلرالةاليكر رمدمململالراتالمثهمراليمالهر.

دراسا القاضااي ودياوان  :)2016ػػد تإلػ اليبػؼ ػػفأ ػػرأدبػػطلمثالمممػللال,مػػل الػ األم ػػالؿ
الفرآدمػػل ػػرمح ػػمفاألدالالمثهم ػػرملػػدلطاله ػػلالي ػػؼالي ػػالمساألدهػػر ػػرالثػػراؽعكل ػػدا ػػميدمت

ػهيالمهرمهػرعكميكدػػت مدػلالد ار ػػلمػف )128طاللهػالن ػرمدر ػػمرإ دادمػلال ار ػػدمفلالهدػػمفع

المػدلجبػ
كا دادمػػلال فال ػػللالهدػػالت ػػرمحال ظػػلي ػرهبلل ػػرالث ػراؽعكمم الػػتأداةالد ار ػػل ػػرايمهػػالرمفػػمسأدال

الطالهل رالمثهمراليمالهرعكأظلرتدمال,جالد ار لكهكد ركؽذاتدالللإحيال,ملمثزلأل رالطرمفل
رمدرمسالمثهمراليمالهرليالل المهمك لالمهرمهملعكلداكي الهالح ػالفهضػركرةالثمػؿ الػ رهػط

الالغػػلالثرهمػػلهػػاللفرآفاليػرمـلمظػالنكمثدػ ن كمملكمػالنك يػ انرعك فػػدكمدظػػمـدكراتمدرمهمػػللمدر ػػرالالغػػل
الثرهمل رالمراحؿاإل دادملعكمدرمهلـ ال األدبطلالمرمفكـ ال األدبطلالفرآدمل.

دراسا بكاار  :)2015ػػد تإلػ مثر ػلأ ػػرمكظمػػؼا ػػمراممهملالمػدرمسالثبلهػػرهال ػػميداـهردػػالمج
محك ػػب ػػرمدممػػلملػػالراتاليمالهػػللػػدلمبلممػػذاليػػؼال ػػالدراأل ال ػػرهغػزةعكامهثػػتالهالح ػػلالمػػدلج

ب ػػهيالمهرمه ػػرعكل ػػدميكد ػػت مد ػػلالد ار ػ ػلم ػػفمهمك ػػلمهرمهم ػػلميكد ػػلم ػػف )20مالمم ػػذانكمالمم ػػذةع
كمهمك ػػلض ػػالهطلميكد ػػلم ػػف )20مالمم ػػذانكمالمم ػػذةع كم ػػـإ ػػدادايمه ػػالرمبيمي ػػرممض ػػمفهث ػػض

الملػػالراتاليمالهمػػلالمػػرمهػػبأفممماليلػػالمبلممػػذاليػػؼال ػػالدراأل ال ػػرعكأ ػػمرتالد ار ػػل ػػفكهػػكد
ػ ركؽذاتداللػػلإحيػػال,ملهػػمفممك ػػطدرهػػالتالمبلممػػذالػػذمفممثالمػػكف ػػفطرمػػؽالمػػدرمسالثبلهػػر

هال ػػميداـالحال ػػكبكممك ػػطدرهػػالتأل ػرادلـالػػذمفمدر ػػكفهاللطرمفػػلاال ممالدمػػل ػػرملػػالراتاليمالهػػل

ليالل المهمك لالمهرمهملعكأ رالهردالمجاليهمر ر بلجالضثؼ رالملالراتاليمالهملعكلدأكيت
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الهالح ػػلهض ػػركرةمريم ػػزالمثالم ػػمفكالمثالم ػػالت الػ ػ م ػػدرمسالمل ػػالراتاليمالهم ػػل ػػرالم ارح ػػؿالد ار ػػمل
الميمالم ػػلكيالي ػػلالم ارح ػػؿاألكلػ ػ همكظم ػػؼا ػػمراممهملالم ػػدرمسالثبله ػػرعكاال ػػممالدةم ػػفالهرد ػػالمج

المحك ب رمدرمسأك بلجالملالراتاليمالهمل.
دراس ىزاع  :)2014د تإل مثر لأ رهثضاألدبطلالالغكمل رمدمململالراتالمثهمراليمػالهر
لػػدلطاللهػػالتاليػػؼاألكؿالممك ػػطعكامهثػػتالد ار ػػلالمػػدلجالمهرمهػػرعكميكدػػت مدػػلالد ار ػػلمػػف

 (60طاللهلمفطاللهالتاليؼاألكؿالممك طمـمف مملالإلػ مهمػك ممفمهرمهمػلعكضػالهطلع

كمـا ميداـ ػملايمهػالراتهثدمػلمم ال ػالليػلداةلالد ار ػلعكمكيػالتالد ار ػلإلػ ممػكؽطاللهػالت

المهمك ػػلالمهرمهم ػػل الػ ػ المهمك ػػلالض ػػالهطلعكأكي ػػتالد ار ػػلهض ػػركرةمكظم ػػؼاألدب ػػطل
الالغكمل رمدرمسالمثهمراليمالهرعكمدكمباألدبطلكالمدرمهالتالميالحهللؤلدبطلالالغكمل .
دراس اليرباوي  :(2013د تإل المثرؼ ال  ال الملهردالمجمفمرحلال,ـ ال الػمثالـالدبػط ػر
مدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدلمبلممػػذاليػػؼال ارهػػباأل ال ػػرهمحال ظػػلت ػزةعكلمحفمػػؽأ ػػداؼ

الد ار ػػلا ػػميدـالهالحػػثالمػػدلجالمهرمهػػرعحمػػثميكدػػت مدػػلالد ار ػػلمػػف )160مالممػػذانكمالممػػذةعمػػـ
مف ػػمملـإل ػ أرهػػبمهمك ػػالت )40مالممػػذانمهمك ػػلضػػالهطلع )40مالممػػذانمهمك ػػلمهرمهمػػلع )40

مالممػذةمهمك ػلضػالهطلع )40مالممػذةمهمك ػلمهرمهمػلعكمػـايممػالرالثمدػلهيػكرةليػدملعكمم الػت
أدكاتالد ار ػػلهاليمهػػالرمحيػػمالر ػػرملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكدلمػػؿالمثالػػـ ػػرمكظمػػؼالػػمثالـالدبػػط
الػػمثالـالمث ػػالكدر) ػػرالمثهم ػػراليمػػالهرعكمكي ػػالتالد ار ػػلإلػ ػ كهػػكد ػػرؽذاتداللػػلإحي ػػال,مله ػػمف

ممك ػطردرهػػالتالمهمك ػػلالمهرمهمػػلكالضػػالهطلليػالل المهرمهمػػلعكأكيػ الهالحػػثهضػػركرةمكظمػػؼ
ا مراممهمالتالمثالـالدبط رميمالؼالمكادكالمراحؿالمثالمممل.
دراس السامرائي والاذىبي  :)2013ػد تإلػ همػالفأ ػرهدػاللهردػالمجمفمػرحمثممػدممػالرمفا را,مػل
لمثالػػمـملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهر ػػرالمدر ػػلاالهمدا,مػػلكلػػدا ممػػدالهالح ػػالفالمػػدلجالكيػػمر ػػرهدػػالل

الهردالمجعكمضمف مالدملمكضك التمفمرحل ػردرسالمثهمػرمػفضػمفدركسالالغػلالثرهمػللاليػؼ

ػـالهردػػالمجهاللممرمدػػالتاإل را,م ػلكاليػػكرالداللمػػلعلػػدمحفػػؽالهالح ػػالفمػػف
اليػػالمساألدهػػرعكلػػدمػػـد ػ 
يدؽالهردالمجكمبللمميلالثمدلالم ملد لكمف هالميأمضالنع كمكيالتالد ار لإلػ أف ػذاالهردػالمجمػـ

هدػػالؤ  الػ أ ػػالسالحالهػػالتالمثالمػػللالمبلمػػذة ػػراليػػؼاليػػالمساالهمػػدا,رعكأكيػػتالد ار ػػلهضػػركرة
ا ممالدالهردالمجالمفمرح رمثالمـالمثهمراليمالهرلمبلمذةالمرحاللاالهمدا,مل.

دراس ا النصااار والروضااان  :)2007ػػد تإل ػ مثر ػػلأ ػػرا ػػميداـالم ارحػػؿاليمػػسلاليمالهػػل ػػر
مدمملالفدرة ال المثهمراليمالهرلدلمبلممذاليؼال الدرالممك طع فطرمػؽإ ػدادهردػالمجمثالممػر

م ػمدد ػرهدال,ػي الػ ا ػمراممهملالم ارحػؿاليمػػسلاليمالهػلع كميكدػت مدػلالد ار ػػلمػف )40مالممػذانمػػف
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مبلممػػذاليػػؼال ػػالدرالممك ػػطعحمػػثمػػـايممالر ػػالهطرمفػػل ب ػكا,ملعكلػػدأكضػػحتدمػػال,جالد ار ػػلأف

مدرمسالمثهمراليمالهر فطرمؽا ميداـالمراحؿاليمسلاليمالهليالفذاأ رمفالردلهاللطرمفلالمفالمدمل
عحمثيبمتدمػال,جايمهػالر"ت" ػفكهػكد ػرؽداؿإحيػال,مالنهػمفممك ػطالمهمػك ممف ػرااليمهػالر
الهثدمعكذلؾليالل المهمك لالمهرمهملعكلػدأكيػتالد ار ػلهضػركرةالمهػالدرةإلػ هدػاللمػدلجهدمػد
لمثالػ ػػمـالمثهمػ ػػراليمػ ػػالهرعمبػ ػػمؿاأل ػ ػػداؼعكالمحمػ ػػكلعكا ػ ػػمراممهمالتالمػ ػػدرمسعكالك ػ ػػال,ؿالمثالمممػ ػػلع

كالمفػػكمـعمثممػػد ال ػ ا ػػمراممهملالم ارحػػؿاليمػػسلاليمالهػػلعكمػػدرمبمثالمػػرالالغػػلالثرهمػػل ال ػ مػػدرمس
المثهمراليمالهرهال ميداـالمراحؿاليمسلاليمالهلالمرم ال دالمبلممذ ال مدممللدراملـالمثهمرمل.

دراس ا المصااري  :)2006ػػد تإل ػ مثر ػػل ال المػػلهردػػالمجهاللك ػػال,ؿالممثػػددة ػػرمدممػػلملػػالرات
المثهمراليمالهركاالحممالظهلاللدلطبلباليؼال المفاأل ال رهمحال ظلبمالؿتزةع كمم الػتأدكات

الد ار ػػلهإ ػػدادلال,مػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهراإلهػػدا رعكايمهػػالرلفمػػالسملػػالراتالمثهمػػراإلهػػدا رع
كميكدت مدلالد ار لمف )94طاللهالنعكمػـمف ػمميلمهمػك ممفمهرمهمػلكضػالهطلعمػفمدر ػلذيػكر

ههاللم ػػالاإل دادم ػػل"ج"عكأظل ػػرتدم ػػال,جالد ار ػػل ال الم ػػلالهرد ػػالمجالمث ػػد ػػرمدمم ػػلالمل ػػالراتاأل ال ػػمل
لالمثهم ػػراليم ػػالهراإله ػػدا رالم ػػرح ػػددت ػػرالد ار ػػلعكل ػػدأكيػ ػ الهالح ػػثهض ػػركرةمكظم ػػؼالك ػػال,ؿ
ػررياليػالنهػي
الممثددة ػردركسالالغػلالثرهمػلكياليػلالمثهمػراليمػالهرعكأفميػكفلالمثهمػراليمػالهرمف ان

مر فالنهدلمؿلالمثالـعكضركرةالرهطهمفمثالمـالمثهمراالهدا رعكهاللر ركعالالغلالثرهمل.

التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
 مدالكلتد ار التالمحكرال الدرملالراتالمثهمراليمالهر دػدالمبلممػذمػفهكادػبكزكامػالممدك ػلاألمرالذممممدالهالح لمفيبلؿاال م,دالسهيمالتل ذ الملالراتكيممملمدممملال .
ي

 أي ػػدتدم ػػال,جالد ار ػػالتال ػػالهفلم ػػدله ػػدكلا ػػميداـا ػػمراممهمالتكهػ ػرامجمثالممم ػػلعكط ار ,ػػؽممثػػددة ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكهلػػذااممفػػتالد ار ػػلالحاللمػػلمػػبالد ار ػػالتال ػػالهفل
ػػرمحفمػػؽ ػػذااللػػدؼعهمدمػػالايمالمػػت ػػرآلمػػلمدممػػل ػػذ الملػػالراتحمػػثا ػػميدمتالهالح ػػل

مفدملاأل بلـالمثالممملالفيمرةلمدمململالراتالمثهمراليمالهر .

 أهرمتد ار الت ذاالمحكر ال مراحؿمثالممملميمالملعك ذامبمرإل أ مملالمثهمراليمالهرلهممبالطالهلعك ربم األ مالرإذامػالا ػميدـالمحمػكلالمثالممػرالمدال ػبلييػال,صالم,ػل

الم ملد ل .

مدك تاألدكاتالمرا ػميدمملالد ار ػالت ػذاالمحػكرهػمفا ػميداـاال ػمهالدلكلال,مػلالملػالرات

لمحدمػػدملػػالراتالمثهمػػراليمػالهرعكا ػػميداـااليمهػػالرلفمػػالس ػػذ الملػػالراتعكاممفػػتالد ار ػػلالحاللمػػلمػػب
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الد ار ػػالتال ػػالهفل ػػرا ػػميداملالااليمهػػالريػػلداةلفمػػالسملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرم ػػؿ:د ار ػػلالهردكمػػؿ
)2018عكد ار للهد )2017عكد ار لاللمص  .)2018

 أيػػدتدمػػال,جد ار ػػالت ػػذاالمحػػكر ال ػ كهػػكدضػػثؼ ػػالـلػػدلالطالهػػل ػػرملػػالراتالمثهمػػراليم ػػالهرم ػػؿد ار ػػلالهردكم ػػؿ )2018عكد ار ػػلاللم ػػص .)2018كد ار ػػلله ػػد )2017ع
كد ار لأهكبرخ  .)2016

وقااد اسااتفادت الباحثا ماان دراسااات المحااور الثاااني ػػرهدػػاللكمدظػػمـهكادػػباإلطػػالرالدظػػرمالممثالفػػل
هػػاللمثهمراليمػػالهركملال ارمػػيعهالإلضػػال لإل ػ اإل ػػالدةمػػفد ار ػػالت ػػذاالمحػػكر ػػريمممػػلميػػممـعكهدػػالل
االيمهالريلداةلفمالسملالراتالمثهمراليمالهرعكاإل الدةمدلال رهداللكميػممـدلمػؿالمثالػـعإضػال لإلػ 

ايممالراأل اللمباإلحيال,ملالمدال هلعكدمال,جالد ار التال الهفل رمم مردمال,جالد ار لالحاللمل .
أوجو تميز الدراس الحالي :
ممممزالد ار لالحاللملهالدلالالميرت ال ملالراتالمثهمراليمالهرارممػل مرممػباليالمػالتلميػكمفهمػؿ
مممدةعكادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد عكمكظمؼاليالمػالت ػرهمػؿمممػدةعكادمػاللالهمػؿاله ػمطلإلػ 

همؿكا ػثلعكالمثهمػر ػفاليػكرةههمػؿمممػدةعكميػكمفليػلمػفهمػؿه ػمطلهداللػليػكرمثمدػلع
كمرممبالهمؿلميكمف فرة) .

التعقيب العام عمى دراسات السابق :
بعد استعراض الدراسات السابق تبين ما يمي:
 أهرم ػػتالد ار ػػالتال ػػالهفل ػػر مػ ػراتزمدم ػػلميمالم ػػلعكهال ػػدافممث ػػددةعك ػػذام ػػدلؿ الػ ػ م ازم ػػداال ممالـهمكظمؼاأل بلـالفيمرةالمثالمممل رالثمالملالمرهكمل.

 ممهثتتاللهملالد ار التالمدلجالمهرمهرلالمفالردلهمفالهردالمجكاال مراممهمالتالحدم لكالطرمفلالمفالمدمػػلعكمممػػؽ ػػذ مػػبال ػػالهفل ػػرا ػػميداـالمػػدلجالمهرمهػػر بػػهيالمهرمهػػر)هحمػػثمػػـ
مف مـ مدلالد ار لإل مهمك ممفإحدا مالمهرمهملكاأليرلضالهطل.

 مدالكلتالد ار التال الهفل مدالتميمالملعكمدك تمالهػمفطػبلبالمرحالػلاأل ال ػملكاإل دادمػلكال الدكمػػلكحمػ المثالمػػمفكالمثالمػػالتعهمدمػػالميكدػػت مدػػلالد ار ػػلالحاللمػػلمػػفمالممػػذاتاليػػؼ

الراهباأل ال ر.

 مدك ػتأدكاتالد ار ػل ػػرالد ار ػالتال ػالهفلمػػالهػمفااليمهػالركاال ػػمهالدلع ػرحػمفمم الػػتأداةالد ار ػػلالحاللم ػػل ػػرااليمه ػػالري ػػلداةلفم ػػالسمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرك ػػر :مرمم ػػباليالم ػػالت

لميػػكمفهمػػؿمممػػدة-مكظمػػؼاليالمػػالت ػػرهمػػؿمممػػدة-مرممػػبالهمػػؿلميػػكمف ف ػرة-ادمفػػالل
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األلمػػالظالمبل,مػػللالمثد ػ عمي ػكمفليػػلمػػفهمػػؿه ػػمطلهداللػػليػػكرمثمدػػل-إدمػػاللالهمػػؿ
اله مطلإل همؿكا ثل-المثهمر فاليكرههمؿمممدة) 

أوجو االستفادة من الدراسات السابق :
 المليمد ال أ مملالد ار لالحاللمل رإميالدملهداللهردالمجلػال,ـ الػ األ ػبلـالفيػمرةمميػفأفم لـ رمدمململالراتالمثهمراليمالهر.

 إ ػػدادالهكادػػػبالميمالم ػػللئلطػ ػػالرالدظ ػػرملالد ار ػػػلهمػػػالم ػػلـ ػػػرإظل ػػالراأل ػ ػػبلـالفيػ ػػمرةك مالملالعكاهرازطهمثلالمثهمركياليلملالراتالمثهمراليمالهر.

 اإل الدةمفأدكاتالد ار ػالتال ػالهفل ػرإ ػدادااليمهػالرالم ػميدـ ػرالد ار ػلالحاللمػلعكمفدمدػيكايراهيهيكرميالدلال,مل.

 -إ دادهردالمجلال,ـ ال أ بلـالفيمرةلمدمململالراتالمثهمراليمالهر.

 ايممالراأل اللمباالحيال,ملالمرمم ر مالملمحالمؿالهمالدالتكيكالنإل الدمال,ج. مداللبلالدمال,جكمم مر الكمحالماللالكرهطلالهدمال,جالد ار التال الهفل.أوجو التميز في الدراس الحالي :
ػلميمالػللمػالهذلػيهػالح كفآيػركف ػرمهػالؿالهحػثالمرهػكمحػكؿمطكمػب
هاللتالد ار لالحاللم ي

األ بلـالفيمرة رمدمململالراتالمثهمراليمػالهرعكمممػزتالد ار ػلالحاللمػل ػرضػكل الػـالهالح ػل ػف
تمر المفالد ار التال الهفلهلدلالاألكل المرمدالكلتمكضكعالمثهمػراليمػالهرمػفيػبلؿهردػالمجمثمػؿ
الػ األ ػػبلـالفيػػمرة ػػرتػزةعكمػػالمممػػزهردػػالمجالد ار ػػلالحاللمػػلأدػػيمبل,ػػـألطمػػالؿالثمدػػلالم ػػملد لع

كالمثالمػػؿمثػػيكمطهمفػػي ػػراليػػمكؼالمدر ػػملهبػػيؿممػػالحك ػػلؿياليػػلإذامػػالمػػـمػػك مراألهل ػزة

البلزملال ميداملال .
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الفصن الثالث
اإلطـــاز الٍظـــــسي
 .1الوحىر األول( :األفالم القصيزة)
 oهفهىم األفالم القصيزة
 oأهداف األفالم القصيزة
 oأنىاع األفالم القصيزة
 oحىظيف األفالم القصيزة في الخدريس
 oعالقت األفالم القصيزة بالخعبيز الكخابي
 .2الوحىر الثاني( :الخعبيز الكخابي)
 oهفهىم الخعبيز
 oأهويت الخعبيز
 oأهداف حدريس الخعبيز
 oأهداف الخعبيز الكخابي
 oأسس الخعبيز الكخابي
 oههاراث الخعبيز الكخابي
 oطزيقت حدريس الخعبيز الكخابي

الفصل الثالث

اإلطااااااااااااااار النظااااااااااااري
ملػػدؼ ػػذاالميػػؿإل ػ كضػػبرؤمػػل يرمػػلبػػالمالللمكضػػكعالد ار ػػل؛للػػذا فػػدمضػػمفاإلطػػالر

الدظ ػػرمارم ػػر:مح ػػكراأل ػػبلـالفي ػػمرةم ػػفحم ػػث :مملكمل ػػالعكأ ػػدا لالعكأدكا ل ػػالعكاألم ػػكرالكاه ػػب
م ار المل ػػال د ػػدايمم ػػالراأل ػػبلـالفي ػػمرةعكمكظممل ػػال ػػرالم ػػدرمسعكمممزامل ػػالعك بلل ػػلاأل ػػبلـالفي ػػمرة
ػرعكأدكا ػ ػيعكأ ممم ػػيع
ه ػػاللمثهمراليم ػػالهر)عكمح ػػكرمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرم ػػفحم ػػث :ممل ػػكـالمثهم ػ 

كأ ػػداؼالمثهمػػراليمػػالهرعكأ ػػسالمثهمػػراليمػػالهرعكملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكطرمفػػلمػػدرمسالمثهمػػر
اليمالهر).

المحور األول :األفالم القصيرة
مقدم :
البؾأف كرةميدكلكهمالالمثالكمالتعكالمفدـالميدكلكهر رك ال,ؿاالميالؿعأدلإل ظلػكر
ػـمثػػدمكظمملػػال ػػرالمكالػػؼالمثالمممػػلمر ػالنهػػؿأيػػه ضػػركرة
أدظمػػلكميػػالدرمثالػػـتمػػرمفالمدمػػلعكلػ ي
كممطالهالنأ ال مالنلمالمفدمي ذ الميالدرمفدفاللدك مػل ػرإ ػالدةيػمالتلكمطػكمرالمكالػؼالمثالمممػلع
ضبلن مالللالمفأ رإمهالهر رمح مفملالراتالمثالمـكالمثالـ مالزفع)263:2012ع فػد ػال مت

ػػرمفػػدمـالثدمػػدمػػفالمطهمفػػالتالميدكلكهمػػل ػػرالمثالػػمـلالميػػدملالمبػػيبلتالمثالمممػػلكمفػػدمـالم ػػال دة

لالمثالـلالفمالـهملالميهل ضؿيكرة ابهك ك المالفع .)221:2010

كلفػػدم ازمػػدالمريمػػز ال ػ ا ػػميداـالك ػػال,ؿال ػػمثملالهي ػرمل ػػرالمػػدرمسعمػػبحريػػلك ػػال,ؿ

اللمبالمدرمسعكمدح الدظـعكميممـالمكادالمثالمممل رضكلدظرمالتالمثالـكالمثالػمـع

االميالؿعكأ
كييال,صالممثالممف الحماللع)42:2004عكهاللدظرإل مالمكيالتليدمال,جالهح كثإل أف%98

مفالمثر لممـايم الهلال فطرمؽحال مرالهيركال مبعكأفا ممثالبالمردلالمثالكمالتمزدادهد هل
 %35فا ميداـاليػكرةكاليػكتعكأفمػدةاحممالظػيهاللمثالكمػالتمػزدادهد ػهل%55عاألمػرالػذم
مثدرأدييالمالازداد ددالحكاسالمرمميفا ػميداملال ػرمالفػر يػرةمثمدػلأدلذلػؾإلػ م همملػال ػر

ذ ػػفالممالفر .هػػدالحممػػدك طػػالع)164:2018؛لػػذا إدػػيمػػفالريػػال,زاأل ال ػػمل ػػرالمثالػػمـإب ػراؾ
أيهػػرلػػدرمميػػفمػػفالح ػكاسعحم ػ ميػػكف دػػالؾرهػػطمػػالهػػمفالكالػػبكالممػػال مـالدظرمػػلالمػػرممثالملػػال
الطالهلعكمثمهرمفػالطبالممػدمكدمكذهػالنإلبػراؾحال ػمرال ػمبكالهيػر ػرالمثالػمـ .الممممػركآيػركفع
)7:2016عكمممػػالزاأل ػػبلـهلدلػػالمييالطػػبهممػػبحػك ً
اسالممثالمػػمف ػػرهػػكمالػ لهالإل ػػالرةكالمبػػكمؽع
م ال د  ال إدراؾالحفال,ؽكالممال مـكا ممثالبميدكدالتهم,ميالمرمثمش ملالع مفدـالمثر للالمػمثالـ
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هم ال ػ ػػؿه ػ ػػذابعإض ػ ػػال لإلػ ػ ػ أدل ػ ػػالم ػ ػػلـ ػ ػػرم ػ ػػك مركل ػ ػػتكهلػ ػ ػدالمثال ػ ػػـكالم ػ ػػمثالـ ػ ػ و
ػرآفكاح ػ ػػد
هالسع .)52:2016

ك رضكلذلؾمثداأل بلـالفيمرةمفدملهمدةمميفلالمثالـمكظمملال رالميؿالد ار رعك ر

هممػػبالم ػكادكالم ارحػػؿالد ار ػػمليكدلػػالمهػػذبادمهػػال الطػػبلبكم ػػال د ـ ال ػ هفػػاللأ ػػرالػػمثالـ ػػمميف

لالممثالـ فطرمفلالميكمفيكرةذ دمل فأممملكـأكمثالكملهدمػدةمثالملػال ػمميفا ػمد ال,لال دػد
الحالهلللالع الأل بلـمثرضالمثالكملميالحهلهم مراتاليكتكاليكرةكالحريل.

مفيوم األفالم القصيرة:
دالؾالثدمدمفالمثرممالتلؤل بلـالفيمرةحمثمؤيػديػؿمػفيػكمفكداد ػالمهر )9:2011

أفالمػػمالـالفيػػمرمبػػمرؾ ػػرالي مػػرمػػفال ػػمالتمػػبالفيػػلالفيػػمرةكالفيػػمدةكاليػػكرةالمكمكت ار مػػلع
كمؤيدافأفالممالـالفيمر فليطهمثميالياليلع يسمالمميكر الهثضهالدي مالـطكمؿميمير .
كمثػرؼمحمػػدكآيػػركف )237:2017األ ػػبلـالفيػػمرةهلدلػال :هػػالرة ػػف ػػمالـمضػػـمبػػال د
ليػمرةمػمـايممالر ػػالمػفاأل ػبلـأكالم ال ػػبلتالمالمزمكدمػلك ػػؽمثػالممرمحػددةعهحمػػثالممثػدلطػػكؿ

المفطبالكاحد3دلال,ؽ .

كمثرؼهبلؿ )34:2013األ بلـهلدلالمالؾالمرمحمكم ال مبياللأكمملكـمفالممال مـ
أكمهرهلمثمدلعكلػدميػكفدالطفػلأكيػالمملعكم ػمغرؽمػدة رضػلالمػالهػمف )20-4دلمفػلعكمميػف
أفميكفدلمفلأكدلمفممف .

ك ر ملالاأليالدممملاألمرميمللالمدػكفكالثالػكـال ػمدمال,ملهلدلػال":يػكرةحريمػلأيػماللمهالػ كلػت

مبغماللالألؿمف )40دلمفل" )Kamardin, 2012: 5).

كمثػرؼيػػكمفكداد ػػالهر )17:2011هلدلػال:األ ػػبلـالمػرم ػػمغرؽ مػرة رضػلالهػػمف )8-5
دلػػال,ؽك ملػػالهطػػؿميػػكفلػػي ػػدؼمحػػددعكممضػػرأحػػداثالفيػػلهمحػػالكالتالبييػػمللمحفمػػؽ ػػدؼ
مثػػمفعكمحمبػػد ػػذ األ ػػبلـهاللحريػػلكالي ػراععهكهػػكدييػػـمثػػكؽمحػػالكالتالهطػػؿهكهػػكد داليػػر

درامملمؤدمإل الضحؾمفالبييملكي ار لالأي رمفالمثالطؼمثلمال.
كمثر لالالحدمدمكإمالـ  )109:2010ال أدلال:ذلؾالدكعمفاأل بلـالمرم ميدـ الدة

يلداةأكك ماللمثالممملم ال دالمػدرسكالمحالضػر الػ بػرحالمكضػكعأكالػدرسكاميػالؿالمثالكمػالت
إل الطبلبعك رضالحفال,ؽ الملـهطرمفل مثملكهيرملبمفلهذاهػلمحفػؽالممال المػلهػمف داليػر

الثمالملالمثالممملعكمثمفالدار مف ال  لـماليثب الملـ لميمفمكادك الكـ .
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كمثر لالبالير  )619:2009ال أدلال:أحدالمفدمالتالمرهكملالحدم لالململالمرمهمبهمف

حال ػػمرال ػػمبكالهيػػرلػػذلؾمهػػرزدكر ػال ػػر مالممػػرالمػػدرمسكالمػػدرمبلالطالهػػلكاأل ػػالمذةاليم ػػالب
الملالراتكاليهراتكيمالأ همميد ار التكأهحالثمرهكملكممدادمل .
ك ر لالال مد )103:1999هلدلال:يكرمهممثلمالمفطهيالممراتياليلهلػذاالدػكعهحمػث

ممدال ػػب رضػػلالمػػبإميالدمػػلهلػػالزال ػػمدمالالػػذم ػػمثرض المػػيكمػػلمر ال ػ  بل ػػلمفػػالممس8مالػػـع
ك16مالـعك35مالـ.
رضيي رالمثرممػالتال ػالهفلأفدفػالطاالممػالؽهػمفاأل ػبلـالفيػمرةممم ػؿ ػر

كيمبلحظممالمـ

ػلكاليػػكتع مهمػػبهػػمفحال ػػمرال ػػمبكالهيػػركأدلػػالمكظػػؼلمكضػػم 
ػالمىحمبػػدهثداليػػرالحريػ 
يكدلػ 
مملػػكـأكمكضػػكععلػػذلؾللػػالدكر ثػػالؿ ػػرالثمالمػػلالمثالمممػػلع ػػرحػػمفأدلػػالميمالػػؼ ػػرمػػدةالثػػرض
مػػدلـمػفحػػدد الب )3دلػػال,ؽعكمػػدلـمػػفحػػدد الب )8-5دلػػال,ؽعكمػػدلـمػػفحػػدد الب )30-15

دلمفلعكمدلـمفحدد الألؿمف )40دلمفل .
ك ػذامػالأيدمػييالمػالردمف)(Kamardin, 2012:6هلدػيمػفاليػثبكضػبمثرمػؼمميػمالر
لؤل بلـالفيمرةألدي كؼميه  ممفالن؛ه هبالمفدـكالمطكرالرلمركالميدكلكهرالم ممر .
وتعاارف الباحث ا األفااالم القصاايرة بأنيااا :هػػالرة ػػف ػػفمممػػبمثممػػد ال ػ دػػك مفمػػفاأل ػػبلـ
لكاأل ػػبلـاليرمكدمػػلعمم ػكا ر ملػػالالمػػؤ راتمػػفحريػػلكيػػكتكضػػكل
الفيػػمرةعك مػػالاأل ػػبلـالك ال,فم ػ 
كألكافكأبيالؿكأحهالـلمثهر ف يرةمرهكملممبللـمػبالفػمـكاليهػراتالمرهكمػلكميػكفلرمهػلمػفكالػب

الممثالـكمفكحرهم,ميكممراكحمدةالممالـ )10-2دلال,ؽ .
فوائد األفالم القصيرة وأىميتيا في التعميم:
إفأ ممػػلا ػػميداـاأل ػػبلـالفيػػمرة ػػرمثالػػمـالممثالمػػمفمدهػػبمػػفدمػػال,جهثػػضالد ار ػػالتالمػػر
أيػػدت ال ػ  كا,ػػد ال ػػرالمثالػػمـكم ػػلمؿ مالمػػلالػػمثالـعك ممػػالمالػػر ػػرضأل ػػـ كا,ػػداال ػػبلـالفيػػمرة:
الد مالج2011:ع )90-88الردمم رك فؿ )34:2011:باليرعMangal&, )625:2009

) )Uma mangal, 2009: 64هبلؿع )30:2013هدالالطمؼكآيركفع )136:2015

 .1إ ػػالرةادمهػػال المبلممػػذأطػػكؿ مػرةمميدػػلكمبػػكمفلـلالمبػػال دهمػػالمحمكمػػيالمػػمالـمػػف داليػػرإ ػػالرة
كمبكمؽ .

 .2مػػك رالكلػػتكالهلػػد ػػر ػػرضكمكضػػم هثػػضالممػػال مـالثالممػػلعإضػػال لإل ػ إميالدمػػلمثالػػـ
كدفؿاأل يالرإل م مكمالتميمالملمفالمبلممذكذلؾاليمبلؼم مكا ـالمثالممر .
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 .3مدفػػؿالكالػػبكم ػػلؿ مالمػػلإدراؾالمثػػالدركاليه ػراتكم همملػػال ػػرذ ػػفالمػػمثالـ مػػدرؾالمبلممػػذ
طهمثػلاألبػماللمحال ػدلالك مكهلػالعكمػف ػـرؤمػملـللػذ األبػماللمهثاللػـممهدهػكفال ػ مدلػالع

كممهثكفالح فمدلال دد رضالممالـ .

 .4دفؿاأل يالركالملالراتالمرميػثببػرحلال ػرالطهمثػل ػفطرمػؽاأل ػبلـالمثالمممػلالكيػممل
المرمبرحمطهمؽهثضالملالراتكالحريالتالمرميػثببػرحلال ػرالطهمثػليمػالمحػدث ػر

بػػرحالكمػػبهالل ازدػػلعكأحمالدػػالمػػمـميػػكرالمػػمالـهاللحريػػلالهطم,ػػلعإضػػال لإلػ مبػػال دةالح ػكادث

ميكرةع كميالحهملالهالليالمالتالمرمبػرحكمهػمفمثػالدر ػذ الحػكادثكمػف ػـمهفػ  ػرذايػرة
المالممذأي رمفالفرالة .

 .5م همؿاألمكرالطالر,ليمال رالزالزؿعكالهرايمفعكالي كؼعكالي ػكؼعكالمػدكالهػزرعكهلػذا
ػرؾأفم ػهؿكميػكر ػذ الحػكادثعكاميالدمػل رضػلال ػركلػت
م مطمبالممالـالمثالممرالممح
ه
الحؽ .

 .6مهالكزحدكدالهيرالثالدم لدالؾالثدمدمفاألبماللالمميفمبال دملالهػاللثمفالمهػردةم ػؿ:
اله ار مـعكالممال بلتاليمممال,ملع مه د الاال بلـهكا طل د التميهرةعكمف ـمفدـلالممثالـ

هبيؿهمدممالممم ليد ار ملالكمملـأهزا,لالعكمراهطلالعكمل مريؿمدلال ال ارير .

 .7مه ػػالكزالح ػػدالمي ػػالدركالزم ػػالدر مي ػػكرأح ػػداثأكمث ػػالرؾم ػػفأزم ػػالفهثم ػػدةكهال ػػدافممرامم ػػل
األطراؼ رلاللبحكارمهػذابكمحهػبأي ػرممػالمفػرأالمالممػذ ػراليمػالبأكم ػممبإلمػيمػف

المثالـ.

 .8ميال لمثالمـالم,التالمرالممففالفرالةم ؿاألطمالؿكاألمممف.

 .9إح ػػداثم ػػل مرمث ػػمف ػػرالم ػػمفهؿمد ثػ ػيلمغمم ػػرلدال الم ػػيأك ػػالكييعيكدل ػػالمي ػػممللمف ػػدمـ
مثالكمالت هيرملك مثمل)لالممالفر.

 .10م ػػلـ ػػرمثالػػمـأ يػػالركمثالكمػػالتكامهال ػػالتكملػػالرات ػػر مػرةكهمػزةكهفػػاللأ ػػرالػػمثالـأطػػكؿ
مرةمميدلهال ميداـالمفدمالتالمرهكملالمدال هللؤل بلـ .

 .11مهػ ػػذبادمهػ ػػال الطالهػ ػػلكالممالهثػ ػػلالدلمفػ ػػللالمػ ػػالدةالمثركضػ ػػللم ػ ػكا ر ديػ ػػراإل ػ ػػالرةكالمبػ ػػكمؽ
كا ميداملالالمك مف عكالمؤ راتاليكممل راأل بلـ.

 .12مدمرركحالمداللبلكالممال ؿاالهممال رهمفالطالهل رالمداللبلهلحداثالممالـهثد رضي.
 .13م ػػميدـي ػػلداةلمف ػػدمـالمثالكم ػػالتهب ػػيؿكالث ػػرعكمط ػػكمرمل ػػالراتاألدالع ثدي ػػرالحري ػػل
م ال د رإدراؾالثدمدمفالملالراتالحريملكالطهمثمل .

 .14مػ ػد ـط ػػرؽالم ػػدرمسكالم ػػدرمب مف ػػدـالم ػػالدةالمثالممم ػػلهب ػػيؿميمال ػػؼ ػػفالط ػػرؽالمفالمدم ػػل
الرمهالطلالالمهالبرههم,لالمدرسكالطاللب .

 .15م ال دالمثالممفكالطالهل ال مكظمؼأ ضؿالطرؽ رالمدرمب ال الملالراتالميمالمل.
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 .16مك ر ريللالطبلبلالمثالـالمردمهلدم ػلـممػالمثػززهبػيؿيهمػردممهػلالػمثالـكهاللمػاللرممممػب
الممثالممفهثمالملالمثالـالمهيرة.

 .17ميحػػدثأ ػػرآدم ػالنعكمرايمم ػالن ػػردمػػسالطمػػؿع ػػالأل راردػػرميػػكف ػػرالمػػككالالحظػػل ػػردمػػس
الطمؿكمميكف ددمالميكفالر الللهدمدةيالمالنعكمحمؿ رطمالملػالاإل ػالرةكالمبػكمؽعأمػالاأل ػر
المرايمػػر ميػػكفمػػفيػػبلؿمثػػرضالطمػػؿلر ػػال,ؿممفالرهػػل ػػرأزمدػػلميمالمػػلهبػػيؿمػػدرمهرع
كممليؿالر الللمفيبلؿالمدالكؿالهمال رللالمفلهؿاألطمالؿ.
كممكلؼ ال الملمكظمؼالممالـالمثالممر رالمدرمس ال الهلدالذممهذؿ رإدمالهيكايممػالرع
هحمػ ػػثميػ ػػكفمدال ػ ػػهالنليه ػ ػراتالمبلممػ ػػذكحالهػ ػػالملـكاأل ػ ػػداؼالمثالمممػ ػػلالمدبػ ػػكدةعكيه ػ ػراملـال ػ ػػالهفل
كامهال ػػالملـكدكا ثلػػـعكم ار ػػالةأفالمػػمثالـممضػػؿمبػػال دةاأل ػػبلـالمالكدػػلعكم ار ػػرهمػػالفالغػػرضمػػف
مكظمؼالممالـكأ مملمحمكا عكمكهمللـلمبلحظلأبماللمثمدػل مػيعكميػرارمبػال دميأي ػرمػفمػرةاذا

ا مد تالحالهللذلؾ .الد مالجع )93:2011
 كمظل ػػرمم ػػال ػػهؽأفاأل ػػبلـالفي ػػمرةمي ػػلـهب ػػيؿ ث ػػالؿكامه ػػالهر ػػرالثمالم ػػلالمثالممم ػػلم ػػف ػػدة
هكادبع م ال د ال دفؿاأل يالركالمثالرؼكالملػالراتالمػرميػثببػرحلالعكمثمػؿ الػ هػذبادمهػال 
الممثالـأطكؿ مرةمميدلع كمهػالكزالحػدالميػالدركالزمػالدر ػرطػرحالمكضػك التالميمالمػل ػرميمالػؼ

المكادالد ار مل .

أىداف األفالم القصيرة:
ممدػػكعاأل ػػداؼالمػػرمميػػفمحفمفلػػالهمكظمػػؼاأل ػػبلـالفيػػمرة ػػرالمهػػالؿالمرهػػكمكالمثالممػػر

كمدلال :هكبميالكمكمحمكدمع )135:2015

 أىداف تربوي :ممم ؿ رمد مـالهكادبالميمالمللبييػملالمػمثالـعكاي ػالهيالثدمػدمػفالفػمـهكملكال الكيمالتالمرتكهلعهحمثمفمدمالطاللبهلالكمدمك ميه محهالنلاليمر .
المر 

 -أىداف ترفييي :حمثمديؿالطاللبمفيبلؿمبال دميللذ األ بلـ اللمالنآيرمالم,النهاللحريل

كاأللكافكاألبيالؿعكمهالب ال دم يالمرحكال ركرمفيبلؿإهرازلفطالتم الملكمضحيل .

 أىداف اجتماعي :م ث ليالؽمهممبيالؿمفالممممػزكالثديػرملعهحمػثمثمػؿ ػذ األ ػبلـال اي البالطاللبالفمـالح دلهبيؿتمرمهالبر .
ك دالؾأ داؼأيرلمميفلؤل بلـالفيمرةأفم لـ رمحفمفلالكممم ؿ ممالمالر :
 أىااداف دينيا :لػػدمػػمـهكا ػػطلاأل ػػبلـالفيػػمرةالمثالمممػػل ػػرضليػػصدمدمػػلمحػػثالطػػبلبال المحالرهاللفمـالدمدملاإل بلممل .
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 أىداف وطني :ممم ؿ رمدمملالحسالكطدرلدلالطػبلبعكحػ لـ الػ الػد الع ػفكطػدلـعكالكل كؼ ركهليالغزاةعيمال رالفضملالمال طمدملكحؽالثكدة.


أنواع األفالم التعميمي القصيرة:
كيدؼدمهالت  ( Depta, 1975: 154األ بلـالمثالمممل ال الدحكارمر :
 .1الممالـالهح ر:مثدرهمكظمؼالممالـيك ماللمفك ال,ؿالهحثالثالمر.
 .2المػػمالـالمثالممػػر المدر ػػر):مفيػػدهػػياأل ػػبلـالمػػرم ػػمثمؿيك ػػال,ؿلالمثهمػػر ػػفالمثر ػػل ػػر
األدبطلالمثالمممللالمدر ل.

 .3الممالـالثالمرالثالـ :كالممالـالذمم ميدـيك مالللدبركابال لالمثر ل رأك بدا,رة.
 .4الممالـالهدال,ر :كالممالـالذمملمـهثرضالملالراتكالفدرات.
رحمفيدؼهبلؿ )34:2013األ بلـالمثالممملإل  :
 األ ػػبلـالمثالمممػػلالفيػػمرة:ك ػػراأل ػػبلـالمػػرممضػػمفمبػػياللأكمملػػكـأكمهرهػػلمثمدػػلعكلػػدميػػكفدالطف ػالنأكيػػالممالنكمم ػراكحمػػدة رضػػلالمػػالهػػمف )20-4دلمفػػلعكلػػدميػػكفمػػدة رضػػلال

دلمفلأكدلمفممف.

 األ بلـالم همالمل :راأل بلـالمرمثدرهال ميداـاألحداثكالكلال,بيمال ر رالكالػبم ػالؿ:مالـم همالر فحاللل كرافالهريالف.

كيدؼيالمرداف )Kamardin,46:2012األ بلـالفيمرة ال الدحكارمر:
 .1أ ػػبلـمفالمدمػػل:كممم ػػؿ ػػراأل ػػبلـالمػػرمفػػكـهلػػالأبػػيالص ػػالدممفعكمثػػاللجلضػػالمالاهممال مػػلع

ك فال ملعك الطمملكميحدثأ ر ردمسالمبال د.

 .2أ بلـك ال,فمل :ردكعمفاأل بلـميكفلرمهلمفالكالبعكمدػاللشلضػالمالمالرميمػلعكاهممال مػلع
ك مال ملهإمهالزعكاللدؼمدلالإميالؿ يرةمكهزةلالمبال د.

 .3أ ػػبلـيكممدم ػػل :ػػرد ػػكعم ػػفاال ػػبلـالفي ػػمرةمي ػػكف ػػرلالل ػػبيكمم ػػدمعمض ػػمر الػ ػ ركح
المبال دالبثكرهاللمرحكال ثالدةعكميكفللاللالهالمللدلالهممب.
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ولقد تبنت الدراس الحالي نوعين من األفالم القصيرة وىما:
األفالم الوثائقي

التسجيمي ):

ملػػمـ ػػذ األ ػػبلـهاللدرهػػلاألكلػ همحفمػػؽأ ػػداؼياليػػلم ػرمهطهػػاللدكاحراإل بلممػػلأكالمثالمممػػلأك
ػالرم عكميالطػػبدا,مػالنالثفػػؿهبػػيؿأ كهػػريرعكتاللهػالنمػػالمم ػػـهفيػػر
ال فال مػػلأكالحمػػالظ الػ المػراثكالمػ 
زمػػفالثػػرض؛لػػذاممطالػػبدرهػػل اللمػػلمػػفالمريمػػزكالمكهمػػيلم,ػػلمحػػددةمػػفالهملكر هػػدالالطمػػؼ
كآيركفع.)133:2015

رؼ الر )20:2015الممالـالك ػال,فرهلدػي:دمػالج مالمػلايممػالريػكرعكأيػكاتمػفكالػب
ػدمالهػػال ػػرهثضػػلالإل ػػالدةيػػمالتلالمهػػالربالكالثمػػللمػػدكر ػػرمحمطلػػالالحفمفػػر ػػرلاللػػب
الحمػػالةعكلػ ي
مممال ؾهم ال دةراكمأكمثالؽمبرحلاللالمبال د .

ك ػػرؼ هػػدالالطمػػؼكآيػػركف )133:2015األ ػػبلـالك ال,فمػػلهلدلػػال:دػػكعمػػفاأل ػػبلـالمػػر

ميكراألحػداثكالكلػال,بكالدػالسكاألمػاليفيمػال ػر ػرالحمػالةالكالثمػلعك ػذاالمثدػرااللمػزاـهػاللكالب

حر م ػالنعأدمػػالممػػرهـحفػػال,ؽالحمػػالةمػػفكهلػػلدظػػرمثمدػػلليػػرم ػػمدؿهلػػال ال ػ حفػػال,ؽكممػػال مـمػػرل

أ ممملالهاللد هللالطمؿعكم مغرؽمد  رضلالمالهمف )30-15دلمفل.

وتعاارف الباحث ا األفااالم الوثائقي ا بأنيااا:دػػكعمػػفاأل ػػبلـالكالثمػػلالمػػرم ػػملدؼمكضػػك الت
مالرميملأكدمدملعأكاهممال ملمحمؿ رطمالملالر الللإل المبال د .
م ػػلـاأل ػػبلـالك ال,فمػػل ػػريدمػػلالثمالمػػلالمثالمممػػلهميمالػػؼالم ارحػػؿكالم ػكادالد ار ػػملع مثمػػؿ

ال مفرمبالمثالكمالتمفكالبالممثالـعإضال لإل دكر الالهالرز ريدملالفضملالمال ػطمدمل ثمالػت

ال إميالؿمثالدالةالبثبالمال طمدرمفملهمرعكاحمبلؿعككمبلتحركبممماللملعإل الثاللـهل ػر ع
مثػػدك ػػمالللدفػػؿالمثالكمػػالتكالمثػػالرؼعكمػػؤ ر ػػرالممالف ػرهغػػضالدظػػر ػػفالهػػدساكالثػػرؽعأك

الدمف .

األفالم الكرتوني :
مثداأل بلـاليرمكدملا الكبهمدإل الرةادمهال الطبلبع محدثأ انر ردمك لـلمممثلالهثداليرالحريل
كاليكتكاإلضاللةعكاأللكافال از ملالهذاهل.

كمثػػرؼالفػػبلؼ )167:2015األ ػػبلـاليرمكدمػػلهلدلػػال :هػػالرة ػػفر ػػكمالتمممالهثػػلذات

مغمراتطممملممثددةكمرمهللغرضالميكمركالثرض ال بيؿ مالـ مدمال,ر .

ك ػػرؼهػػالركف))Barron, 2008: 147هلدلػػال :هػػالرة ػػفر ػػكمالتممحريػػلم ػػال د الػ 

إميالؿكمثزمزالممال مـالمثفدة .
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تُعاارف الباحثا األفااالم الكرتونيا  :ػػر هػػالرة ػػفأ ػػبلـممػكا ر ملػػال داليػػراإل ػػالرةمػػفحريػػل
هكملمرادإميالللالإل الطالهل .
كيكتكألكافكأبيالؿهذاهل؛لمثهر ف يرةمر ي
مثداأل بلـاليرمكدملمفألكلالك ال,طالممثددةالمرمممؿللالالطبلبع ميحدثأ انر ػردمػس

الطاللػػبعكميالطػػبهممػػبالممثالمػػمفهميمالػػؼم ػػمكمالملـالمثالمممػػلعكمثمػػؿ ال ػ هػػذبادمهػػال الطاللػػب

أطػػكؿ مػرةمميدػػلع مفػػدـالمثالكمػػالت ػػرهػػكمالػرلهالإل ػػالرةكالمبػػكمؽع ػػبلميالػػكأم ػػمالـيرمػػكدرمػػف

الللماردإميالللالإل الممالفر .
ي
ر

األمور الواجب مراعاتيا عند اختيار األفالم التعميمي القصيرة
دالؾمهمك لمفاألمكركهبأيذ الهثمفاال مهالر ددايممالراأل بلـكا ميداملالعكالحيػـ
ال مدلمدال هلاأل ػبلـالفيػمرةلالثمالمػلالمثالمممػلمميػفمحدمػد ال ممػالمالػر :طمػلع-130:2008

 )131ك ال ػ ػ ػ ػػمدع )336:2008الحدمػػ ػ ػ ػػدمع )109:2010الطكاله ػ ػ ػ ػػلكآيػ ػ ػ ػ ػػركفع)48:2010ك
الممممركآيركفع )7:2016محمدكآيركفع )257:2017
 .1المليدمفياللالممالـهالأل داؼالمثالممملالمرحددت .
 .2محدمدمدليحلالممالـكمدال همي .

 .3ضركرةمكا ر داليراإل الرةكالمبكمؽ رالممالـ .

 .4م ار الةالممالـأل سالثرضالمدطفرلالمالدةالمثالممملكممالهبيطكامي.
 .5محدمدمدلا مهالهلالممالـلمهالدئالمثالـكالدظرمالتالمرممهدال ال رالمثالمـ .
 .6مدال هلمالدةالممالـمبلدراتالطالهل .

 .7كضكحالممالـعكهكدةالميكمركاإليراج .
 .8كضكحاليكتكاد هالميمبحريلاليكرة 

 .9المليدمفيحلالممالـكمدال هلالمثالكمالتإلدراؾالمبال دمف .
 .10لغلالممالـ رم مكل لـكادراؾالمبال دمف .

 .11اليهرةالمرمثرضلالالممالـمللك لكلرمهلمفإدرايلـ 

 .12أفمثاللجالممالـالمكضكعهطرمفل لاللكهلليرالطرؽ .
 .13االحممالظهمالؼلؤل بلـالمثركضلم هؿ ميالمبلحظالت ػفيػؿ ػمالـكدمػالذجمػفاألدبػطل
المفممممللالمثالـ.

 .14أفمحمكم ال محمكلمثالممردلمؽ.

 .15أفمثاللج يرة المملأكمثالممملكاحدة فط.

 .16إميالدمل رضيهحمثمميفلهممبالطالهل راليؼمبال دمي.
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 .17كضب دكافمدال بلمضمكفالممالـ.

 .18إبراؾأيهرلدرمميفمفالحكاس رالمثالمـ.
ػرعكالهػػدسعكالثػػرؽع
 .19م ار ػػالةييػػال,صالدار ػػمف:مػػفحمػػثالثمػػرعكم ػػمكلاليػػؼالد ار ػ 
كالالغلعكالحضالرةعكالفمـالدمدمل .

كلفػػدحػػددالطدػػالكم )100-99:2009مهمك ػػلمػػفاألمػػكركهػػب ال ػ المثالػػـأيػػذ ال ػػر
الح هالف ددا ميداـاأل بلـالمثالممملك رياللماللر:
 .1ايمم ػػالرالم ػػمالـالمثالمم ػػرالمدال ػػب:مكه ػػدأدػ ػكاعم ػػفاأل ػػبلـالمثالممم ػػلعمدل ػػالالي ػػالمتعكمدل ػػال
الدالطؽعكليؿمدلالمزامال ع اللممالـاليالمتم م لالمثالـهاللمثالمؽك فالنلم مكلمبلممذ يمالأدػي
مريزادمهال المبلممذ الػ اليػكرةعأمػالالمػمالـالدػالطؽ ميػكفأي ػرحمكمػللالممثالمػمفحمػثمػرهط

همفالبرحكاليكرة راد هالـكمدال ؽمالـ.

 .2ارمهالطالممالـهالأل داؼالمرهكمحفمفلال:إفالممالـالذمالمرمهطهمكضكعالدرسلدميكفدك الن
أفميمالرالممالـهثدالمل رضكل
مفالمر ميعكمضمبكلمالنال ال,دةمفكرا,يعكللذا ال المثالـ ي
المكضكعالذم كؼممـمدرم ي.

 .3مب ػػال دةالمثال ػػـلالم ػػمالـله ػػؿ رض ػػي :الػ ػ المثال ػػـأفمب ػػال دالم ػػمالـهم ػػدانعكمي ػػكف الػ ػ د ارم ػػل
همحمكلالممالـلهؿ رضي.

 .4إذايالفالممالـيالممالنعممـمحدمداليكركالمكاضبالمرمحمالجإل مكضم أكبرحأكمثالمؽع
كمفكـهاللمثالمؽ الميأ داللالثرضعأمالإذايالفالممالـدالطفالن همضؿأفمفالؿالمثالػـمػفالمثالمػؽ

كالبرحأ داللالثرض.

 .5ملم,لالممثالممفلرؤملالممالـعكا الرةا ممالمالملـلالمكضكعالمرادمدرم يعكمحدمدهثضاأل ,الل
المرمهدراإلهالهل دلال رضكلمالمركدي رالممالـ.

 .6إذايػػالفالمػػمالـهػػزلانمػػفيطػػلالػػدرسمدػػاللشالممثالمػػمف ػػرمكضػػك يهثػػدالثػػرضكأفمطالػػب
مدلـالماليمص.

وقد أضاف المؤتمر الدولي الثاني لمموىوبين والمتفوقين مجموع من المعايير  )2535وىي:
 .1مهدباحمكالاأل بلـ ال مبال دأكحكاراتأكمثالمفالتميدشالحماللالثالـعأك هػالراتتمػر
ملذهل.

 .2الهث ػػد ػػفي ػػؿم ػػالم ػػد كإلػ ػ مي ػػدمؽالي ار ػػالتكالب ػػثكذةكال ػػحركمحالره ػػل ػػذ المظ ػػال ر
هاللمدطؽالثالمرال المـ.

 .3االهمثػػالد ػػفالمبػػهمب الػ الم ػػالداالهممػػال ركاأليبللػػركاهػرازم ػػالكئا ػػمهالحلالمػػالؿالثػػالـ
كالربكة.
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 .4مهدبالم السهاللحفال,ؽالدمدملكالمالرميملكمحكمر الألمترضيالف.

 .5إيراجإدمالجكمدممػذأ ػبلـياليػلمثالمممػلكمرهكمػلكمثر مػلمكهلػللؤلطمػالؿ ػرهممػبمػراحاللـ
الثمرمل.
ك دالممثمف ال يالدثراأل بلـأفمملمكاهكضكحالر الللالمرمرمدكفإميالللالعهحمثميكف

ثالللعكم ميدـلم ال دةالطبلب رمح مفملالراملـهطرمفل ثاللل )College & Pranav, 2012: 6 .

مرلالهالح لأفالمبلممذممضالكفاأل بلـهال مهالر الأ الكهالندالهحػالنمحفػؽالي مػرمػفاألتػراض

المثالممملكالمرهكملعكذلؾالحمكا,لال ال مبال دمحفؽالممثلكميكفمحههلللػـعإلػ هالدػبأدلػالم ػلـ
هبيؿ ثالؿ ردمك ـكمرهمملـكمكهمللـعلذلؾكهب الػ المثالػـأفميػكفحرميػال ػرادمفػاللاأل ػبلـ

هحمثمحمكم ال محمكلمثالممر الدؼعكم ار رالهثدالدمدركالمهممثػركالػكطدركاالهمثػالد ػفيػؿ

مالميدشالحماللالثالـع الأل بلـللالدكريهمر رالمل مر ربييملالطاللبمفيؿالهكادب.

توظيف األفالم القصيرة:
المفدـالميدكلكهرهزلانملمػالنمػفالمدظكمػلالمرهكمػللمػالللػالمػفدكر

أيهحتاأل بلـ رظؿ

هػػالرز ػػرالثمالمػػلالمثالمممػػلعإل ػػلالملال ػػرمحفمػػؽالي مػػرمػػفاأل ػػداؼعكاميالدمػػلمكظمملػػال ػػرمهالحػػث
د ار ملممدك لعك دالؾالثدمدمفالثكامؿالمؤ رة رمكظمػؼاأل ػبلـالفيػمرة ػرالمثالػمـمدلػالظػركؼ
الهم,لاليمملعكطهمثلالمالدةالد ار ملكالمحمكلالمثالممرعكمدلمك راإلميالدالتالمالدمل ػرالمدر ػلع

ك دالؾ دةمفدمالتمميػفمػفيبلللػالمكظمػؼاأل ػبلـالفيػمرةعكمميػفماليػمص ػذ المفدمػالت ممػالمالػر
محمدكآيركفع :)258:2017
 .1تقني العرض الصامت:)silent viewing :مثد ذ المفدملهم الهيالملم,ػل م ػال دالمبلممػذ
ال الممال ؿمبأحداثالممالـ مثرضالممالـيالممالن ال المبلممذإلمالحلالمريلأمالـالمبلممذ

لممدهػ ػ ػؤاهلح ػ ػػداثالمػػ ػػمالـعكأفمح ػ ػػالكلكاادراؾالثبللػػ ػػالتالميالدم ػ ػػلكالزمالدم ػ ػػلكالثبلل ػ ػػالتهػػ ػػمف
األبيالصالمرمدكرهلحداثالممالـ .

 .2تقني االستماع األعماى :)Blind listening :مثػد ػذ المفدمػلهم الهػلملم,ػلذ دمػللاليػكرة
المػػر ػػهؽألفب ػػال دك ال ػػرمفدم ػػلالثػػرضالي ػػالمتع مبػػغمؿالي ػػكتدكفالرؤمػػلعك ػػذ 
المفدملمثػززهيػكرةأيهػرمحػالكالتالدار ػمف ػرالمدهػؤهالألحػداثكيػذلؾإدراؾالثبللػالتهػمف

األبيالص .

 .3تقنيا المشااىدة واالساتماع:)Sound and Vision on :مثممػد ػذ المفدمػل الػ ا ػداد
المثالـم هفالنلؤل ,اللميمهلالكمف أر ػال الػ المبلممػذكمطالػبمػدلـالمريمػزهمػداى ػر ػرضلمػمالـ
لممكيالكاإل اهالهالتمالؾاال ,الل .
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 .4تقني تجميد االطار :)Freeze- Frame :مثممد ذ المفدمل ال إمفالؼ رضالمػمالـ دػد
مفطػبمحػػددعكممدػػاللشالمبلممػػذمػػبهثضػػلـالػهثض دػػداالطػػالرالػػذممػػـمهممػػد عكاال ػػممالع

ررا,لـحكؿمالمـمبال دميعكالمكلبهالألحداثالفالدمل .

 .5تقنيا خمااط التسمساال االدرامااي :)Jumbled Seguence :دػالمفػػكـالمثالػـهمف ػػمـالمػػمالـ
إل أهزالعكمطالبمدلـمداللبلالم ال ؿألحداثالممالـعك فالنلمالا ممثكالي .
كممال هؽممض أفيؿمفدملمفالمفدمالتال الهفلالم ميدمل رمكظمؼاأل بلـالفيمرةللال

مممػزاتك مػػكب اليػػؿكاحػػدةمػػدلفا ػػميدامالتمثمدػػلم ػػميدـ ػػرهثػػضالمكالػػؼدكفاأليػػرلعك دػػال
رح فا ميداملالعكمكظمملال رالكلتكالزمالفالمدال همف.
مظلرمدلملالرةالمثالـ ي
 كما أن ىناك مراحل متتابع مهػب الػ المثالػـأيػذ الهثػمفاال مهػالر دػدمكظمػؼاأل ػبلـالفيػمرة
رالحيلالد ار ملعكمرلالحمالػل )258-257:2000عكالحمالػل )333:2001أدػي دػدا ػميداـ
األ بلـالفيمرة رالثمالملالمثالممملالهدمف رضلالهبيؿمدظـمفيبلؿ بلثمراحؿر,م مل ر:
 مرحم التحضير والتقديم:مبمؿ ذ المرحاللملم,لالهكالدم ػركالمثالممػرعكملم,ػلالممثالمػمف
لمبال دةالممالـعكالثمػؿ الػ ايهػالر ـهمػالممكلػبمػدلـمػفأدبػطلعك ػذام ػال د ـ الػ مريمػز

ادمهال لـعك ذام مالزـمهدبأيذالمبلحظالتأ دالل رضالممالـ

 مرحم العارض:لالمثالػـالحرمػل ػرايممػالرمك ػد ػرضالمػمالـهحمػثميػكفمبل,مػل ػرالكلػت
ذامػػيمػػبهفمػػليط ػكاتالػػدرسعم ار م ػالنكضػػكحاليػػكتكاليػػكرةعككهػػكدالرتهػػلالمالفال,مػػل ػػر
مكظمؼاأل بلـ؛لذام مكهب ال المثالـهذؿهلدإضال رلممـالمبال دة.

 مرحم ا التطبيااق والمتابع ا :مفػػكـالمثالػػـهمداللب ػلالممثالمػػمفهلحػػداثالمػػمالـالمػػرمػػـ رضػػلالع
كمفكـالممثالممفهالإلهالهل فا مم الراتزمبل,لـعكمف ـيمالهلمفالرمر ال الممالـالمثركض.
ك ػػذامثدػػركيػػكؿالممثالمػػمفهي ػرمالنلالم ػكادالمثالمممػػلممطالػػبأفميػػكف دػػالؾه ػرامجمثػػدةإ ػػدادان

همػػدعهحمػػثمفػػدـالمػػالدةهلبػػيالؿهذاهػػلكمممثػػلع كمزمػػددا ثمػػلالممثالمػػمف

prakasa,2005:

)292عل ػػذامه ػػب الػ ػ المثال ػػـأفميط ػػطال ػػميداـاأل ػػبلـالفي ػػمرةع ال ػػميداـاأل ػػبلـيمفدم ػػل
كك ػػماللمثالمممػػلمفػػبضػػمفالميطػػمطالثػػالـلالػػدرسع مضػػب ػػرالح ػػهالفالكلػػتكالميػػالفالمدال ػػب
ال ميداـاأل بلـعهحمثممكا ؽمباللدؼالمرهػكمحفمفػيعكميػكفك مفػلاليػاللهمكضػكعالػدرسع

كالمليػدمػػفيالػػكاأل ػػبلـمػػفأممبػػكمش ػػراليػػكرةأكاليػػكتعكالمليػػدمػػفمػػدلهال زمػػلهلػػالز

الثرض .
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مميزات وخصائص األفالم التعميمي القصيرة:
ممممباأل بلـالفيمرةهاللثدمدمفالمممزاتالمرمهثاللالحالضرة رالهم,ػلاليػمملهبػيؿ ثػالؿ

ك ػػالدؼلمػػال ملػػالمػػفألػكافمثهػرةكحريػػلكيػػكت مهػػذبادمهػػال المػػمثالـأطػػكؿ مػرةمميدػػلكتمر ػػالمػػف

المممػزاتالمػػرم ػػال دالمثالػػـ ػػرالثمالمػػلالمثالمممػػلع ك ممػػالمػػلمر ػػرضأل ػػـ ػػذ المممػزات الػػد مالجع
 )92-90:2011بػػاليرع )mangal&, uma, 2009: 63-64))625-624:2009أهػػك

حهرع )258:2011هبلؿع :)Beheshti, et al., 2018: 63-64 )30:2013

 .1إميالدمػػل رضػػيهميمالػػؼاألهل ػزةالمػػرهػػمفأمػػدمدالك ػػلكللالكيػػكؿإلمػػيكم ػكا ر هػػمفأمػػدم
المػمثالـكالرهػكعلػػي ػرحاللػلمغمهػػيعك ػذامػػك رمػفهلػدالمثالمػػمفهػدالنمػفإ ػػالدة رضػيمػرة

أيرلعإضال لإل أديمميفمبال دمي رأمميالف ال  ذااليكيب رظؿمكاهداالدمردت .

 .2المحيـ ر ػر ل ػرضالمػمالـهال ػميداـالميػكمرالهطػ كال الهػتم ػلبلفلالمدر ػمفكالطالهػل
مالممػػرالمثالػػمـكالمػػدرمبمػػفيػػبلؿميػػكمرالحريػػالتالمػػرمػػمـه ػػر ليهمػرةهحمػػثالمػػمميف

الثمفالمهردةمفادرايلال .

 .3مثرضأمالـالطالهليهرةمبمريلمميدلـمفالحكاركالمداللبلكإهػدالالػرأمحمػثممحػدثيػؿ
مالممذ فيهرةمبمريلهمدلـ 

 .4م مطر ال مبػياللهالػكسالطالهػل ػرالمفال ػدالممػليرة ػفطرمػؽالالفطػالتالمفرهػلعكالميهػرة
بلممكت ال الطالهلب مفمكضكعالدرسهيرؼالدظر فميالفهالك ي.

 .5مركدلا ميداـاأل بلـهمالمدال ػبالم,ػلالم ػملد لع لدػالؾإميالدمػلإل ػالدةأمهػزلمػفالمػمالـع
أكإ الدمػػييػػالمبلنأكالمكلػػؼ دػػدهػػزلمدػػيعهالإلضػػال للم ػػال مملال ػػريدمػػلهممػػبالمهالحػػث
كالمراحؿالمثالمممل.

 .6اميالدملمغممرآرالكامهال التالممثالممفهيكرةامهالهمليدممهللمبال دةالممالـ.
 .7مبال دةاأل بلـمكهيالممثالممفدحكا ميداـحؿالمبيبلت.

 .8مميؼهفدرمفالمكضك ملكالحمالدملعكذلؾمفمهدأا ممالد  ال الكالبالمكضك ر .

 .9ممدالكؿالممالـالمكضكعأكالميرةمػف ػدةزكامػالعممػالمهثػؿالمكضػكعأي ػركضػكحالنكهمالدػالنمػف
حمثاالم العكالثمؽ .

 .10دالؾ بلللك مفلهمفطهمثلالمضمكفكطرمفػلالمثاللهػلع ػالأل بلـالمػرمثممػد الػ الكيػؼ
م بلنمليذالمثالمؽالمفركل ملالحم انزأ ال مالنعهمدمالمغمبالمثالمؽالمفركل رهثضأ بلـال مر
البييملالمرمثممد ال ممالهبالبلالداتكالمحالمبلت.

ريهمر رالثمالملالمثالممملعيكدلال
كممض ممال هؽأفمممزاتاأل بلـالفيمرةمهثؿ 
ان
للالدكان

مفػػدـالممػػال مـالميمالمػػلهيػػكرةمه ػػطلمحههػػلإل ػ لال ػكبالمبلممػػذ ػكاليالدػػت ػػذ الممػػال مـدمدمػػلأك
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مثالمممػػلأككطدمػػل ضػبلن ػػفأدلػػالمفػػدـلغػػل رهمػػل يػػح المهػػد الالمالممػػذتاللهػالن ػػرهم,مػػياأل ػرملع

إضال لنإلػ أدلػالمدمػراليمػالؿ مدفالػيإلػ  ػاللـآيػرعكهاللمػاللرمفػدـالمػالدةالمثالمممػلهبػيؿتمػرمفالمػدم
مهذبادمهال المػمثالـأطػكؿ مػرةمميدػلع ضػبلن ػفمك مر ػالالكلػتكالهلػدعكيػذلؾهإ ػلالملال ػرإ ػرال

ةالمثهمرملالبمكملكاليمالهمللدمي .

المثهـالالغكملدلالممثالـك ذام ال د ال دمكالفدر

سمبيات توظيف األفالم القصيرة في التعميم:
ال الرتـمفاأل مملالمرمحظ هلالاأل بلـالمثالممملإالأف دالؾهثضالمريذالمرمهػب
أفمؤيذهثمفاال مهالركمدلال الد مالجع)95-94:2011ك أهكحهرع:)251:2011
 .1لػػدمثطػػرهثػػضاأل ػػبلـالمثالمممػػلالممحريػػل ي ػرةيالط,ػػل ػػفالحهػػـالطهمثػػرلالظ ػكا رالمػػر
الزمفالذممثرضألحداثمالرميملعحمثلػدمثمفػد
مم اللالم ؿحهـالحمكادالتأكالحبراتعك
ي

المالممذأف ذ األحداثحد تارف ر ير  .

 .2لدمفدـهثضاأل بلـالممحريلالمثالمممل يرةمهمػكرةأكلػدممضػمفد المػلالمحمالهلػالالمالممػذ
أ داللمبال دميلمحمكلالممالـ .

 .3حالهػػل ػػرضاأل ػػبلـالمثالمممػػللحه ػرةد ار ػػملمم ػكا ر ملػػالا ػػمثداداتياليػػلم ػػؿالملكم ػػلع
كالممدمداتاليلرهال,ملكبالبلالثرضالمدال هل .

ػلكالمثالمػػؽمػػفلهػػؿالمبػػال دمفلالمػػمالـ؛ألدلػػالك ػػمالل
 .4يػػبلؿالثػػرضالم ػػم هػػاللحكاركالمداللبػ 
اميالؿمفطرؼكاحدعممالمؤ ر الهالن ال محفمؽهثضاأل داؼ.

 .5الم ػػم لالمبػػال دهػػممحصالك ػػال,ؿمػػفدمػػالذجأك مدػػالتيمػػاللػػكيالدػػتمكهػػكدةأمالمػػي ػػر
اليؼ.

لذامهب ال المثالـأفمفكـهميػحم هثػضاأل يػالراليالط,ػلالمػرم ػههلالاأل ػبلـالمثالمممػلع
كمكضػ لالمبلممػػذالمػػرؽهػػمفمػػالمػ ار  ػػراأل ػػبلـكهػػمفمػػالمحػػدث ػػركالػػبالحمػػالةعكمكهػػيالمبلممػػذإل ػ 

الثبلللهمفاليكركالحفمفلحم ميكدكاممال مـيحمحل فالحهـعكالثمؿ ال ملم,لالهم,لاليممل
لالثرضمفإضاللةكملكملكممدمداتيلرهال,مل .
عالق األفالم القصيرة بالتعبير الكتابي:
يمثدالحكارالفال,ـ راأل بلـالفيمرةك ماللأ ال ملمفك ال,ؿالمثهمرالمػرمدفػؿاأل يػالرذات

الفممػػلاالهممال مػػلكالدم ػػملكالمثالمممػػللالمبػػال دبػػيبلنكمضػػمكدالنعهحمػػثميػػكفمحيكمػػلضػػمفبػػركط
محددة .مر رع )30:1997

ثدػػدمالميػػكفاأل ػػبلـ ػػرلاللػػبح ػكارمميػػزكدالمػػمثالـهاللهمػػؿكالمثهم ػراتالميمالمػػلالمػػرمحمػػالج

لمكظمملال رمكالؼميمالملعكمميمديمفالفدرة ال ا مد اللاليالمالتكالهمؿالمبل,مللالمثهمر دلال .
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كل ػػدأظل ػػرتالهح ػػكثالثالمم ػػلكالد ار ػػالتالممدادم ػػلأفالحػ ػكاساليم ػػسم ػػال ـ ػػرايم ػػالب

المثالكمػػالتكالملػػالرات ػػر مالممػػرالمثالػػمـكالػػمثالـكالمػػدرمبهاللد ػػبالم,كمػػلارممػػل %83:ػػفطرمػػؽ
حال لالهيرعك %11فطرمؽحال لال مبعك %3.5فطرمؽحال لالبـعك %1.5فطرمؽ
حال لالالمسعك %1فطرمؽحال لالمذكؽ .باليرع )625:2009
ك ػػرضػػكلمػػالممممػػزهػػياأل ػػبلـالفيػػمرةمػػفممم ػزاتكييػػال,صع إدلػػالمميػػفأفم ػػلـ ػػر

مطػػكمرملػػالرةالمثهمػػراليمػػالهرع مػػزكدالمػػمثالـهل يػػالركممػػرداتكألمػػالظهدمػػدةع م ػػرمالمثهػػـالالغػػكمع
كهاللماللر إفمفال لكلل ال الطاللبمرهمػل ػذ اليالمػالتكالممػرداتالهدمػدةالمػرايم ػهلالمػفالمػمالـ
ػػرالمثهمػػراليمػػالهرعكا محضػػالراليػػكرةالذ دمػػلالمػػريكدلػػالمػػفمبػػال دميلالمػػمالـعكالمثهمػػر مػػالبػػال د

هملالرةكمميفع الأل بلـالفيمرةهال مهالر المفدملمهمبهمفحال مرال مبكالهيرم ال د ال هفاللأ ػر

المثالـأطكؿ مرةمميدللدلالممثالـ .
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المحور الثاني :التعبير الكتابي
محمػػػؿالالغػ ػػلميالدػ ػػلملمػػػل ػ ػػرحمػ ػػالةالهب ػ ػرمل لػ ػػرأداةالمكايػ ػػؿكالمم ػػال ـه ػػمفهدػػػرالهبػ ػػرع

كم ػػميدملالالمػػردلفضػػاللحالهالمػػيكممطالهالمػػيععك ػكاليالدػػت ػػذ الالغػػلم ػػمك لأـميمكهػػلع لػػرأداة
م ػػمطمبالم ػػردالمكاي ػػؿهل ػػالم ػػبتم ػػر؛ ل ػػرك ػػماللالم ػػردلالحي ػػكؿ الػ ػ المث ػػالرؼكاليهػػراتكالف ػػمـع

كالمثهم ػػر ػػفأ ي ػػالر كيال ػػؽاأل ي ػػالرعكم ػػؤ ر ػػرطرمف ػػلمميم ػػر عكمييم ػػبالالغ ػػلدممه ػػلاحمي ػػالؾالم ػػرد
مممدكمممد .
هالريرمفعك ذاليمردكدإمهالهر ال المرد مدبطاهممال مالنعكممكايؿمباريرمف م
ي
كمث ػػدالالغ ػػلالثرهم ػػلإح ػػدلالالغ ػػالتالثظمػ ػ ع ف ػػداحم ػػكتالمػ ػ ار مفالثره ػػركاإل ػػبلمرعيم ػػال

ا ػػمك هتمػػالدفػػؿإلملػػالمػػفم ػراثاألم ػـكالبػػثكبالفدممػػلذاتالحضػػالرات محمػػكدع)596:2018ع
ممزالالغلالثرهملهييال,ص رمدةمفالردلنهالغالتاأليرلع لرلغلالفػرآفاليػرمـهمػال مػيمػف فمػدة

كمم
ػػالمملكل ػػمـإد ػػالدملر مث ػػل؛أكه ػػب الػ ػ أي ػػحالهلالأفمثطك ػػالم ػػفالر الم ػػلم ػػالمالم ػػؽهل ػػالعكمحف ػػؽ

ا ػػمم اررمملال؛ لػػرالم ػػؤكلل ػػفحمػػظالمػػكركثال فػػال ركالحضػػالرمع لػػريػػاللمرآةمثيػػسحاللػػلأممدػػال
الثرهمل .الرهالمثلكالحهالبدلع )629:2015
كممثػػدد دػػكفالالغػػلالثرهمػػلمػفا ػػممالععكمحػػدثعكلػرالةعكيمالهػػلع مالػػؾالمدػػكفمهممثػػلمػػؤدم

دك انرهالر انز ريدملالالغلالثرهملعكيؿ فمف ذ المدكفم ؤ رهالل البأكهالإلمهالب ال اريرع لم
مح ف رأم ػفمػؤدمإلػ المح ػف ػرهػاللرالمدػكف رهػبع.)91:2011كمظلػراليمالهػلمػفهػمف
دكفالالغلالثرهمليلداةململ رمحكمؿاأل يػالرإلػ يػبلـميمػكبمدفػؿال فال ػلكالثالػكـالميمالمػل هػر

األهمػػالؿالممبلحفػػل ال ػ مػػرالثيػػكرع مثػػدك ػػمالللحمػػظذاي ػرةالمػػردكاألمػػلعكالمثهمػػر ػػفمطالثالمػػي
كآمالل ػػيع حمالمد ػػاليالل ػػالمرمهط ػػلارمهالطػ ػالنمهالبػ ػ انرأكتم ػػرمهالب ػػرهل ػػذاالمك م ػػؽالالغكم الفالض ػػركدمػ ػكافع

 .)1258:2016

كلالغلالثرهملميالدلياليل رالمثالػمـهاللمرحالػلاأل ال ػملع لػرمػفأ ػـك ػال,ؿاالميػالؿهػمف

الطاللبكهممبالمكادالد ار ملع الللدؼمفمدرمسالالغلالثرهمل رالمرحاللاأل ال ػملإي ػالبالطػبلب
حيمالللغكملعكمميمدلـمفاإللمالـهاللمرايمبالالغكملعكاأل اللمبالمرممم لدملـالمثهمر فحالهالملـ

 .هداللالدمع)3:2016عكاللدؼالر,م رلمثالمـالالغلالثرهملهبيؿ الـ كمدمملالملالراتاألرهػب
األ ال مللدلالممثالممفك ر:اال ممالعكالمحدثكالفػرالةكاليمالهػلعكمم ػـ ػذ الملػالراتهلدلػالمميػالل

ههثضلالالهثضعكيؿملالرةمؤ رهالأليرل .المبلراكمع )11:2017
لػػذامهدػػتالهالح ػػل ػػر ػػذ الر ػػالللالمثهمػػراليمػػالهرأل ممػػل ػػفاليمالهػػليمػػفمػػف دػػكفالالغػػلالثرهمػػلع
لرمثمؿ ال حمظاهملالداتاأل رادالممدك لمفاالدد الر .
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مفيوم التعبير :
مثػػدالمثهمػػرهػػزلانمػػفحمػػالةالدػػالسألدػػيأ ػػـك ػػال,ؿاالميػػالؿكأي ر ػػالعك ػػك المػػؿهمػػبهػػمف

الدالسعك ميممميفالمردمفالمثهمر فدم يعكمفدفؿأ يالرعكمفالحيكؿ ال المثر لع لكأداة
المثالمـكالثالـعكهيمزكدالمردهمفالممسالضهطاالهممال رعك ددمالمده المرل ر رضأ يػالر  الػ 

كا مف ار انر اللالبمرع .)19:2010
اريرمفميكفمفالدالحملالدم ملأي ر هالمالن 
وقاااد تنااااول البااااحثون التعبيااار بمفااااىيم عااادة حياااث مثر ػػيالهردكمػػؿ )30:2018هلدػػي":
ريالطر ككهداديمفأ يالركمبال ركادمثػالالتمبػال للكيمالهػلعهثهػالرات

ا يالحاإلد الف مالمهكؿ
المملمدال بالم ممثمفأكالفالر,مفعيمالأديك ماللاالميالؿكالممال ـهمفالمردكهفملأ رادالمهممب".

ػالظكالهمػؿ
كمرلمحمد )23:2017هلدي:الفدرة ال المكايػؿمػبالمهممػبعهال ػميداـاأللم 

كالمرايمػػبعهبػػيؿمػػدظـعكالمثهمػػر مػػال ػػرالػػدمسمػػفمبػػال ركأ يػػالركمػػالمهػػكؿ ػػري ػكاطر ـهالغػػل
الممل .
كمثر ػي البػكركمفػدادم )215:2013هلدػػي:اإل يػالح مػال ػرالػػدمسمػفأ يػالركمبػػال ر

هاللمحالد لأكاليمالهل مميددالمفاليبؼ فبييملكممكؿكلدراتكمكا بالممحدثأكاليالمب .

وتعرف الباحث التعبيرهلدي:لدرةالمرد ال المثهمر مالمهكؿهيالطر هللمػالظكهمػؿكمرايمػب
مكزكد ػػلهثم ػػدان ػػفالمي ػػهطكالثبػ ػكا,ملعهحم ػػثم ػػؤ ر ػػرالف ػػالرئاذايالد ػػتميمكه ػػلعكال ػػالمباذاي ػػالف

مبال للن .

أىمي التعبير:
مم ؿالمثهمرحالهلمالحللئلد الفيغم انرأـيهم انرع بلم مغدر دػياإلد ػالف ػرأطػكارحمالمػي

ػالعكالمثهمػػرهبػػفمياليمػػالهركالبػػمكمملػػـلالطاللػػبع إ طػػاللالحرمػػلاليالمالػػللالطاللػػب ػػرالمثهمػػر
هممثلػ 
ػذبمثػػكد ال ػ الطاللػػبهبػػيؿامهػػالهرع مبػػثر هل ممػػلالمثهمػػر ػػرحمالمػػيعكمميػػفمحدمػػد
هل ػػالكبملػ ى
أ مملالمثهمر رالدفالطالماللمل .طاىر  )376 :2535
 .1مفكملبييملالمالممذعكمث كمد الهرأةكح فاألدب.

 .2مثممؽهثضالثالداتالميرملعكاالهممال مللدلالمالممذ.

 .3المدرب ال ح فاال ممالععكالفرالةعكهاللماللرمميمفالمالممذ رالحدمثعكاليمالهل.
 .4مزمػػد فػػلالمالممػػذهدم ػػيهيػػؿمػػالميػػدرمدػػيمػػفأدبػػطلبػػململعأكيمالهمػػل؛ألدػػيمثػػكد  ال ػ 
مد مؽاأل يالرعكاهثالد ال فالغمكضكالمبكمش.
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كمثهمػػرالمػػرد ػػفدم ػػيميمػػؼمػػفحػػدةالفالػػؽكالمػػكمرلدمػػيعكمبػػثر هالل ارحػػلكال ػػركريمػػال ػػر

البثركالفيل مثهر مالمهكؿهيالطر ال كرللعكمظلرأ مملالمثهمراليمالهرع ال يال لاأليثدة
ػػرحمالمد ػػالاالهممال م ػػلكالمثالممم ػػلكتمر ػػالع همم ػػباأل ػ ػرادهحاله ػػلألفميكدػ ػكاممميد ػػمف ػػرالمثهم ػػرع

اللطاللبهحالهلليعكالرهؿعكالهال,بعكالمكظؼعكالمثالـ..إل  هممبأطمػالؼالمهممػبهحالهػلالمػمبلؾ

ملالرةالمثهمراليمالهرعلم لؿلدالأمكرحمالمدال .
أىداف تدريس التعبير :

البؾأفاللدؼمفالثمالملالمثالمممل كإيراجطاللبلالدر الػ الفػرالةكاليمالهػلهبػيؿهمػدع

هحمػػثم ػػال د  ػػرحمالمػػيالم ػػمفهالمل ال ػ اليػػثمداالهممػػال ركالمثالممػػركالثمالػػرعكمػػماليصأ ػػداؼ

مدرمسالمثهمر رالدفالطالماللمل .ال مال مل2011:ع )126البكركمفدادم2013:ع)216
 .1مثهمرالطبلب مالمهكؿهلدم لـعكمالمبال دكديهثهالراتكألمالظ الممل.

 .2مثكمد ـالدلل رالمبلحظلعكادمفاللاأللمالظالمرمبل,ـالمثد المفيكد.
 .3مثكمد ـ ال المميمرالمدطفرالمم ال ؿالممراهطعكالثمػؿ الػ مغذمػليمػالؿالمبلممػذهثداليػر
الدمككاالهميالر.

 .4مبهمثلـ ال ا مثمالؿاأل اللمبالميمالمل رالمثهمر.
 .5مثكمد ـال ر ل رالمميمركالمثهمرعياليل رالمثهمرالبمكم.

 .6إي البالطبلبمهمك لمفالفمـكالمثالرؼكاأل يالركاالمهال التال الممل.
 .7مزكمدالمبلممذهالأللمالظكالمرايمبإلضال ملاللحيمالملـالالغكملعكا مثماللي رحدم لـكيمالهملـ.

 .8ملم,ػػلالمبلممػػذلمكاهلػػلالمكالػػؼالم ػػمفهالملالمػػرمكاهلػػي ػػرحمالمػػيعكممطالػػب يػػالحلالال ػػالف
كالفدرة ال االرمهالؿعلالثمش رالمهممبهمثاللمل.

 .9مفكملالمالممذكمدممميلغكمالنعكمميمديمفالمثهمربملمالىكيمالهمالن.

أىاااداف تااادريس التعبيااار لمصاااف الراباااع كماااا وردت فاااي الخطاااوط العريضااا لممنيااااج

الفمسطيني 

ويمكااان تحدياااد أىاااداف تااادريس التعبيااار لمصاااف الراباااع كماااا تضااامنتيا الخطاااوط العريضااا لممنيااااج

الفمسطيني فيما يمي وزارة التربي والتعميم :)7-4 :2536
 .1إي البالطبلبالطبللل رالحدمثكالمثهمر.

 .2مبهمثلـ ال المثهمربمكمال مالمهكؿهيالطر ـمفمبال ركآراله فلكهالغل الممل.
 .3إيمالؿليل مثلال.
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 .4أفم ردالممثالـيه انرليم انراكليل.
أفمهرمالطبلبحكا انرمبزمبل,لـ.
.5
ي

 .6مهدمالطبلبآ ارل ـ رمكالؼميمالمل.

 .7االلمزاـهفمـالدظال لكالمرممبأ داللاليمالهل.

 .8المثهمريمالهمالن فالمكضك التذاتالياللهذاميكهم,ميهحدكد )30يالمل.
 .9مكظمؼ بلمالتالمرلمـ راليمالهلم ؿ. :؟.)!:

 مثػػدالمثهمػػرهبػػفميالبػػمكمكاليمػػالهر ػػرتالمػػلاأل ممػػللالمبلممػػذع مثكمػػدالمػػمثالـ ال ػ مكظمػػؼ
األلمالظكاأل اللمبالمدال هل ر مالؽذكمثد عمحدثأ انريهم انر ردمسالفػالرئكال ػالمبعكمميدػيمػف
المثهمرهبيؿهمدمثكد الميهالإلمهالبهحمالمي ال هممباأليثدة كاليالفممحد النعأكيالمهالن .

العوامل التي تؤدي لمنيوض بالتعبير في الصفوف األولي :
دػػالؾمهمك ػػلمػػفالثكامػػؿمميػػفأفمػػؤدمهػػاللدلكضهػػاللمثهمر ػػراليػػمكؼاألكلمػػلمميػػف

محدمد ال ممالمالر .حالسع )204:2017

 .1مبهمبالطبلب ال المبالريلالبمكملعكاالدبطلاليمالهملدايؿاليؼ.
 .2طرحالمكضك التالمرمحبالطبلباليمالهل ملال.

 .3إ طاللالحرمل راليمالهلكالفكؿ رالمكضك التالمرممضاللال.
 .4مبػػهمثلـ ال ػ الفػػرالةالح ػرةكزمػػالرةالميمهػػلعحمػػثإدلػػالم ػػلـ ػػرإ ػرالالمثهػػـالالغػػكملػػدل
الطالهل.

 .5ا ػػمغبلؿالمػػرص ػػريال ػػلالم ػكادالد ار ػػملإلمالحػػلالمريػػلأمػػالـالطػػبلبلالف ػكؿأكالمبػػالريل
البمكملكاليمالهل.
كمميفأفمضالؼإل ذلؾمبهمبالطاللب ال  ػردأحػداثالحيػلالد ار ػملعكمػالمثالػـمدلػال
أمالـزمبل,يعكدكراأل ػرةكممالهثملػالألهدال,لػالعكمبػهمثلـ الػ لػرالةالفػرآفاليػرمـعيمػالأظلػرتد ار ػل
هدالهكاد )2009ممكؽالطالهلالحال ظمفلالفرآفاليرمـ رملالراتالمثهمراليمالهر .

أنواع التعبير :
ل ػ ػػـاله ػ ػػالح كفالمثهم ػ ػػرإلػ ػ ػ ل ػ ػػممف:الف ػ ػػـاألكؿمػ ػ ػرمهطهاللب ػ ػػيؿعكالف ػ ػػـال ػ ػػالدرمػ ػ ػرمهط

هاللمكضكع :
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أوالً :التعبير من حيث الشكل نوعان :
أ .المثهم ػػرالب ػػملر:ك ػػكالي ػػبلـالمدط ػػكؽال ػػذممي ػػدر المر ػػؿمب ػػال للعكم ػػمفهاليالم ػػمفهؿ
ا ػػممال النعكم ػػميدـ ػػرمكالػػؼالمكاهلػػلعأكمػػفيػػبلؿك ػػال,ؿاالميػػالؿاليػػكمريالللػػالمؼع
كالمالمالزعكاالدمردتعكتمر ال".

ػؿلالم ػػمفهؿيماله ػػيع

ب .المثهم ػػراليم ػػالهرأكالمحرم ػػرم:ك ػػكالي ػػبلـالميم ػػكبال ػػذممي ػػدر المر ػ ي
كم ميدـتاللهالن رمكالؼالمهال دهمفالمر ؿكالم مفهؿزمالدالنكميالدالنع ممـالمكايؿمفيبلؿ
المثهمرالميمكب .طملع)227:2007

ثانياً :التعبير من حيث الموضوع:
أ .المثهمرالكظممر ":كالمثهمرالذمملدؼإل مدرمبالطالهل ال يمممػلالمكايػؿمػباريػرمف
ػػرالمكالػػؼالحمالممػػلالميمالمػػلعل ػػدح ػكا,هلـالمالدمػػلكاالهممال مػػلعكميػػاللحلـ ػػرالحمػػالة" .

محمدع)28:2017

كيمطالؽ ال يؿمثهمرمؤدمكظممل رالحمالةعكمثهرهيالمػرد ػفحالهالمػيعكممطالهػالتحمالمػي
اؿكهكابعكادارةبؤكديعكأدالملدمي طمػلع
المكمملمفمثالمبلتمكمملمفهمبكبرالعك ؤ 
 )228:2007

ومن األمثم عمى التعبير الوظيفي:الر الللالكظممملعكالر الللالبييملعكاإل بلفعكالبل ملع
كالػػد كةعكالهرلمػػلعكالمفرمػػرع كمحضػػراالهممػػالعع كمػػؿلاال ػػممالراتعكاليطالهػػلعكاليالمػػالتاال ممالحمػػل
كاليمالممػػلعكالماليػػمصعكالمدػػالظراتعكالمػػذيراتالمكممػػلعكالمغطمػػلاليػػحمملعكالمفػػالالتتمػػراألدهمػػلع

مدكمفال هبلتعكا دادالفكا,ـعكالمراهبعاللكامشعمدكمفالمحالضرات حمالدكديالرع)15:2002

التعبير اإلبداعي:
ػكمعمثهػػرالمالممػػذمػػفيبللػػي ػػفالمبػػال ركاألحال ػػمسكالمهػػالربهل ػػالكبكاض ػ 
ي
"ك ػػك فلغػ

كمممم ػػزكهللم ػػالظمحيم ػػلعمثي ػػسبيي ػػمميالذامم ػػلعكم ػػؤ ر ػػراريػ ػرمف" .ه ػػالدكآي ػػركفع:2016

.)316

ومثر ي طمل :)228:2007هلديذلؾالدكعمفالمثهمرالذممفيػدهػيإظلػالرالمبػال رك
األحال مسعكالثكاطػؼالهمالبػلعكاليمػالؿع محػدثأ ػر ػرالفػالرئعأكال ػالمبعكمم ػـ هال ارمػيهاللهمػالؿ

كال بلمل.
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التعبير الكتابي:
مضـالالغلالثرهملأرهبملػالرات ػر:اال ػممالععكالمحػدثعكالفػرالةعكاليمالهػلعكليػؿملػالرةمػف

ػػذ الملػػالراتمهمك ػػلمػػفالملػػالراتالمر مػػلالياليػػلعكمممػػؽالهػػالح كف ال ػ أ ممػػلالمثهمػػرلالطاللػػب

ك الػ كهػػيالييػػكصالمثهمػػراليمػػالهر مػػفأهػػرزأ ػػداؼالثمالمػػلالمثالمممػػلمميػػمفالطاللػػبمػػفالفػرالة
كاليمالهلهمالمد ـمثالمي رهممبالمكادكالمراحؿالمثالممملالميمالمل .
كمثداليمالهل ػهبلنحفمفمػالنلالميػراإلد ػالدرعكمػف دػالمبلحػظأفي مػ انرمػفالمػؤريمفكالهػالح مف

بلنأل يػػالركمػػكركثمالػػؾاألمػػـع
ك المػػاللار ػػالرملممػػكفهػػاللدفكشكاليرهبػػالتكاليمالهػػل؛ألدلػػالمثػػد ػػه 

كم لـ رالمثرمؼهثالكملـك دكدلـكيمهلـكمثمفداملـع الليمالهل ردلضلاألمـ رال ػالهؽكالبلحػؽ
الدهػػالرع .)42:2011الليمالهػػلالهمػػدةم ػػلؿ الػ الفػػالرئمثر ػػلمػػالذامحػػالكؿأفمفػػكؿع ػػبلممثػػرض

ل كلالملػـعكمهالػباالحمػراـلػؾكلؤل يػالرالمػرمفدملال ميػطم ع)174:2010عكمفػكـاليمالهػل الػ 
هداللميكرات فالمللهثضاال يالرعكيهلال رلاللبلغكممثهرعمبر ـاليالمػالتكالهمػؿكالثهػالرات

ر ػػمالنإمبل,مػالنيػػحمحالنهكضػػكحهلػػدؼمحفمػػؽاميػػالؿ ثػػالؿهػػمفاليالمػػبكالفػػالرئ هػػدالهػػالرمع:2010
 .)67

"كم ػػفاألم ػػكرالممم ػػؽ المل ػػاله ػػمفالمدر ػػمفاللد م ػػل ػػرالثم ػػؿعاذالمه ػػكزط ػػرحأمدب ػػالطداي ػػؿ
المدر ػػلأكيالرهلػػالإالإذايػػالفمرمهط ػالنهلػػدؼمحػػددعك ػػذامػػالمدطهػػؽ ال ػ الثمػػؿاليمػػالهراليػػمر

المممرضأفالميػكفدبػالطالنركممدمػالن بػكا,مالنمطرحػيالمثالػـلمهػردابػغالؿكلػتالمػمثالـأك فكهػللػيع
ػػبلمثػػرؼالغػػرضمدػػيعكالمثػػرؼالطاللػػبلمػػالذامفػػكـهػػيعهػػؿالهػػدأفميػػكفالطر ػػالفالمثالػػـكالمػػمثالـ
ال ك رهلدؼ ذاالدبالط" .رمالفع .)212:2003

كميمالػػؼالمثهمػػراليمػػالهرمػػفمرحالػػلمثالمممػػلإلػ أيػػرلهػػاليمبلؼاأل ػػداؼعلػػذلؾ ػػإفالمثهمػػر
اليمػػالهر ػػراليػػمكؼاألكل ػ مػػفالمرحالػػلاالهمدا,مػػلمهػػبأفمديػػب ال ػ مفالمػػدالمالممػػذلمػػال ػػك ػػر

اليمػػالبالمدر ػػرعكالميػػرجاللػػدؼ ػػفيكدػػيمهػػردمثكمػػدالمالممػػذ ال ػ ايممػػالراليالمػػالتالمدال ػػهل ػػر
الثهالراتتمرالميمماللأككضبيالملمدال هل رميالدلالاليحم  رالهمالل أهػكالضػهثالتع:2007

 .)179

كمثدملالراتاليمالهلأيثبمفملالراتالفرالةدظ اىرلحالهملالإلبراؾأي رمفحال ل ػرأدال

ملالراتاليمالهلكمدحير ر بلثحكاسك ر:الثمفالمرمبلحظهلالر ـالحركؼعكمرممهلػالع مر ػـ

يكرةيحمحل رالذ فممالم ال د ال مذير ال ددمالمرمديمالهملالعكاألذفالمرم مبهلالاأليكات
كمممزااليمبل التالدلمفلهمفأيكاتالحركؼممفالرهلالميالرجعكالمػدالمػرمػؤدمالثمػؿاليمػالهر الػ 
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الػػد المركالهلػػدالثضػػالرالػػذمممطالػػبمػػدرمباألطمػػالؿاليػػغالرمػػفالممثالمػػمف ال ػ االدضػػهالطالمػػدكم

الثضالر رر ـالحركؼكيمالهلاليالمالت .الههلع )276-266:2002

كلفدمدالكؿالهالح كفالمثهمراليمالهرهممػال مـممثػددةمدلػالعحمػثمثػرؼالمثهمػراليمػالهرهلدػي:

لدرةالمبلممذ ال دفؿأ يالر ـإل اريرمفميمكهل؛ممػالم ػال د الػ االميػالؿعكمحفػؽالملػـكاإل لػالـ

همدلـكهمفالفالرئ .الركآيركفع )455:2018


يمػػالمثػػرؼهلدػػي":مفػػدرةالطاللػػب ال ػ دفػػؿاأل يػػالركاألحال ػػمسإل ػ اري ػرمفيمالهػػيم ػػميدمالن

لكا داليمالهلال المملم ؿاإلمبللعكاليطعالفكا دالالغكمل" .إهدميع )59:2017

ركاأل يػالركاالمهال ػالتكالمكالػؼاليالمدػلهل ػػالكب
كمثػرؼهلدػي:اإل يػالحاليمػالهر ػفالمبػػال 

المملكحهلمفدثل .البكاهيلكحدادع )45:2017

هممؿكلغل

كمث ػػرؼهلد ػػي:ك ػػماللاالمي ػػالؿه ػػمفاأل ػ ػرادعمم ػػفممي ػػالي د ػػيم ػػال التميالدم ػػلأكزمالدم ػػل.
البكركمفدادمع )219:2013
ك ػػرؼال مال ػػمل )179:2011المثهمػػراليمػػالهر ":ػػكإ يػػالحالطاللػػب ػػفأ يػػالر كمبػػال ر 
كأحال م ػػيكيه ارمػػيكمبػػال دميعهالغػػل رهم ػل ػػالمملعك ػػكاالميػػالؿالالغػػكمري ػرمف ػػفطرمػػؽاليمالهػػلع
ك كك ماللاالميالؿهمفالمرداريرمفممفمهثدكف ديزمالدالنكميالدالن" .

كمثػ ػػرؼال ػ ػػالممر )81:2008المثهمػ ػػراليمػ ػػالهرهلدػ ػػي:ا يػ ػػالحالطاللػ ػػبهفالمػ ػػي ػ ػػفأ يػ ػػالر 
كمبال رع لكمدفؿأ يالر ـكمبال ر ـكأحال م لـيمالهل" .
وتعاارف الباحثاا التعبياار الكتااابيهلدػػي:لػػدرةالمالممػػذات ال ػ اليمالهػػلال ػػالمملالمػػرمثهػػر ػػف
المثالدركاأل يالرهبيؿكاض هال ميداـممرداتمدال هلعكمرايمبعكأدمالطلغكمليحمحل.

أىداف التعبير الكتابي:
ويمكن تحديد أىداف التعبير الكتابي قيما يمي :النعيمي )349 :2554
 .1مثكمدالممثالـ ال كضبيطللمالميمبمكض  ملالاللدؼكاال الكبالمرادمحفمفي.
 .2مدممللدرةالممثالـ ال محدمدأ يالر كمرممهلالكميالماللالعكدفاللالهيكرةكاضحل.

 .3الفػػدرة ال ػ ا محضػػالراألم الػػلكالب ػكا دالمدال ػػهللالمكضػػبككضػػثلال ػػرالمػػكطفالمبل,ػػـ ػػر
المثهمر.

 .4مدمملالفدرة ال اليمالهلاليحمحلر مالنكمريمهالنلالهمالل.
 .5الدلل را ميداـ بلمالتالمرلمـ.
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اللمثهمرالمثهمراليمالهرمدمرمفلدرةالمالممذ ال مرممبأ يالر كميالماللالع مدفؿيػؿمػالمػدكر

ي
رذ ديهيكرةكاضحل ال لياللملمفأمتمكض ال الد مرعك دالؾهثضالطالهػلاليهػكلمف

ممضالكفاليمالهل ال الحػدمثمبػال للأمػالـهمال ػل؛لػذا ػإف الػ المثالػـأفمػكلرالمثهمػراليمػالهر

كاألدبػطلاليمالهمػػلأ ممػػلياليػػلع ثػػفطرمفلػػالمميػػفاليبػؼ ػػفمكا ػػبالمبلممػػذمػػفبػػثركد ػػر
كيمالهلالفيلكالثمؿ ال مدممملالكمبهمثلـ .

أسس التعبير الكتابي:
دالؾمهمك لمػفاأل ػسكالمهػالدئالمػرممثالػؽهمثالػمـالمثهمػراليمػالهرعكممكلػؼ الملػالدهػالح

المثالممف ردركسالمثهمػرمػفحمػثايممػالرالمكضػك التالمبل,مػلكادمفػاللاأل ػاللمبكالطػرؽالهمػدةع
كهاللمػػاللرممكلػػؼ الملػػالدهػػالحكمفػػدـالمبلممػػذ ػػرالمثهمػػرعكمميػػفمكضػػمحلال ممػػالمالػػر حالػػسع:2017

 )200البكركالمفدادمع :)217-216:2013
 أوالً :األسس النفسي :كهب ال المثالـم ار الةممكؿالمبلممذكم مكمالملـالثفالملكامهال ػالملـعكا ممالمػػالملـ ػػرهػػكمػػفالحرمػػلك ػػدـالميالػػؼعكالثمػػؿ الػ مػػك مرهػػكهم,ػػركيػػمرمبػػهب
ال ػ المثهمػػراليمػػالهرعهحمػػثمفػػكـالمثالػػـهمحممػػزالطػػبلب ال ػ المثهمػػراليمػػالهرعكأفممحال ػ 

هالليػػهركاألدػػالةكمثطػػملـالكلػػتاليػػال رال محضػػالراأللمػػالظكاأل يػػالرلميرهلػػالهثػػدذلػػؾ ال ػ 

بيؿدمالجمثهرهي مالأراد .
ي
 ثاني ااً :األسااس التربوي ا :إ طػػاللالطاللػػبالحرمػػل ػػرالمثهمػػركايممػػالرالمكضػػك التكالممػػرداتكالمرايمب؛لذامثداليهرةال الهفل ريمالهػلالمكضػكعضػركرمل مظلػرالطاللػبملػالرةأي ػر ػر

يمالهػػلالمكضػػك التالمػػرمثر لػػالع مػػفمػػف دػػال الػ المثالػػـأفميمػػالرمكضػػك التالمثهمػػر ػػر
مهالؿيهرةالمبلممذع مثالـالمرحاللاأل ال ملمطاللبهثػدالميػالرالمثهمػر الػ حيػلالمثهمػر
ف ػػطع ال ػػمسلالمثهم ػػرزم ػػفأكحي ػػلمح ػػددةعه ػػؿ ػػكدب ػػالطلغ ػػكمم ػػممرمطالل ػػب ػػري ػػؿ

الحيصالد ار مل .

 ثالثااااً :األساااس المغويااا  :ػػرالمرحالػػلاالهمدا,مػػلميػػكفالمحيػػكؿالالغػػكملػػدلالطػػبلبلالمػػؿكالمثهمرمحمالجإل ممرداتكمرايمب؛لذاكهبا ػرالالمثهػـالالغػكملػدلالطػبلب ػفطرمػؽ

الفرالةكاال ػممالعكذلػؾهإ ػمال لـهثػضالفيػصعكا ممػالـالمثالػـهالأل يػالرلهػؿاأللمػالظالمػر

ميدـالميرةعكالثمؿ ال مزكمدالمبلممذهالغلالثرهمػلالميػمحل ػفطرمػؽاألدالبػمدالميػمحلع
ك مالعكلرالةالفيصالميمالمل .
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كمااا حاادد عبااد الباااري  )45-44 :2535مجموع ا ماان األسااس لتعماايم الكتاب ا فااي مراحاال التعماايم

العام ومن ىذه األسس ما يمي:

 .1مثالمـاليمالهل رهكمفالحرملهثمدان فالميالؼطهمثمالنعحم مؤدمالالغلكظممملال.
 .2ا م الرةدا ثملالمبلممذ ددالمحدثكاليمالهل.

 .3اال ممالـهالأل يالرلهؿاأللمالظالمرميدـالميرةكمثهر دلال.
 .4الثمؿ ال مف مـالمكضكعإل مفدملك رضكيالممل.

 .5مكهم ػػياأل ػ ػ,الللالمبلمم ػػذعكذل ػػؾ د ػػدالميط ػػمطلمكض ػػكعاليماله ػػلعهحم ػػثمي ػػكفالمثال ػػـمرب ػػدان
كمكهلالن.

 .6مزكمدالمبلممذهمثالممركم مكمالتم ميدـ ددالمحدثكاليمالهل.
 .7ايممالرالهمؿكالمثهمراتالبلزملليؿ يرةعهحمثمميؼه بلملالمميمركالمكضكع.
 .8مدكمبمكضك التاليمالهل؛لم ار الةالمركؽالمردملهمفالمبلممذ.
 .9أفميكفمكضك التاليمالهل رم مكلالمبلممذالثفالر.

 .10أفمرمهطمكضك التاليمالهلهحالهالتالمبلممذكممكللـكامهال الملـكا ممالمالملـ.

 .11الرهكعإل المكادالد ار ملالممدك للميالدرمثالكمالتمبميرمدلالالمالممذ دداليمالهل.
ل ػػذا إد ػػيمه ػػب الػ ػ المثال ػػـأفم ار ػػرالم ػػركؽالمردم ػػله ػػمفالمبلمم ػػذعكمم ػػدحلـالكل ػػتالي ػػال ر
ال محضػ ػػالراأل يػ ػػالركالثهػ ػػالراتالمدال ػ ػػهلعكا طػ ػػال,لـالحرمػ ػػل ػ ػػرايممػ ػػالرمكضػ ػػك التالمثهمػ ػػرالمػ ػػر
ممضػػالكدلالعكمزكمػػد ـهػػهثضالثهػػالراتكالهمػػؿالبلزمػػلإل ػراليمالهػػالملـإذالػػزـاألمػػرعكمبػػهمثلـ الػ 

الرهكعإل ميالدرالمثالكمالتالميمالملمفأهؿإ رالالمكضك التالمثهمرملالمرميمهكف ملال.

ميارات التعبير الكتابي:
ممدػػكعملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالمػػرمميالمػػؿ ممػػالهمدلػػاللمحفمػػؽيمالهػػلمثهمرمػػل ػػالمملعكلفػػد
حػػددهثػػضالهػػالح مف ػػذ الملػػالرات ممػػالمالػػر ال ػػالممرع )83-82:2008اللالبػػمرع:2006
:)34-32

أوالً -ميارات ترتبط بالمفردات واىميا:
مثدالممرداتالالهدلاألكل  ر مالمػلالمثهمػر ػفالميػرعكميمالػؼاليالمػالتمػفبػيصريػر
حمثليؿبيصطرمفل رايممالراأللمالظكالممرداتع فػدمبػمرؾبييػالفأكأي ػر ػرالمثهمػر ػف
يرةمثمدلعكليفيؿبيصمؤدمهطرمفميالياليػل ػراليمالهػلمهثػالنلالحيػماللالالغكمػلعكممػدرجمحػت

ملالراتاأللمالظمالمالر:

44

 .1ا ميداـيالمالت رهمل يمحل.

 .2ايممالراليالمالتالمدال هل رضكلال مالؽكالدالللالمرمؤدملال.
 .3ر ـاليالمالتر مالنإمبل,مالنيحمحالن
 .4اليمالتلالير ملاليحمحل.

ثانياً -ميارات ترتبط بالتراكيب واألسموب:
مػػفالملػػـأفمػػدرؾالطاللػػبأفالهمالػػلأداةلالمثهمػػر ػػف يػرةع اللهمالػػلاليػػحمحلالمػػؤ رةمفػػدـ
لالفػػالرئمثد ػ يػػالمبلنعكالممػػرؾمهػػالاللالم ػػالؤؿعكممحفػػؽذلػػؾمػػفيػػبلؿايممػػالؿأريالدلػػالكمدػػدرجمحػػت

ملالرةالمرايمبكاأل الكبمالمالر :

 .1ا ميداـأدكاتالرهطهدلل.
 .2ايممالؿأريالفالهمالل.

 .3بلملالمرايمبالدحكمل.
 .4يحلاأل اللمبالم ميدمل.

 .5ايممالرالهمؿكالثهالراتالمؤدمللالمثد المفيكد.
ثالثاً -ميارات ترتبط باألفكار:
كمبػػمؿمفدمػػلمبػػكللكهذاهػػلمبػػمرأل ممػػلاأل يػػالرالممضػػمدللالمكضػػكعك رضػػلالهم ال ػػؿ

مدطفرميحكهلهلدللكه ار مفمدطفملك فالملممدال بمباأل يػالركالفػرالكمدػدرجمحػتملػالرةاأل يػالر

مالمالر:

 .1يحلاأل يالركالمثالكمالت.
 .2كضكحاأل يالر.

 .3مراهطاأل يالركم ال اللال.
 .4ا ممماللاأل يالر.

 .5أفم مطمباليالمبأفمكلد يرةمفأيرل.
رابعاً -ميارات تنظيمي

الشكمي ):

مفيدهيالفاللػبالػذمميػبهػياليالمػبأ يػالر كآ ار,ػيعكم ػال د ػرمكضػم المحمػكلعكالبػيؿ

لمسكهدمفلهمؿالزير لع بلكهكدلالبيؿهدكفمحمكلكالمل مرلالمحمكلهدكفبيؿعكمددرجمحت
ملالراتالمدظممملالملالراتالمر ملارممل:
 .1ا ميداـدظالـالمفرات.
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ةليؿمكضكع.

 .2مييمص فر
 .3ا ميداـ بلمالتالمرلمـ.
 .4كضكحاليط.

 .5بلملاللكامشكمدال هلال .
ك دػػالؾمهمك ػػلمػػفالملػػالراتالم ار فػػللاليمالهػػلالهػػدمػػفالمثالػػـأفمػػدربطبلهػػي الملػػالعكاف
مثكد ـ الملالكممالر ملالهبيؿ المـ يمالمالر الههلع :)264:2002
 .1هالكسالممثالـهال ليحمحل دػداليمالهػلهحمػثميػكفمػالهػمف مدمػيكالػد مرالػذمميمػب مػي
مفدرب بل مف دممممم انر.

 .2ام ػػالؾالفالػػـم ػػيليػػحمحلعكذلػػؾههثالػػيهػػمفأيػػالهبمػػد الممد ػ عمػػبمحالكلػػلالمثالػػـمدػػب
المبلممذمفاليمالهلهاللمدالم رل.

 .3مثكمدالممثالـ ال اليمالبهيطأ فرم مفمـ.

 .4أفميمبالممثالـه ر لمفهكلػل الػ أالميػكفذلػؾ الػ ح ػالبيػحلاليمالهػلعك ػذ ال ػر ل
ميكف فطرمؽمدرمبالممثالممف ال المريمزكالممالهثلكاإلي الرمفذلؾ .
ك ال ػ م ػػمكلمدلػػالجالالغػػلالثرهمػػل ػػر ال ػػطمفع فػػدحػػددتك ازرةالمرهمػػلكالمثالػػمـالمال ػػطمدململػػالرات
المثهمراليمالهرلاليؼالراهب ممالمالر ك ازرةالمرهملكالمثالمـ:)2016:
 .1المثهمر فيكرةعأكمهمك لمفاليكر.
 .2المثهمر فمكلؼمثمف.

 .3إ الدةمرممبالهمؿ؛لميكمفليل.
 .4إ الدةمرممباليالمالت؛لميكمفهمؿ.
 .5حذؼالهماللالزا,دةلميكمف فرة.

 .6ميكمفعأكيمالهلليل مثلالأكل أر ال.
 .7ماليمصدرس.

 .8المراح دكافكدلالملأيرللفيلمثمدل.
مفيبلؿمال هؽيمرلأفاممبلؾالممثالـ ذ الملالراتعكالثمؿهلالم ال دالممثالـ ال إدمالج

مثهمريمالهرمػمففبػيبلنعكمضػمكدالنع ػاللمثهمراليمػالهرمميػكفمػفملػالراتمػرمهطهػاللممرداتعكالمرايمػب
كاأل ػػاللمبالمدال ػػهلعكالبػػيؿع هممػػب ػػذ الملػػالرات ػػرتالمػػلاأل ممػػلعكهممثلػػالمرمهطػػلمػػبهثضػػلال

الػهثضع ػػرحػمفالميػػرتملػالراتالمثهمػػراليمػالهرلاليػػؼال ارهػب الػ ملػالراتالمثهمػػر ػفاليػػكرةع
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كا ػػالدةمرممػػباليالمػػالتلميػكمفهمالػػلعكا ػػالدةمرممػػبالهمػػؿ؛لميػػكمفليػػل؛لػػذامهػػب الػ المػػمثالـأف

ممفدلالهحمثميه ممميفمفالمثهمرهم ركه لكلل .

مشكالت التعبير الكتابي:
لخص الطائي  )532 :2535المشكالت التي تواجو التعبير في النقاط التالي .
 .1مبيبلتممثالػؽهاللمػدرس :مػفالمدر ػمفمػفمػدرسالالغػلالثرهمػلك ػكتمػرممييػص ملػالع
كالميكف ال دراملمالملهالأل سالدم ملكالمرهكملكالالغكملالمرم مددإلملالالمثهمر.

 .2مب ػػيبلتإدارم ػػلكمرهكم ػػل:ممم ػػؿ ػػرمفي ػػمرم ػػدمرالمدر ػػلأكالمب ػػر مفأكالم ػػؤكلمف ػػر
المثالمـ رمكا راليدمالتكالظركؼاإلدارملكالمدملعكاألهكالاليمملالمدال هللالمثهمر.

 .3مبيبلتهم,ملكاهممال مل:ممم ؿ را مالؿاأل رةهبرالاليمػبكالمهػبلتكالفيػصألكالد ػال
ضبلن فادمبالرالاللهالتالثالمملممالمثمؽالمثهمر.

ويرى زايد  )348 :2556أن المشكالت التي تواجو الطالب في تعمم التعبير تتمثل في التالي:
 .1لالػػلالحيػػماللالالغكمػػلالغدمػػلهػػاللممرداتكالمرايمػػبلػػدلالطاللػػبلمػػمميفمػػفإميػػالؿالمي ػرةأك
اإلح السلآليرمفلذالدمثالدرالطبلبمفيثكهل رالمثهمرياليل رالمراحؿاألكل .

 .2دمكري مرمفالطبلبمفدركسالمثهمػرل ػمطرةإح ال ػلـهالإليمػالؽ ػردفػؿمالػؾاأل يػالرك
األحال مس’ اللمثالـ دالمطاللبهالليػهرعكم ػال دملـ ػرالمغالػب الػ  ػذ اليػثكهلهاللمػدرمج
مفال لؿإل اليثب.

 .3بثكرالطاللبهثدـأ مملالمثهمرع مهب ال المثالـاظلالرأ ممػلالمثهمػركدكر  ػرحمػالملـع
كمثزمز ذ األ مملهاللمبهمبكالمدحكال دالل الملـ .

ػػذاكمضػػمؼ ازمػػدع)149:2006أفالمبػػيبلتالمػػرمميػػفأفمكاهػػيالمثالػػـ ػػرمػػدرمسالمثهمػػر
ر :

 .1دـلدرةالمثالػـ الػ محدمػدمملػكـالمثهمػركأ دا ػييمػالممثػؿ ػرالفػرالةكاليمالهػلعلػذلؾمريػز
هؿمريمز  ال  ذ الملالراتكالمثطرالمثهمرالهلددم ي.

 .2ػدـمميػفهثػػضالمثالمػمفمػػفأ ػاللمبمػػدرمبالطػبلب الػ المثهمػرألف ػػذ الملػالرةممطالػػب
اممبلؾالممثالـالملالراتالالغكملاأليرل.

 .3دـالمثر لهممطالهالتكييال,صمراحؿالدمكالالغكملالممثالممفعممالمهثاليمرمهيالن رمحدمد
م مكللدراملـالذممميفالهدالل الملال.

 .4دـكضكحأ داؼالمثهمر ددالمثالـكالطاللبمثالن.
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 .5ممطالهالتدرسالمثهمرمفمبفل رميحم ي ار التالمبلممذم هب ردمكرهثضالمثالممف
مفمدرم لال.

 مبلحظمثددتاأل هالبكرالضثؼالطبلب رالمثهمر مدلالمالممثالؽهػاللمثالـعكمدلػالمػالممثالػؽ
هاللطاللػػبعكمدلػػالمػػالممثالػػؽهاللهم,ػػلاال ػرملعكليػػفالحػػؿ ػػراال ممػػالـكالر المػػلعكالمبػػهمبالػػدا,ـلالمػػمثالـ

لاليمالهلهبيؿهمد.

طريق تدريس التعبير الكتابي في المرحم األساسي :
ممممزمدرمسالمثهمراليمالهر رمرحاللالمثالمـاأل ال رهلديمفمير ال مػدرمبالطالهػل الػ 

الملالراتاأل ال ػمل ػرالمثهمػركاليمالهػلالمحػدكدةدكفالمك ػبأكيمالهػلمكضػك التمثهمرمػليالمالػليمػال
كالحالؿ راليمكؼالثالمالعكادمالممـالمريمز ال مدرمبالطالهل ال ملالراتالمثهمػراأل ال ػملمػف

يبلؿيطكاتمم ال الل ال الدحكالماللر :
 .1التمييد:مهدأالمثالـهملم,لالطبلبلالحيػلمػفيػبلؿمكظمػؼدبػالطمدممػرلػدميػكفيػكرةع
أكلرالةيالمالتمهث رة ال هطاللالتعأكلثهلمرهكمل.
ػالؿمثهػر ػفالملػالرةمػفالمثالػـع
 .2العرض :رضملػالرةالمثهمػركمداللبػملالمػفيػبلؿمفػدمـم ي
كمثزمز الهلم اللعكم ال دةالطبلب ال محاليالملال.
 .3التطبياااق عماااى المياااارة:يم ًث ػدالمثالػػـمهمك ػػلمػػفاألدبػػطلالمدمممػػلالمػػرمغطػػريػػؿأه ػزال
الملالرةعهالإلضال لإل حؿمدرمهالتاليمالبالمدر ر.
 .4التقااويم:مفػػكمـيمالهػػالتالطالهػػلعكميػػحمحلالأ دػػاللالحيػػلمػػبالمكهمػػيكالمثزمػػزالم ػػممر كياللل
م,لاألمـالممحدةع.)16:2017
ك دػػاللالمثالػػـالحرمػػل ػػرايممػػالرطرمفػػلالمػػدرمسالمػػرمبل,ػػـم ػػمكمالتكلػػدراتالمبلممػػذعكمهػػب

ال ػ المثالػػـمػػرؾالحرمػػلأمػػالـالمالممػػذلالمثهمػػر مػػالمػػدكرهػػداياللـعكمبػػهمثلـ ال ػ اليمالهػػلعكاطػػبلؽ
الثدالفأمالملـ رالمثهمر .
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الفصن السابع
الطسيكة واإلجساءات
 هنهج الدراست
 هخغيزاث الدراست
 هجخوع الدراست
 عينت الدراست
 أدواث الدراست
 حصوين البزناهج
 حطبيق الخجزبت وضبط هخغيزاحها
 األساليب والوعالجاث اإلحصائيت


الفصل الرابع
الطريق واإلجراءات
بلن لمدلج الد ار لع  كمحدمد مهممثلالع ك مدملالع يمال
ممدالكؿ  ذا الميؿ رضالن مكضمحمال ممي 

ممدالكؿ  رض أدكات الد ار لع كيطكات إ داد ال كالمحفؽ مف يدللال ك هالملال كيكال إل يكرملال
ً
حالفال,ـ
الدلال,ملكمطهمفلال ال أ راد مدلالد ار لعهالإلضال لإل  رضيطكاتإ داد الهردالمجالمفمر
يمراالمثاللهالتاإلحيال,ػملالمر
ال األ بلـالفيمرةالم ميدـ رمدمململالراتالمثهمراليمالهر 
عكأ ن
رمحالمؿدمال,جالد ار لهكا طلالهردالمجاإلحيال,رالهال زعك ممالمالرمميمؿ
ً
ا ممدت الملالالهالح ل
ذلؾ:

منيج الدراس :
ثرؼ
ا ميدمت الهالح ل المدلجبهيالمهرمهر لمحفمؽأ داؼالد ار لعكالمدلجبهيالمهرمهريم ٌ

هلدي:المدلجالذمممـ ميالمحيـ رالممغمراتالمؤ رة رظال رةمالهال م داللممغمركاحدممـمطكمثيع

هلدؼمحدمدكلمالسمل ً
مر  ال الظال رةمكضبالد ار ل  همداتع)0221ع كمثمهربهيالمهرمهر  ك

المدلج المبل,ـ للذ الد ار ل يكدلال ممدالكؿ  هردالمهال مفمرحال يممغمر م مفؿع كالمحفؽ مف مل مر  ر

ملالراتالمثهمراليمالهريممغمرمالهبعكلد مـ امهالع أ الكبميممـالمهمك ممفالمهرمهملكالضالهطل
همطهمؽ لهالر كهثدم اليمهالر ملالرات المثهمر اليمالهرع هحمث ممـ مدرمس الهردالمج المفمرح لالمهمك ل
مفلاال ممالدمل .
المهرمهملعهمدمالممالف المهمك ليالضالهط ليمدرم النهاللطر ً

متغيرات الدراس :
أيضثتالهالح لالممغمرالم مفؿ ر ذ الد ار لك ك"هردالمجلال,ـ ال األ بلـالفيمرة"؛
لفمالسأ ر ال الممغمرالمالهبك ك"ملالراتالمثهمراليمالهر"لدلمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر .

مجتمع الدراس :
مميكف مهممب الد ار ل مف هممب طاللهالت اليؼ الراهب األ ال ر  ر المدارس
األ ال مل المالهثل لمدمرمل المرهمل كالمثالمـ همحال ظل الك ط ع كلد هال  دد أ راد مهممب
الد ار ل )825طاللهلمكز الت ال  )9مدارس .
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عين الدراس :
ميكدت مدل الد ار لمف )82مالممذة مف مالممذات اليؼ الراهباأل ال ر  ر مدر ل  مف

دظرا
الحالكة المبمريل لال دل الد ار مل  )2019 /2018ع حمث مـ ايممالر المدر ل
ن
ليدمالع كذلؾ ن
دةبثبلاليؼ الراهب ممال
ً
ال مثداد المدر ل  كمفدمـالم لمبلتلالهالح لعكليكف ذ المدر لمضـ
م لؿإهرالاتالمطهمؽعكلفدمـايممالربثهممفهطرمفل بكا,ملعم التإحدا مالالمهمك لالمهرمهمل

المر مدرسالهردالمج المفمرح الفال,ـ  ال مكظمؼاأل بلـ الفيمرةع ر حمف م الت األيرلالمهمك ل
الضالهطلالمرمدرسهاللطرمفلاال ممالدملعكالهدكؿرلـ )1مكض مكزمبأ راد مدلالد ار ل .
جدول رقم )1

توزيع أفراد عين الدراس 
المدر ل 
مفالحالكةالمبمريل 

المهمك ل 

اليؼ 

الثدد 

المهرمهمل 

الراهب  )1

 41

الضالهطل 

الراهب  )2

 41

المهمكع 

 82


كالميكؿ الد ار ملع
كلفد مليدت الهالح ل مف إدارة المدر ل هلف مكزمب الطاللهالت  ال البثب 
رالثالـ ال الهؽعكهذلؾ
ً
المهالمف  ردرهالتالمالممذات 
ً
يالفممكازدالمبم ار الةمدكعالم مكمالتعح ب 
الميكف دالؾمممزم هؽألم يؿ ال الميؿارير .

أدوات الدراس :
لمحفمؽأ داؼالد ار لالمرمم الت رمثرؼ ثاللملمكظمؼهردالمجلال,ـ ال األ بلـالفيمرة

رمدمململالراتالمثهمراليمالهرلطاللهالتاليؼالراهباأل ال رعلالمتالهالح لهإ دادايمهالرلفمالس

الملالراتالم ملد ل.ك ممالمالر رضمميمالرمكض مهمؿاإلهرالاتالممهثل رإ دادااليمهالر :

اختبار ميارات التعبير الكتابي:
لالمت الهالح ل هإ داد ايمهالرملالراتالمثهمراليمالهرعحمث الر إ داد االيمهالرك ؽاليطكات

الماللمل :

اليدف من االختبار:
دظ ػراليػػكفالد ار ػػلميػػمص ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرمػػفيػػبلؿهردػػالمجلػػال,ـ ال ػ 
األ ػػبلـالفيػػمرة؛ ػػإفاللػػدؼمػػفااليمهػػالر ػػكلمػػالسملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالم ػػملد لهاللمدممػػل؛
لهمالفمدلدهالحالهردالمجعك ال الممي رمدممل ذ الملالراتلدلمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر .
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كلدا ملدؼااليمهالرلمالسالملػالراتالمػرمػـالمكيػؿإلملػالمػفيػبلؿلال,مػلملػالراتالمثهمػر
اليمالهرالمرمـمحدمد المفيبلؿ ً
دةميالدرمم الت ممالمالر :
 -ك مفلاليطكطالثرمضللمدلالجالالغلالثرهمللاليؼالراهباأل ال ر.

 مدرمهالت المثهمر اليمالهر الممضمدل  ر يمالب " لغمدال الهممالل " المفرر  ال اليؼ الراهبعك دد ذ المدرمهالت )30مدرمهالنعك )15مدرمهالنمدلال ريمالبالميؿاألكؿعك )15مدرمهالن

مدلال  ر الميؿ ال الدرع حمث ممدالكؿ  ذ المدرمهالت هضب ملالرات المثهمر اليمالهرع أهرز ال

مرممب يالمالت لميكمف همؿ مممدةع كمرممب همؿ لميكمف  فرةع كالمثهمر  ف اليكرة ههمؿ
ه مطلعكالمثهمرههمؿمالمل فهثضالمكالؼاله مطل.



الهثضالمميييمف رمهالؿالالغلالثرهملعكيذلؾالمبر مفالمره كممفعكالمثالممف.
 آر يً
المثهمر اليمالهرع ككضثلال  ر لال,ملع مـ
كهالإل الدة مف الميالدر ال الهفل مـ محدمد ملالرات 

رضلال  ال مهمك ل اليهرال المميييمف  ر المدال ج كطرؽ مدرمس الالغل الثرهملع كالمبر مف

هكممفكهثضالمثالممفعإللرار الكاهدالالمبلحظالتحكؿيمالتملالعكلدمحددت ذ الملالرات ممال
ً
المر
مالر :

 .1مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.
 .2ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .

 .3مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.
 .4إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل.

 .5المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.

 .6ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل .
 .7مرممبالهمؿلميكمف فرة .

مصادر بناء االختبار:

مـاال ممالد رهداللايمهالرالد ار لالحاللمل ال مهمك لمفالميالدرمدلال :
 .1لال,مػػلملػػالراتالمثهمػ ًػراليمػػالهرالمػػرمػػـالمكيػػؿإلملػػالمػػفيمػػالبلغمدػػالالهممالػػلالمفػػرر ال ػ 
اليؼالراهب 

 .2الد ار التكاألهحالثال الهفلالمرمضمدتلمالسملالراتالمثهمراليمالهر .
ً
رالالغلالثرهملكمدرم لال .
 .3آرالاليهرالكالمميييمف
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صياغ مفردات االختبار:
لالمت الهالح ل هيمالتل ممردات االيمهالر همال ممبللـ مب طهمثل ملالرات المثهمر اليمالهر

الم ملد لعحمثمـيمالتلأ ,اللممطالبمفالمالممذة مرممبيالمالتكمرممبهمؿعكأ ,اللأيرلمف
دكع االيممالر مف ممثددع كأ ,الل ممطالب المثهمر  ف هثض اليكرع كميكمف ليل مف  دة همؿ

ه مطلع كلفد ار تالهالح لكضكح هالراتااليمهالركاأل ,اللالمراداإلهالهل دلالكمحدمد الهدلل.حمث

مضمف االيمهالر  ر يكرمي األكلمل  هثل أ ,الل ر,م لع يؿ  ؤاؿ مدلال مفمس ملالرة مف الملالرات

ً
االيمهالر
ال هبعكممضمفيؿ ؤاؿ دةى فرات ر ملمفمسهكادبالملالرةالم ملد لعكلفدمـ رض 
ر يكرمي األكلمل  ال مهمك ول مف المحيممف المميييمف  ر الالغل الثرهمل كطرا,ؽ مدرم لالع
طيالبمدلـإهدالالرأم رالدفالطالماللمل :
ك
-

مدال هل فراتااليمهالرلطاللهالتاليؼالراهب

يبلحملااليمهالرلفمالسملالراتالمثهمراليمالهرالمركضثتمفأهاللال.
بلملاليمالتلالالغكمل.

المراحأممثدمبلتأكإضال التضركرمل.

كلدأبالرهثضالم ىحيممفإل مثدمؿهثض المفراتكا الدةيمالتملال؛لميه أي ركضكحالنع
ي
كهفرااليمهالرميكدالنمف )7أ ,اللر,م مل.
كتاب تعميمات االختبار  :
ليؿايمهالرمثالممالتم ال دالممحكيمف ال اإلهالهلعكمملػدالظػركؼللػـلميكدػكام ػمثدمف
لالمكلػؼااليمهػالرمالفػػال,ـكلفػدلالمػتالهالح ػلهيمالهػلمثالممػػالتااليمهػالرأكضػحت ملػػاللالطاللهػالتأف ػػذا
االيمه ػػالرمف ػػمسم ػػدلمػ ػكا رمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرل ػػدملف.كأد ػػيمي ػػكفم ػػف ػػهثلأ ػػ,اللعكأف
االيمهالرال بلللليهاللدمال,جالمدر مل 
تطبيق االختبار عمى عين استطالعي :
أهرمػػتالمهرهػػلاال ػػمطبل مللبليمهػػالر ال ػ  مدػػللكامل ػال )33مالممػػذةمػػفمالممػػذاتاليػػؼ

ػؾمػكـ األحػد)همػالرم )2312/9/23 :
الراهبعمفيالرجأ رادالثمدلاأليػالمللالد ار ػلعكيػالفذل ى
كيالفاللدؼمفالمهرهلاألكلمللبليمهالرمالمالر :
 .1المثرؼإل مدلكضكحأ ,اللااليمهالر .
 .2ػمحدمدالزمفالبلزـلبليمهالر .

 .3ػح البيدؽااليمهالرك هالمي .
ً
ً
اليثكهلكالممممز.
مثالمبلت
الب
 .4ح ي
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تصحيح االختبار:
ميكف االيمهالر مف  هثل أ ,الل ر,م ل مفمس  هب ملالراتع كلد  ار ت الهالح ل  ر مكزمب

المكحدامفالدرهالتعحمثييصليؿ ؤاؿ تدرهالتمكز ل ال المفراتالمر ملع
الدرهالتكزند
ن
أل ممل يؿ ملالرة مف ملالرات المثهمر اليمالهرع ككلك لال  ر م مكل المريمب مف م مكمالت هالكـ

المثر ملع حمث حدد ليؿ  ؤاؿ   )6درهالتع كهذلؾ ميكف الدرهل الدلال,مل لبليمهالر   )42درهلع
كالدرهلالددمال يمر)درهل .

تحديد الزمن الالزم لالختبار :
مـمحدمدالزمفالبلزـلئلهالهل فأ ,اللااليمهالرمفيبلؿالمثالدللالماللمل :
زمن االختبار = زمن إجاب الطالبات الخمس األوائل  +زمن إجاب الطالبات الخمس األواخر
01
كلدمهمفأفممك طالزمفالبلزـلبليمهالر ك43دلمفل 
صدق االختبار:
لمالس مال كضب مف أهاليع كلالمليد مف يدؽ االيمهالرع
ً
يدؽ االيمهالر  ك لدرمي  ال

كيبلحمميلفمالسالملالراتالم ملد لمـالمحفؽمفذلؾمفيبلؿطرمفممف :
أ .صدق المحكمين

م ػػـالملي ػػدم ػػفي ػػدؽالمحيم ػػمفم ػػفيػػػبلؿ ػػرضااليمه ػػالر الػ ػ مهمك ػػلم ػػفاأل ػ ػػالمذة
المميييػػمفمػػف م,ػػلالمػػدرمسهف ػػـالمدػػال جكطػػرؽالمػػدرمس ػػرالهالمثػػالتالمال ػػطمدملهمحال ظػػالت
تزةعيمالمـ رضي ال هثضالمبر مفالمرهكممفك ددمفمدر رالالغلالثرهمللالمليدمف :
أ .م مكلمبللملأ ,اللااليمهالرلفمالسملالراتالمثهمراليمالهر .
ب .مدلالدللكاليحلالثالمملكالالغكملأل ,اللااليمهالر .

ت .إضال لعأكحذؼعأكمثدمؿمالمركديمدال هال .

ث .مدلكضكحمثالممالتااليمهالر 

كلػػدأهػػدلهثػػضالمحيمػػمفهثػػضالمالحكظػػالتهبػػلفمثػػدمؿهثػػضالهمػػؿكاليػػمالتالت ػػر
المطالػػكبمػػفال ػؤاؿلميػػكفأي ػػركضػػكحالعكليػػرميػػه أي ػػرمبللمػػللمالممػػذاتاليػػؼال ارهػػبعكلػػد

المزمتالهالح لهمالؾالمالحكظالتعكلالمتهإهرالالمثػدمبلتالبلزمػلعكهػذلؾميػكفااليمهػالريػالدلالمػف
كهللالدظر ذ  .
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ب .صدق االتساق الداخمي:

مـ المحفؽ مف يدؽاالم الؽ الدايالر لبليمهالرع مفيبلؿ ح البمثالمؿ ارمهالط "همر كف"

همف درهل يؿ ملالرة مف الملالرات المر ا ملد لال االيمهالرع كهمف الدرهل اليالمل لبليمهالرع كالهدكؿ
الماللرمكض ذلؾ :
جدول رقم )2

معامل ارتباط درج كل ميارة من الميارات التي يقيسيا االختبار مع الدرج الكمي لالختبار
م

معامل االرتباط

الميارة

**.841

3

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.

2

ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .

3

مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.

4

إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل.

5

المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.

6

ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل.

7

مرممبالهمؿلميكمف فرة.

** دال عند 5.53

مستوى الدالل
**0.001

**.550
**.897
**.844
**
**

**0.001
**0.001
 **0.001

.924

**0.001

.868

**0.001

.807

**0.001

**

* دال عند 5.55

ممهمفمفالهدكؿرلـ )2هلفالملالراتالر,م لعممممبهمثالمبلتارمهالطلكمػلكدالػلإحيػال,مال

مبالدرهلاليالمللبليمهالرعحمثمراكحتمثالمبلتاالرمهالطهمف )0.924–0.550عك رلمـدالػل

إحيػػال,مال دػػدم ػػمكل  )0.01أهػػكالدمػػؿع)201:1987عك ػػذامػػدؿ ال ػ أفأهثػػالدااليمهػػالرممممػػب
هدرهلهمدةمفاالم الؽالدايالرعك ذامبمرإل يبلحملمطهمؽااليمهالر ال أ راد مدلالد ار ل .

ثبات االختبار:

مفيػػده هػػالتااليمهػػالر ػػكأفمثطػػردمػػسالدمػػال,ج إذا أ مػػد مطهمفػػي

ػػدة مػرات ممماللمػػل"

الهرهالكمع)97:0212عكلدلالمتالهالح لهإمهالدمثالمؿال هػالتهطرمفػليركدهػالخألمػالحمػثمػـإمهػالد
)عك ػذامػدؿ الػ أفااليمهػالرممممػبهدرهػل اللمػلمػفال هػالتعممػال
مثالمؿألمالكيالدػتلمممػي  0.796
ػالسملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكا ممػػالد يػػلداةلهمػػبالهمالدػػالتكلئلهالهػػل
مبػمرإلػ يػػبلحملااليمهػػالرلفمػ ً
ال  ركضالد ار لكم الؤالملال.

حساب معامالت الصعوب والتمييز لفقرات االختبار.

 .0معامل الصعوب :

مممػدمثالمػؿ اليػثكهل ػرإمضػالحمػدل ػلكللأكيػثكهل ػؤاؿمػال ػرااليمهػالرعك ػك هػالرة

فالد بالم,كملمفالطاللهالتالذمفأهالهكا فال ؤاؿإهالهليطل .أهكدللع )161:0228
كلفدلالمتالهالح لهمحدمددرهليثكهل فراتااليمهالرهاللمثالدللالماللمل:
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مثالمؿيثكهلال ؤاؿ= 
 .9معامل التمييز:

ددالطبلبالذمفأهالهكايطل فال ؤاؿ 
ددالطبلبالذمفأهالهكا فال ؤاؿ 

لالم ػتالهالح ػلهح ػػالبمثالمػػؿالممممػػزليػػؿ ف ػرةمػػف ف ػراتااليمهػػالرعكذلػػؾهمطهمػػؽالمثالدلػػل
الماللمل :

مهػ ع)–مهػ د) 

مثالمؿممممزالمفرة= 

ف×مجـ 

حمثإف :

مجع:مهمكعالدرهالتالمرحيالت الملالالم,لالثالمال .

مجد:مهمكعالدرهالتالمرحيالت الملالالم,لالددمال .
مجـ:الدرهالتالميييللال ؤاؿ .

ف :ددأ رادإحدلالمهمك ممف .
كلماليالفااليمهالرمميػكفمػف ػهبأ ػ,اللر,م ػلعكيػؿ ػؤاؿمفػمسملػالرةمػفملػالراتالمثهمػر

اليمالهرع فدمـح البمثالمالراليثكهلكالممممزلؤل ,اللالر,م لعكالهدكؿالمػاللرمكضػ لػمـمثػالمالر

اليثكهلكالممممزأل ,اللااليمهالر :


جدول ) 3

معامالت الصعوب والتمييز ألسئم االختبار 
معامالت الصعوب

معامالت التمييز

م

السؤال

0.436

.3

ال ؤاؿاالكؿ

0.673

.2

ال ؤاؿال الدر

0.615

0.474

.1

ال ؤاؿال اللث

0.531

0.542

.4

ال ؤاؿالراهب

0.442

0.386

.5

ال ؤاؿاليالمس

0.67

0.564

.6

ال ؤاؿال الدس

0.638

0.666

.7

ال ؤاؿال الهب

0.612

0.588



ػبمث ػػالمبلتالي ػػثكهلأل ػػ,اللااليمه ػػالرمراكح ػػته ػػمف
كممضػ ػ م ػػفاله ػػدكؿرل ػػـ )3أفهمم ػ ى

)0.673–0.442عيم ػػالأفهمم ػػبمث ػػالمبلتالمممم ػػزأل ػػ,اللااليمه ػػالرمراكح ػػته ػػمف –0.386
)0.666لالممممػز هػمف إهالهػالتالم,مػمف الثالمػال كالػددمالع كهممػب ػذ الفػمـمفهكلػلكمدال ػهلعكهػذلؾ مهفػر

الهالح ل ال هممبأ ,اللااليمهالر .
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ثالثا :تصميم البرنامج القائم عمى األفالم القصيرة :
لالمتالهالح لههداللالهردالمجالمفمرحالفال,ـ ال مكظمؼاأل بلـالفيمرةعكيالفاللدؼمف ػذا

الهردالمج كمدمململالراتالمثهمراليمالهرالماللمل :
 .1مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.
 .2ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .

 .3مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.
 .4إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل.

 .5المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.

 .6ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل .


 .7مرممبالهمؿلميكمف فرة .

ولقد سار إعداد البرنامج المقترح في ضوء الخطوات التالي :

 أوال :االطبلع ال الد ار التال الهفلكاألدهمالت رمهالؿالهرامجالمثالممملكمكظمؼاأل بلـالفيمرة رالمدرمس .

 ثانيا :االطبلع  ال محمكل دركس يمالب لغمدال الهممالل لاليؼ الراهبع كمحدمد المثالرؼكالملالراتكالمثالكمالتعكذلؾلميممـمحمكلاأل بلـ رضك,لالهحمثميكفمرمهطلميالمالمال

مبالمحمكلالفرا,رلالدركس.

 ثالثا :مدظمـ المحمكل هحمث ممضمف محدمد ملالرات المثهمر اليمالهر كالمدرمهالت المثهمرملكاليكرالميالحهلللالعلمفدمملالمفيبلؿالهردالمجالفال,ـ ال األ بلـالفيمرة

 رابعا :إ داد كمحضمر ال مدالرمكالمدال بلالمحمكلالمثالممرعكيمممل رضي رمحمكلالممالـمفيبلؿالحريلكاليكتكالمبال دالمرممضمدلالالممالـ .

 سادسا:ميممـاأل بلـالفيمرةعكلفد ار تالهالح لمالمالر: مكهمػػيمحمػػكلاأل ػػبلـالفيػػمرةكاألدبػػطلالمثالمممػػلالممثالفػػلهلػػالدحػػكملػػالراتالمثهمػػراليمالهر 

 -أفممضمفاأل بلـر كمالكيكراهالذهللمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر .

 أفممدكعالم مراتالم ميدمل راأل بلـم ؿالمؤ راتالحريملكاليكمملكالهيرمل . إميالدم ػػلالممال ػػؿهب ػػيؿأ ض ػػؿم ػػباألدب ػػطلاإلليمركدم ػػلالم ػػرمممحل ػػالمكظم ػػؼاأل ػػبلـالفيمرة .

 -مه مطمحمكلالممالـك دـميدم يهاللمثالكمالتكاأل يالر .

 سابعا :إ داددلمؿلالمثالـم كض يممملمكظمؼاأل بلـالفيمرة رالمكلؼالمثالممر.57

 ثامنا:تقويم البرنامج :كلفدمـ رضالهردالمجالفال,ـ ال األ ػبلـالفيػمرة الػ مميييػمفكيه ػرالالمد ػػال جكاله ػرامجالمثالممم ػػلكميدكلكهم ػػالالمثالػػمـلالملي ػػدم ػػفمدال ػػهملاللمحفم ػػؽاأل ػػداؼ

كم ال ػػؿالثػػرضكمدال ػػهلالميكدػػالتكالثداليػػرالمثالمممػػلك ػػلكللاال ػػميداـكالد ػكاحرالمدمػػل
الممثددةعهدالل ال المثالممرالمرمـإ داد ال.كلدأهرتالهالح لهممبالمثػدمبلتكالمفمرحػالت
ن
مفاأليكةالمحيممفكاليهراللهؿإهرالالمهرهل .

تطبيق التجرب :

ػؿالد ار ػراألكؿلالثػػالـالد ار ػػر0219/0218ـعحمػثهػػدأمػػدرمس
مػـمدممػػذالمهرهػل ػػرالميػ ً

الهردػالمجمػكـال بل ػاللالمكا ػؽ0218/12/0ـكا ػممرحمػ مػكـاال دػمفالمكا ػؽ0218/10/17ك يػػذا
ا ػػمغرلتالمهره ػػلم ػػدةب ػػلرمفمفرمه ػػالعهكال ػػبحيػ ػلا ػػهك مالنك ػػرحي ػػلالمثهم ػػراليم ػػالهرعهث ػػدأي ػػذ

المكا فلمفك ازرةالمرهملكالمثالمـمالحؽرلـ  .)9
ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

بلملالدمال,جعكمهدهالر الرالثكامؿالديماللالمرممكهبضهطلال
ادطبللنالمفالحرص ال 
ن
كالحد مف آ الر ال لالكيكؿ إل دمال,ج لالهالل لالمثممـع ا ممدت الهالح ل طرمفل المهمك ممف المهرمهمل

كالضالهطلهمطهمفمفلهالركهثدمع كمثممدذلؾ ال ميال ؤ المهمك ممفمفيبلؿمفالردلالممك طالت
الح الهمل رهثضالممغمراتأكالثكامؿ؛ك رضكلذلؾلالمتالهالح لهضهطالممغمراتالماللمل :
تكافؤ مجموعتي الدراس قبل التطبيق في متغير العمر:

هدل المهرمبع كا ميرهت
هبلت المدر مل لهؿ ً
ً
مـ ريد أ مالر الطاللهالت مف يبلؿ ال

اهمدال مفأكؿ هممهر 0219عكاالدح ار التالمثمالرملع كا ميدـايمهالراتلمثر ل
طالت األ مالر  ن
ي
ممك
دالللالمركؽعكالهدكؿرلـ )1مكض ذلؾ :
جدول رقم )4
يوضح تكافؤ المجموعتين التجريبي والضابط في متغير العمر
المجموع

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

قيم ت

مستوى الدالل

المهرمهمل 

41

9.42

0.412

0.258

0.561

الضالهطل 

41

9.45

 0.389

كممض مفالهدكؿال الهؽ دـكهكد ركؽداللإحيال,مالهمفممك طرأ ً
مالر المهمك ممف

الهدكلملعاألمرالذممبمر إل 
المهرمهملكالضالهطلعحمثيالدتلممل ت)المح كهلألؿ مفلممملال 
ي
ميال ؤالمهمك ممف رممغمرالثمر .
التكافؤ بين المجموعتين في التحصيل في المغ العربي :

لالمتالهالح ل
رالالغلالثرهملع ى
ً
مكلالمحيمؿالد ار ر
ً
لح البالميال ؤهمفالمهمك ممف رم

مهملكالضالهطل ردرهالتمهحػث
هح البالمركؽهمفممك طردرهالتالطاللهالت رالمهمك ممفالمهر ً
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الالغػػلالثرهمػػل ػػردمػػال,جالمفػػكمـالدػػك رلمثػػدؿالميػػؿالد ار ػػراألكؿ2019-2018عكلمثر ػلداللػػل
المركؽمـا ميداـايمهالر"ت" يالدتالدمال,جيمالمكضحلالالهدكؿرلـ )5الماللر :
جدول رقم )5

الفروق بين متوسطي المجموع الضابط والتجريبي في التحصيل في المغ العربي
المهرمهمل 

العدد
41

المتوسط
82.56

االنحراف المعياري
21.658

المجموع
الضالهطل 

41

84.93

20.951

قيم ت
0.627

مستوى الدالل
تمردالل 

ممض مفالهدكؿال الهؽ دـكهكد رؽداؿإحيال,مالهمفممك طردرهالتالمهمك ممف ر

المحيمؿ رالالغلالثرهملحمثيالدتلممل ت)المح كهلألؿمفالفمملالهدكلمػلعاألمػرالػذممبػمر

إل ميال ؤالمهمك ممف رممغمرالمحيمؿالد ار ر رمهحثالالغلالثرهمل .


التكافؤ بين المجموعتين في التطبيق القبمي الختبار ميارات التعبير الكتابي:
اتالمثهمراليمػالهرالمػرم ػث الهردػالمجلمدممملػالعمػـ
البالميال ًؤهمفالمهمك ممف رملالر ً
لح ً
ح ػػالبالمػػركؽهػػمفممك ػػطردرهػػالتالطاللهػػالت ػػرالمهمػػك ممفالمهرمهمػػلكالضػػالهطل ػػرالمطهمػػؽ

الفهالر؛اليمهالرملالراتالمثهمراليمالهرعكلمثر لدالللالمركؽمـا ميداـايمهالر ت) يالدتالدمػال,ج
يمالمكضحلالالهدكؿرلـ )6الماللر :
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الجدول رقم )6

الفروق بين متوسطي المجموع ِ الضابط والتجريبي في التطبيق القبمي الختبار ميارات التعبير الكتابي
ُ
*
الدالل
االنحراف قيم ت
المتوسط
العدد
المجموع
الميارة
الحسابي

المعياري

مهرمهمل

41

1.695

0.697

ضالهطل

41

1.802

0.839

مهرمهمل

41

2.159

0.990

ضالهطل

41

2.244

1.043

مهرمهمل

41

2.268

0.767

ضالهطل

41

2.419

0.975

مهرمهمل

41

2.317

1.234

ضالهطل

41

2.512

1.352

مهرمهمل

41

2.317

0.731

ضالهطل

41

2.395

0.828

مثمدل ..

مهرمهمل 

41

2.171

0.738

ضالهطل 

41

2.279

1.008

مرممبالهمؿلميكمف فرة

مهرمهمل

41

2.463

0.736

ضالهطل

41

2.488

0.929

مهرمهمل

41

15.390

1.025

ضالهطل

41

16.140

0.985

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.
ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .
مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.
إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل
المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.
ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكر

االيمهالرييؿ 

اإلحصائي

0.635
0.386
0.782
0.688
0.459
0.560
0.136
0.820

0.527
 0.701
0.436
0.493
0.468
0.577
0.892
0. 420

كممض مفالهػدكؿال ػالهؽ ػدـكهػكد ػرؽداؿإحيػال,مالهػمفممك ػطردرهػالتالمهمػك ممف
المهرمهمػػلكالضػػالهطل ػػرمل ػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعحم ػػثيالدػػتلممػػل ت)المح ػػكهلألػػؿمػػفالفمم ػػل

الهدكلملعاألمرالذممبمرإل ميال ؤالمهمك ممف رالمطهمؽالفهالراليمهالرملالراتالمثهمراليمالهر .


األساليب اإلحصائي :

ؽ أ داؼ الد ار لع كاهالهل م الؤالملالع كالمحفؽ مف  ركضلالع مـ ا ميداـ األ اللمب
لمحفم ً

اإلحيال,ملالماللمل :

 الممك طالتالح الهملكاالدح ار التالمثمالرمل . -ايمهالر ت)لثمدممفم مفالممف .

 لمملحهـالمل مرمفيبلؿمرهبإممال .

 -مثالمؿالي بالمثدؿلهبلؾ .

60

الفصن اخلاوظ
ٌتائج الدزاضة ووٍاقشتوا
 النخائج الوخعلقت بالسؤال األول وهناقشخها
 النخائج الوخعلقت بالسؤال الثاني وهناقشخها
 النخائج الوخعلقت بالسؤال الثالث وهناقشخها
 النخائج الوخعلقت بالسؤال الزابع وهناقشخها
 حىصياث الدراست
 هقخزحاث الدراست

الفصل الخامس
نتائج الدراس

ومناقشتيا

ملػػدؼ ػػذاالميػػؿإل ػ مثر ػػل ثاللمػػلهردػػالمجلػػال,ـ ال ػ األ ػػبلـالفيػػمرة ػػرمدممػػلملػػالرات

المثهمراليمالهرلدلمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر؛كلػذلؾ ػممـ ػرضدمػال,جأدالأ ػرادالمهمػك ممف

المهرمهمػلعكالضػػالهطل ػػرالمطهمػؽالهثػػدماليمهػػالرملػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكيػذلؾمفالردػػلدمػػال,جأ ػراد
المهمك ػػلالمهرمهمػػل ػػرالمطهمفػػمفالفهالػػركالهثػػدماليمهػػالرملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكمحالمػػؿالهمالدػػالت

المرمـالمكيؿإلملالعكمم مر ال؛مملمدانلمفػدمـالميػكراتالم ػمفهالملمػفمكيػمالتعكمفمرحػالتهح مػلع
ً
دالمجالمحالمؿاإلحيال,ر )SPSSعك ممالمالر رض
كلفدممتمثاللهلالهمالدالتإحيال,مالمفيبلؿهر ً
مميمالرلالدمال,جالمرمـالمكيؿإلملال :

النتائج المتعمق بالسؤال األول:
نااص الس اؤال األول عمااى :مااا ميااارات التعب ِياار الكتااابي الم اراد تنميتيااا لاادى تمميااذات الصااف الرابااع

األساسي؟

كلئلهالهل ف ذاال ػؤاؿمػـإ ػدادلال,مػلهملػالراتالمثهمػراليمػالهرمػفي ً
ػبلؿهث ً
ػضالميػالدر

مدلػال:ك مفػػلاليطػػكطالثرمضػػللمدلػالجالالغػػلالثرهمػػللاليػػؼال ارهػباأل ال ػػرعكدلمػػؿالمثالػػـعكمػػدرمهالت
المثهمػ ػػراليمػ ػػالهرالممضػ ػػمدل ػ ػػريمػ ػػالب"لغمدػ ػػالالهممالػ ػػل"المف ػ ػ رر ال ػ ػ اليػ ػػؼال ارهػ ػػبعكآرالهثػ ػػض
المميييػمف ػرمهػػالؿمثالػمـالالغػلالثرهمػػلعكالمبػر كفالمرهكمػػكفعكالمثالمػكفعكلػدمػػـمحدمػدملػػالرات
المثهمراليمالهرالبلزمللطاللهالتاليؼالراهباأل ال ر ال الدحكالماللر :
 .1مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.
 .2ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .

 .3مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.

 .4إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل.

 .5المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.

 .6ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل .
 .7مرممبالهمؿلميكمف فرة.

ممض ػ ممػػال ػػهؽأ ممػػل ػػذ الملػػالراتلمالممػػذاتاليػػؼال ارهػػباأل ال ػػرعك ػػرمػػفالملػػالرات
المػػرمدالكلملػػالمػػدرمهالتالمثهمػػراليمػػالهر ػػراليمػػالبالمدر ػػرع مدال ػػبأ مػػالركحالهػػالتطالهػػلاليػػؼ

الراهب.
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النتائج المتعمق بالسؤال الثاني:
نص السؤ ِال الثاني عماى :ماا البرناامج القاائم عماى األفاالم القصايرة الاذي يمكان أن يسايم فاي تنميا
ميارات التعبير الكتابي لدى تمميذات الصف الرابع األساسي بمحافظ الوسطى؟

لئلهالهل ف ذاال ؤاؿعمـإ دادهردػالمجمفمػرحلػال,ـ الػ مكظمػؼاأل ػبلـالفيػمرة ػرمدممػل
ملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعحمػػثمضػػمفالهردػػالمج مالدمػػلدركسع كيػػالفاأل ػػالسالػػذما ممػػد المػػي ػػذا
الهردػػالمج ػػكاأل ػػبلـالفيػػمرةالمػػرمػػـإ ػػداد ال ػػرضػػكلمحمػػكليم ػالبلغمدػػالالهممالػػللاليػػؼال ارهػػب

األ ال رعكمـمضممدلالحكاراتكمبال دميحكهلهاللمؤ راتالحريملكالهيرملكاليكمملعهحمثمدكر
بلـحكؿمكالؼ الكيملكحمالمملمدال هللمالممذاتاليؼالراهباأل ال رعكالمالحؽرلـ )5

أحداثاأل
ممضمفكيمالنلالهردالمجالمفمرح .


النتائج المتعمق بالسؤال الثالث:
ياانص الس اؤ ِال الثالااث عمااى :ىاال توجااد فااروق ذات داللاا إحصااائي بااين متوسااط درجااات تمميااذات
المجموع ا التجريبي ا ومتوسااط درجااات تمميااذات المجموع ا ِ الضااابط فااي اختبااار ميااارات التعبياار
الكتابي البعدي؟

كلئلهالهػػل ػػف ػػذاال ػؤ ً
اؿمػػـايمهػػالرالمػػرضالمػػاللر:المكهػػد ػػركؽذاتداللػػلإحيػػال,مل دػػد
م مكلالداللل )0.05≥ αهمفممك طردرهالتالمهمك ممفالضالهطلكالمهرمهمل رايمهالرملالرات
المثهمراليمالهرالهثدممثزللالهردالمجالمفمرح.

كاليمهػػالريػ ً
ػحل ػػذاالمػػرضمػػـح ػػالبالممك ػػطالتالح ػػالهملكاالدح ار ػػالتالمثمالرمػػلعلػػدرهالت
المالممػػػذات ػ ػػرالمطهمػ ػػؽالهثػػػدماليمهػ ػػالرملػ ػػالراتالمثهمػ ػػراليمػ ػػالهرعكم ػػـح ػ ػػالبداللػ ػػلالمػ ػػركؽهػ ػػمف
الممك طمفهال ميداـايمهالر"ت"لثمدممفم مفالممفعكالهدكؿرلـ )7مكض ذلؾ :
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جدول رقم )7

نتائج اختبار "ت" لدالل الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبي والضابط
الختبار ميارات التعبير الكتابي 

الميارة

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

*

0.706

7.313

المجموع

العدد

ضالهطل

41

1.805

مهرمهمل

41

 4.250

1.462

ضالهطل

41

2.451

1.005

مهرمهمل

 41

4.434

1.634

ضالهطل

41

2.561

0.583

مهرمهمل

41

5.093

1.324

ضالهطل

41

2.683

1.293

مهرمهمل

41

 4.878

1.515

ضالهطل

41

2.537

0.646

مهرمهمل

41

4.732

1.394

ميكمف ليل مف همؿ ه مطل هداللل يكر

ضالهطل 

41

2.439

0.634

مثمدل 

مهرمهمل 

41

4.829

1.706

مرممبالهمؿلميكمف فرة

ضالهطل

41

2.671

0.638

مهرمهمل

41

 4.976

1.209

ضالهطل

41

17.146

2.314

مهرمهمل

41

33.196

6.236

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة
ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد
مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة
إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل
المثهمر فاليكرةههمؿمممدة

االيمهالرييؿ 

في التطبيق البعدي

قيم ت

5.398
11.247
7.145
9.331
8.132
10.413
14.414

الدالل

اإلحصائي
0,01
0.01
 0.01
 0.01
 0.01
0.01
0.01
0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (3.985 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )85وعند مستوى داللة (2.637 = )0.01≥α

الهؽكهكد ركؽذاتدالللإحيال,ملهػمفممك ػطردره ً
ػالتالمهمك ػل

كممض مفالهدكؿال

المهرمهمػػلعكالمهمك ػػلالضػػالهطل ػػريػػؿملػػالرةمػػفملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالم ػػملد لعك ػػرالدرهػػل

اليالم ػػللبليمه ػػالركيالد ػػت ػػذ الم ػػركؽلي ػػالل مالمم ػػذاتالمهمك ػػلالمهرمهم ػػلعحم ػػثهالغ ػػتلمم ػػل"ت"
لبليمهػػالرييػػؿ )14.41عك ػػرلممػػلذاتداللػػلإحيػػال,مل دػػدم ػػمكلداللػػل )0,01عاألمػػرالػػذم
مب ػػمرإلػ ػ مم ػػكؽمالمم ػػذاتالمهمك ػػلالمهرمهم ػػلالم ػػردر ػػتهال ػػميداـالهرد ػػالمجالف ػػال,ـ الػ ػ األ ػػبلـ

الفيمرة ال ألرادلف رالمهمك لالضالهطلالمردر تهال ميداـالطرمفلاال ممالدمل .
كلدمثزلذلؾإلػ مكظمػؼاأل ػبلـالفيػمرةالمػرهػذهتالمالممػذاتعهمػالمضػمدميمػفمحمػكل

ػالرممدك ػل ػال دملف ػرميػكمفممػال مـكمثالكمػالتممدك ػلدا مػللفػدرملف
لدـللفيهراتلغكملكأ ي ان
الػ المثهمػػراليمػالهرعكيػػذلؾمدممػػذالثدمػػدمػػفاألدبػػطلالمثالمممػػلالمرمهطػػلهمحمػػكلالمػػمالـهثػػد رضػػي
ال المالممذاتمفاإلهالهل فاأل ,اللالمرأ مػرتلهػؿالثػرضكمداللبػملالعكيػذلؾ ػإفاليهػراتالمػر
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مضػػمدلالالمػػمالـزكدتالطاللهػػالتهحيػػماللمثر مػػلكلغكمػػلمدال ػػهلأ ػػلمت ػػرمميمػػدلفمػػفاال ػػمهالهل
ال  فراتااليمهالر .

 .1كمممؽ ذ الدممهلمبدمال,جالثدمدمفالد ار التالمػرأيػدتدكراأل ػبلـ ػرمح ػمفالم ػمكل
الد ار ريد ار لدممكفكآيركف )2018عكد ار لاه ار مـ )2017عكد ار ل هالس )2016ع
كأهك المـ  .)2016

كمػػفأهػػؿالمكيػػؿإل ػ ح ػػالبحهػػـاأل ػػرلالمػػتالهالح ػػلهمفالردػػلممك ػػطردرهػػالتأ ػراد

المهمك ػػلالمهرمهمػػل ػػرالمطهمفػػمفالفهالػػركالهثػػدماليمهػػالرملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرعكذلػػؾمػػفيػػبلؿ
ً
ح ً
ػطالتالح ػالهملكاالدح ار ػالتالمثمالرمػلعكا ػميداـايمهػالر ت)لثمدمػمفمػرمهطممف" T-
ػالبالممك

"Paired sampletestلاليبؼ ػفداللػلالمػركؽهػمفممك ػطردرهػالتالمطهمفػمفالفهالػركالهثػدم
لالمهمك لالمهرمهملعكالهدكؿرلـ )8مكض ذلؾ :

جدول رقم )8
ِ
نتائج اختبار"ت" لدالل ِ الفرو ِ
درجات طالبات المجموع التجريبي في التطبيقين القبمي والبعدي
ق بين متوسطي
الختبار ميارات التعبير الكتابي

الميارة

المتوسط

االنحراف

*

0.882

7.861

المجموع

العدد

لهالر

41

1.695

هثدم

41

 4.250

1.379

لهالر

41

2.159

1.053

هثدم

41

4.434

1.601

لهالر

41

2.268

0.975

هثدم

41

5.098

1.338

لهالر

41

2.317

1.352

هثدم

41

4.878

1.536

لهالر

41

2.317

0.990

هثدم

41

4.732

1.415

مثمدل 

لهالر 

41

2.171

1.008

هثدم 

41

4.829

1.564

مرممبالهمؿلميكمف فرة

لهالر

41

2.463

1.003

هثدم

41

4.976

0.948

لهالر 

41

15.390

4.630

41

33.196

6.136

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة 
ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد
مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة
إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل
المثهمر فاليكرةههمؿمممدة
ميكمف ليل مف همؿ ه مطل هداللل يكر

االيمهالرييؿ 

هثدم 

الحسابي

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (2.51 = )0.05≥α

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )45وعند مستوى داللة (2.72 . = )0.01≥α
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المعياري

قيم ت

6.579
10.52
7.504
8.539
8.927

الدالل

اإلحصائي
0.01


0.01


0.01


0.01


 0.01


0.01


 11.55
13.74

 0.01


0.01

ممض ػ مػػفالهػػدكؿال ػػالهؽكهػػكد ػػركؽذاتداللػػلإحيػػال,ملهػػمفممك ػػطردرهػػالتأ ػراد

المهمك لالمهرمهمل رالمطهمفمفالفهالركالهثدماليمهالرالمثهمراليمالهرليالل المطهمؽالهثدم .

كلالمليدمػفيػكفالمػركؽالدالمهػل ػر ػركؽهك رمػلمثػكدإلػ ممغمػراتالد ار ػلكلم ػتدالمهػل

فطرمؽاليد لمـح البحهـالمل مرمفيبلؿمرهبإممالالذممظلرأ رالهردالمجالمفمرحهيكرة
ركضكحالعكذلؾمفيبلؿالمثالدللالماللمل  مالدلع :)10:1998
ً
أي
t2

=

 t2 + df

2

η



كمكض الهدكؿالمرهثرالماللررلـ )9حهـلممل :η 2
جدول رقم )9

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير
حجم التأثير 

األداة المستخدم
2



η

صغير

متوسط

كبير 

0.01

0.06

0.14



 كهثػػدح ػػالبحهػػـالمػػل مرمػػفيػػبلؿمرهػػبإممػػالهال ػػميداـالمثالدلػػلال ػػالهفلمػػـالمكيػػؿإل ػ 

الهمالدالتالمرمكضحلالالهدكؿرلـ  :)12
جدول رقم )01
يوضح حجم التأثير من خالل مربع إيتا 
درج

*

مربع إيتا

حجم التأثير

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة

40

7.861

0.607

يهمر 

ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد

40

6.579

0.520

يهمر

مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة

40

10.521

0.735

يهمر

إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل

40

7.504

0.585

يهمر

المثهمر فاليكرةههمؿمممدة

40

8.539

0.646

يهمر

ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل 

40

8.927

0.666

يهمر

مرممبالهمؿلميكمف فرة 

40

11.558

0.770

يهمر

40

13.734

0.825

يهمر 

الميارة

الحرب

االيمهالرييؿ 
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قيم ت

ممض مػفالهػدكؿال ػالهؽأفلممػلمرهػبإممػالالمح ػكهللبليمهػالرييػؿم ػالكم )0.825ك ػذ 

الفمملأيهرمفلمملمرهػبإممػالالهدكلمػل )0.14همثدػ أدلػالأيهػرمػفحهػـالمػل مرالمحػددلالمػل مر
اليهمركالذمم ػالكم )0.14ح ػب  مالدػلع)88:1998عك ػذامبػمرإلػ كهػكدمػل مريهمػر
اتالمثهمراليمالهرالم ملد ل .
لؤل بلـالفيمرة رمدمململالر ً
كمثزلذلؾإل مالمالر :

 .1ك ػرةالمػػؤ راتالحريمػػلكالهي ػرملكالي ػ كمملالمػػرممممػػزهلػػالاأل ػػبلـالفيػػمرةعك ػػذ المػػؤ رات
ا ػػم الرتدا ثمػػلالطاللهػػالتكأ ػػلمت ػػردمهلػػف ػػرالمكلػػؼالمثالممػػركاال ػػممالدةمػػفمحمػػكل

الدركس رمد مـملالراتالمثهمراليمالهرلدملف .

 .0الي ركج فالطرمفلالمفالمدملال ال,دة رالمدارسكالهثد فالركممفممالأ الرحكاسالطاللهالت
كهثؿالمالدةالمثالممملىالمفدملإلملفأي رهالذهملكمبكمفالمفيبلؿاأل بلـالفيمرةعممػالأدل
إل محكمؿالدرسمفالهمكدإل الحمكملكأمػالحلالطاللهػالت ػرصالممال ػؿكالمبػالريلاإلمهالهمػل
ر ثاللمالتالدرسكاال مهالهلإل المدرمهالتكاألدبطلالمكهللدحكملالراتالمثهمراليمالهر .

 .3مدكمبالمدرمهالتكاألدبطلالميالحهلالر ار فتمكظمؼاأل بلـالفيمرةكمالمضمديمف رص
أمالحػػتلالطاللهػػالتمهػػالاللالمثهمػػرمػػفيػػبلؿاأل ػػ,اللالمطركحػػلحػػكؿمحمػػكلاأل ػػبلـعكالمثهمػػر
فالمبال دالممدك لالمرمضمدملال ذ األ بلـ.األمرالذمأ لـ ػرمػد مـالهالدػبالالمظػر

كالالغكملدلالطاللهالت .


كمممؽ ذ الدمال,ج مب دمال,ج دةد ار التأظلرتدكراأل بلـالفيمرة رمح مفالمحيمؿ

كمد مـ الممال مـ كمدممل الملالراتع  يد ار ل أهك  المـ   )0217ك  هالس   )0216الالممف أيدت يؿ
مـلدلالطالهلكاألطمالؿعكد ار لالزمالداتك مداف

مدلمالأ رمكظمؼاأل بلـالمثالمممل  رمدمملالممال
 )0216كد ار ل  هد الغمكر   )0215الالممف أظلرمال  ال المل األ بلـ الفيمرة  ر مح مف م مكل
المحيمؿالد ار ر .

النتائج المتعمق بالسؤال الرابع:

كان نص السؤ ِال الرابع من أسئم الدراس ىو :ما فعالي البرنامج القائم عمى األفالم القصيرة

في تنمي ميارات التعبير الكتابي لدى تمميذات الصف الرابع األساسي بمحافظ الوسطى وفقا لمعدل

الكسب لبالك؟

كلئلهالهل  ف ذاال ؤاؿممتيمالتلالمرضالماللر:المحفؽ الهردالمج الفال,ـ ال األ بلـ

الفيمرة درهل مف المثاللمل  ر مدممل ملالرات المثهمر اليمالهر لدل مالممذات اليؼ الراهب األ ال ر
همحال ظلالك ط .
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كلالمحفػػؽمػػفيػػحل ػػذاالمػػرضعكهمػػالفيمػػاللةالهردػػالمجع كمػػدل ال الممػػي ػػرمدممػػلالملػػالرات

الم ػػملد لعمػػـح ػػالبممك ػػطدرهػػالتالمطهمفػػمفالفهالػػركالهثػػدماليمهػػالرملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهر ػػر
المهمك ػػلالمهرمهمػػلعكلفمػػالسالمال المػػللػػالـالهالحػػثهح ػػالبمثالمػػؿالي ػػبالمثػػدؿلػػهبلؾ )Blake

هال ميداـالمثالدللالماللمل مرادع :)018:0222


ص-س+ص–س 

دد-س 
حمثإف :

ص=ممك طدرهالتالطالهل رالفمالسالهثدم .
س=ممك طدرهالتالطالهل رالفمالسالفهالر .

د=الدرهلالدلال,ملالثظم لالمفمالس .

كالهدكؿالماللرمكض الدمال,جالمـمـالمكيؿإلملال :


جدول رقم )00

قيم معامل الكسب المعدل لبالك
الميارة

التطبيق

التطبيق

الدرج

القبمي

البعدي

الكمي

نسب الكسب

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.

4.250

1.756

6

1.019

ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .

4.434

2.198

6

0.971

مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.

5.098

2.419

6

1.230

إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل.

4.878

2.512

6

1.122

المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.

4.732

2.465

6

1.058

ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل

4.829

2.279

6

1.137

مرممبالهمؿلميكمف فرة.

4.976

2.512

6

 1.129

االيمهالرييؿ

33.196

16.140

42

1.095



كمػػفيػػبلؿالهػػدكؿال ػػالهؽعممهػػمفأفد ػػهلالي ػػبالمثػػدؿهالغػػت )1.095لبليمهػػالرييػػؿع
كهػػذلؾميطػػتالحػػدالمفهػػكؿ (1.2عممػػالمبػػمرإلػ أف دػػالؾي ػػهالذاداللػػلإحيػػال,مل ػػرملػػالرات

المثهمػػراليمػػالهرعمثػػزلإل ػ  ثاللمػػلالهردػػالمجالمفمػػرحعكهػػذلؾمػػـر ػػضالمػػرضاليػػمرمعكلهػػكؿ
المػػرضالهػػدمؿالػػذممػػدص ال ػ  ثاللمػػلالهردػػالمجالمفمػػرح ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدل
مالممذاتاليؼالراهباأل ال ر .
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 ممالممثالؽهملالراتالمثهمراليمالهرالمػرمضػمدلالااليمهػالر ػإفد ػهلالي ػبالمثػدؿلػدميطػت
 )1.2رملالرةمكظمؼاليالمالت رهمؿمممدةعاألمرالذممؤيد ال  ثاللملالهردالمجهمدمالهالغت

د ػػهلالي ػػبالمثػػدؿلملػػالرةمرممػػباليالمػػالتلميػػكمفهمػػؿمممػػدة (1.019عكملػػالرةإدمػػاللالهمػػؿ

اله ػػمطلإل ػ همػػؿكا ػػثل (1.122عكملػػالرةميػػكمفليػػلمػػفهمػػؿه ػػمطلهداللػػليػػكرمثمدػػل
(1.137عكملالرةمرممبالهمؿلميػكمف فػرة (1.129عكملػالرةالمثهمػر ػفاليػكرةههمػؿمممػدة
(1.058ع دهػػدهثػػضالملػػالراتيالدػػتألػػؿمػػفالد ػػهلالمػػرحػػدد الهػػبلؾ )1.2عتمػػرأدلػػاللػػمـ

مفهكلػػللػػدلي مػػرمػػفالد ار ػػالتالمػػرا ػػميدمت ػػذ المثالدلػػل ػػرالحيػػـ ال ػ المثاللمػػلعحمػػثأف
هثضالد ار التحددتالد هلهلفميكفأيهرمفالكاحداليػحم هحمػثميػكفمحيػكرةهػمف -1

)2م ؿد ار ل أهكاليلسع)22:2312عكد ار ل لهػدع)22:2312عكد ار ػل الميػرمع:2332

)132عممػالمبػمرإلػ أف دػالؾي ػػهالنذاداللػلإحيػال,مل ػرايمهػػالرملػالراتالمثهمػراليمػالهرمثػػزل

إل  ثاللملالهردالمجالمفمرح .

 ػػرح ػػمفهالغ ػػتمل ػػالرةادمف ػػاللاأللم ػػالظالمدال ػػهللالمثدػ ػ  (0.971ك ػػرد ػػهلمفم ػػربم ػػفالكاح ػػد
اليحم عكليدلالألؿمفالد هلالمرحدد الهبلؾعكمميفأفمثزلذلؾإل أف ذ الملالرةمحمالج
إلػ ػ م ػػدرمبم ػػممرلممػ ػراتطكمال ػػلحم ػػرمظل ػػرأ ر ػػالل ػػدلالمالمم ػػذاتعي ػػكف ػػذ المل ػػالرةممثال ػػؽ
هاللحيماللالالغكملالمرايمملمفالممرداتكاأللمالظالمرممبيؿمدلالالفالمكسالالغكملالمالممذات .


مكل
ك رضكليؿمال هؽممض أفالهر ى
دالمجالفال,ـ ال األ بلـالفيمرةالحاللرلدحفؽم ن
مفهكالمفالمثاللملكاليماللة رمحفمؽأ دا يلدلطاللهالتالمهمك لالمهرمهملعكيالفليأ رمالمكس
رمح فم مكا ف رالفمالسالهثدممفالردلنهم مكلأدا,لػف ػرالفمػالسالفهالػرعكذلػؾ ػرايمهػالر

ملالراتالمثهمراليمالهر .

كمميفأفمثزلذلؾإل  ثاللملالهردالمجالمفمرحالفال,ـ ال األ بلـالفيمرةكمػالمضػمدمي ػذ 
ً
ؽمبممكؿالطاللهالتكلدراملفعكمميفمم مرذلؾمفيبلؿمالمالر :
األ بلـمفمحمكلممدكعمكا


 .1إفالهردػالمجالمفمػرحالفػال,ـ الػ األ ػبلـالفيػمرةالػػذمطهػؽ الػ المهمك ػػلالمهرمهمػليػالفلػػي
األ راليهمر رهذبادمهال المالممذاتلمالمضمدمياأل بلـمفممثلكا ػالرةكمبػكمؽ ػرممالهثػل
األحداث .

 .0احمػكالاأل ػػبلـالفيػػمرة الػ الثدمػػدمػػفالم مػراتالمدال ػػهللطاللهػػالتاليػػؼال ارهػػبعمػػفيػػبلؿ
ديػػرالحريػػللبييػػمالتالمػػمالـعكالم م ػراتالهي ػرمللالمبػػال دعكالثديػػرالالمظػػرمػػفيػػبلؿ

الحػ ػكاراتالم ػػرمض ػػمدلالالم ػػمالـعي ػػؿذل ػػؾأكه ػػدل ػػدلالطالله ػػالتممث ػػلكاله ػػالالن الػ ػ المحم ػػكل
كاألدبطلالميالحهلممالأ لـ رمدمململالراتالمثهمراليمالهرلدملف.
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 .8مكظمؼاأل بلـالفيمرةالمريالدت مرة رضلالليمرةد همالأ لـ رإمهالدهم,لمحمزة ال 
يكف الطاللهالت  ر  ذا ال ف م ملكملف األ بلـدكفأفممطرؽإلملفالمالؿكال لـمف
المثالـع  ى
ثاللمالتالمكلؼالمثالممر .

 .1إفمحمكلاأل بلـالفيمرةيالفمرمهطػالهمحمػكلدركسالفػرالةعكمثالػكـأفالػدرسالمفػرر ػر
يمػػالبلغمدػػالالهممالػػل هػػالرة ػػفكحػػدةمميالمالػػلم ػرمهط مػػيأدبػػطلاال ػػممالعكالمحالد ػػلكالف ػرالة
كالمػػدرمهالتكالمثهمػػرعكهػػذلؾ ػػإفارمهػػالطمحمػػكلاأل ػػبلـالفيػػمرةهػػاللمحمكلالف ار,ػػرعأ ػػلـ ػػر
مثزمزاليهراتالفرا,مللدلالطاللهالتكا ممثالبالممرداتعكاأل يالرعك ذا ػال د الػ مح ػمف

ايم البالملالراتالمثهمرملالممثالفلهمكظمؼالممرداتكم ال ؿاأل يالركمرممهلال .

 .5إفالهردػػالمجالمفمػػرحم ػػـمدممػػذ م ػػفيػػبلؿم ػػك مرمدػػالخي ػػمردممف ارطػػرعمثمم ػػد ال ػ ال ػػمثالـ
البػػال,ؽالم مػػرلدا ثمػػلالطاللهػػالتعهمػػالممػػم للػػـمػػف ػػرصلالمثهمػػر ػػفأ يػ ً
ػالر ـهحرمػػلعاألمػػر
الذمم لـ رمح مفالفدرة ال المثهمر.

 .6إفاأل بلـالفيمرةعلدأمالحتأمالـالطاللهالت رصالثمؿكاليهرةالمرهملمفيبلؿالمبػالريل
المثاللل رالمدرمهالتالمػرمػـميػممملالحػكؿمحمػكل ػذ األ ػبلـكيالدػتمكهلػلدحػكإي ػالب

الطاللهالتاألدمالطكاليهراتكالملالراتكاالحممالظهلالممالم ال د ال اممبليلال .

كمممػػؽ ػػذ الدممهػػلالمػػرمهػػمفمػػفيبلللػػال ال المػػلاأل ػػبلـالفيػػمرة ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػر
ػال,جالثدمػػدمػػفالد ار ػ ً
ػالتال ػػالهفلالمػػرأيػػدت الػ إميالدمػػل
اليمػػالهرلػػدلطاللهػػالتاليػػؼال ارهػػبعمػػبدمػ ً
ً
اتالمثهمراليمالهرمفيبلؿهرامجكا مراممهمالتكأدبطل ال الػل ػرمح ػمفكمدممػلملػالرات
مدمململالر

المثهمػراليمػالهريد ار ػلالهردكمػؿ )2018ع كد ار ػلاللرهػالكم )2013عالالمػمفأظلرمػالأ ػرالػمثالـالدبػط
رمدممػلملػالراتالمثهمػراليمػالهرعكد ار ػلاللمػص )2018المػرأبػالرتإلػ أ ًػرا ػمراممهممرالميمػؿ

المكهػيكالثيػؼالػذ در ػرمح ػمفملػالراتالمثهمػراليمػالهرعكد ار ػللهػد )2017المػرأيػدت ال المػػل
هردالمجلال,ـ ال مكظمؼاللالمؼالذير رمح مفملالراتالمثهمرلدلطالهلاليؼال ارهػباأل ال ػرع
ً
كد ار ًلأهكبرخ )2016المرهمدتأ رلر ً
فاألدالالمثهمرًملالطالهلعهالإلضػال ًل
الةاليكرة رمح
ى
ػال,طالممثػػددة ػػرمدممػ ًػلملػػالر ً
إل ػ د ار ػػلالميػػرم )2006المػػريبػػمت ػػف ال المػػلالك ػ ً
اتالمثهمػػر
اليمالهرلدلالطاللهالت .
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التوصيات :

في ضوء نتائج الدراس يمكن تقديم مجموع من التوصيات عمى النحو التالي:

 .1ضركرةيمكظمؼاأل بلـالمثالممملالفيمرةكاإل الدةمدلال رمدرمسالالغلالثرهملكالمثهمرالالغكم
رمراحؿالمثالمـالثالـعك رمرحاللالمثالمـاأل ال رهبيؿيالص.

 .2مدرمبمثمالرمرحاللالمثالمـاأل ال ر ال إدمالجاأل بلـالفيمرةكآلمالتمكظمملال رمدرمس
مدلالجالالغلالثرهمل.

 .3مد مـاليهراتالمثالممملهاللمؤ راتالمحمزة ال المثالـم ؿالمؤ راتالحريملكالهيرمل
كالالمظمل

المريمز ال المثهمرالالغكمكطرؽمح مفالفدرةالمثهمرمللدلالطالهل رمرحاللالمثالمـ
ً
 .4زمالدة
األ ال ر

المثهمراليمالهركمضممدلالأ اللمبكأدك و
ؽكاأل اللمبالم ميدمل رمدر ً
 .5مدكمبيالطراً ,
ً
ات
مس
ى
مثممدمفدمالتكأ يالرهدمدةم ؿاأل بلـالفيمرة.

 .6ضركرةم ار التالرهطالميالمالرهمفالمحمكلالفرا,ركهمفمدرمهالتالمثهمراليمالهرحم ممبيؿ
لدلالطاللهالتيهراتمدال هلمم رللـ رصالمثهمراليمالهر دلال.

المقترحات

في ضوء نتائج الدراس وتوصياتيا يمكن تقديم المقترحات البحثي التالي:
الالغكمللدلطالهلاليؼالراهب .
ً
الممردات
ً
مكظمؼاأل بلـالفيمرة رايم الب
ً
 .1أ ير
لال,ـ ال األ بلـالفيمرة رمدمملالفمـاالهممال مللدلالطالهل
دالمج و
 .2أ يرهر و



 .3دكراأل بلـالفيمرة رمد مـالملالراتالالغكمللدلطالهلالمرحاللاأل ال مل
احؿمثالممملميمالمل.
مثالممملأيرلك رمر ى
و
رمهالحث
ى
 .4مكظمؼاأل بلـالمثالممملالفيمرة
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المصادر:
القرآن الكرٌم

المراجع العربي :
 .1إهػ ار مـعردػد :)2017أ ػرا ػميداـأ ػبلـاليرمػكفالممحريػل ػردمػكالممػرداتكالدا ثمػللػدل
ممثالمػػرالالغػػلاالدهالمزمػػليالغػػلأهدهمػػل ػػراليػػؼال ػػالدس ػػراألردف.رسااال ماجسااتير غياار

منشورة.يالملالثالكـالمرهكمل.هالمثلآؿالهمت.األردف.

 .2اهدميعياللد  :)2018ال الملا مراممهملمفمرحللال,مل الػ الػمثالـالمثػالكدر ػرمدممػلملػالرات
المثهمراليمالهرلدلطالهلاليؼالمال باأل ال ػر ػرمدمرمػلالمرهمػلكالمثالػمـ لمدطفػلالفيػر.

ر الللمدبكرة.دراسات الجزائر.الثدد.63اليمحالت.74-56

 .3أه ػػكالض ػػهثالتعزيرم ػػال :)2007طرائااااق تاااادريس المغاااا العربياااا .ط.1األردف.دارالمي ػػر
دالبركفكمكز كف.

 .4أهػػكالدمػػؿعمحمػػد :)1987االحصاااء النفسااي واالجتماااعي والتربااوي.همػػركت.دارالدلضػػل
الثرهمل.

 .5أهكحهرع المز :)2011الوسائل التعميمي

عمم -فن -إبداع).ط.1األردف.دارالم مرة.

 .6أهػػك ػػالمـعأمػػالدر :)2016أ ػػرمكظمػػؼهثػػضمفػػالطباأل ػػبلـالمثالمممػػل ػػرمدممػػلالممػػال مـ
الهغ ار مػػللػػدلطالهػػلاليػػؼال ػػالهباأل ال ػػرهمحال ظػػلبػػمالؿت ػزة.رساااال ماجساااتير غيااار
منشورة.يالملالمرهمل.هالمثلاألز ر.تزة.

 .7أهكبرخعأ مالل  :)2016ال الملا مراممهملمفمرحللال,مل ال لػرالةاليػكرةلمدممػلملػالرات
المثهمػػراليمػػالهرلػػدلمبلممػػذاليػػؼال اللػػثاأل ال ػػر.رسااال ماجسااتير غياار منشااورة.يالمػػل

المرهمل.الهالمثلاإل بلممل.تزة.

 .8أهكضهالععبػممالل :)2015أ ػرا ػميداـا ػمراممهملمفمرحػللمكظمػؼهردػالمجالػمثالـالممػال الر
رمدمملالمثهمراليمالهرلدلمبلممذاليؼال اللثاأل ال ػركممػكللـدحػك .رساال ماجساتير

غير منشورة.الهالمثلاإل بلممل.تزة.

 .9أهكدللع دالل :)2008الفمالسكالمفكمـاليمرالممال مـكاإلهرالاتلمثالـالمثػالؿ.تػزة.ميمهػل
آ الؽلالطهال لكالدبر.

 .10ابػػمك ع ػػكزمك المػػالفعميػػطم  :)2010تكنولوجياااا التعمااايم النظريااا والممارسااا ).ط.1
مالف.داراليماللالدبركالمكزمب.
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 .11آؿ دمػػالفع دػػد  :)2015ال المػػلهردػػالمجمػػدرمهرلػػال,ـ ال ػ ا ػػمراممهمالت ػػيالمهر ػػرمح ػػمف
ملػػالراتمكلمػػداأل يػػالر ػػرالمثهمػػراليمػػالهر.ر ػػالللمدبػػكرة.مجم ا العمااوم التربوي ا والنفسااي .

المهالد.16الثدد.1اليمحالت .473-435

 .12هالتيكهر؛كيمفداد المهر :)2011كتاب سيناريو األفالم القصيرة مرهمل:أحمدمك ػؼ).
ط.1الفال رة.مير.المريزالفكمرلالمرهمل.

 .13هػػالركف.آف :)2008اسااتخدام الوسااائط المتعااددة فااي التعماايم التصااميم -اإلنتاااج -التقياايم
مرهمل :هدالك البليمر).ط.1مؤ لمحمدهفرابدآؿميمكـ.بثالعلالدبركالثالكـ.

 .14الههػػلع هػػدالممػػالح :)2002تعماايم األطفااال الميااارات القرائي ا والكتابياا .ط.1األردف.دار
الميرلالطهال لكالدبركالمكزمب.
 .15هرايال الراك :)2008مفدمالتك ال,طاالميالؿ ػرالمرهمػل ػفهثػد .مرهمػل:إهػ ار مـالبػال ر).
المجم الفمسطيني لمتربي المفتوح عن بعد.المهالد.1الثدد.2اليمحالت.298-279

 .16الهردكمؿعمر :)2018أ رمكظمؼا مراممهمل ير-ايمب-زاكج-رهب-بالرؾ) ػرمدممػل
هثػضملػالراتالمثهمػػراليمػالهر ػرالالغػػلالثرهمػللػدلطاللهػػالتاليػؼال ارهػػباأل ال ػر.رسااال 

غير منشورة.يالملالمرهمل.الهالمثلاإل بلممل.تزة.

 .17الهثالػػكهرعأد ػػـ ":)2016أ ػػرمكظمػػؼالر ػػكـالممحريػػلكالرحالػػل ػػرمػػدرمسدظػػالـمثاللهػػل
الممال الثالدمللكحدةاألدظملمفيمالبالميدكلكهماللاليؼالثالبػراأل ال ػر".ر ػالللماله ػممر

مدبكر.مجم جامع القدس المفتوح .المهالد.1الثدد.42اليمحالت.253-238

 .18هيػػرعمر ػػالف :)2015أ ػػرمكظمػػؼا ػػمراممهملالمػػدرمسالثبلهػػرهال ػػميداـهردػػالمجمحك ػػب
ػػرمدممػػلملػػالراتاليمالهػػللػػدلطالهػػلاليػػؼال ػػالدراأل ال ػػرهغ ػزة.رساااال ماجساااتير غيااار

منشورة.يالملالمرهمل.هالمثلاألز ر.تزة.

 .19هػػبلؿع ال ػػر :)2013منشاااورات الييئااا العامااا الساااوري لممكتباااات.دمب ػػؽ .ػػكرمال.ك ازرة
ال فال ل.

 .20ه ػػفدمم ػػكفع ه ػػدالرحم ػػالفكه ػػف ػػثدعمحم ػػدكهثم ػػرعمدي ػػك مف :)2018مكظم ػػؼاأل ػػبلـ
الك ال,فم ػػل ػػرمدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػراليمالهر د ار ػػلمهرمهم ػػللالطاله ػػلالممييي ػػمف ػػرالالغ ػػل

الثرهمل).رسال ماجستير غير منشورة.الهالمثلاإل بلممل.ماللمزمال.

 .21هػػكبػػميالكمعا ػػملالفكمحمػػكدمعرلمػػل :)2015أ ػػبلـاليػػالرمكفكأ ر ػػال ال ػ الهدػػاللالمثر ػػر
ال فال رلالطمؿ.مجم الطفول والتنمي .المهالد.6الثدد.23

 .22الممممػػرعدػػدلك المهػػالفعدهػػبللكالمػػزركععمػػركالثمػػرمعتػػالدة :)2016أ ػػرا ػػميداـ مػػدمك
مثالمم ػػرمػ ػفمكل ػػبمكمم ػػكب ػػرزم ػػالدةالمحي ػػمؿالد ار ػػرلطالله ػػالتالمرحال ػػلال الدكم ػػلهمدطف ػػل

الرمالض.مجم الثقاف والتنمي .المهالد.17الثدد.110اليمحالت.36-1
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 .23هالدعمحمدك هدالهاللرع كزم :)2016ا مراممهملمفمرحللال,مل ال الدظرملالهدال,مللمدممل
ملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهراإلهػػدا رلػػدلمبلممػػذالحالفػػلاإل دادمػػل.ر ػػالللمدبػػكرة.مجما العمااوم

التربوي .الثدد.3المهالد.3اليمحالت.334- 312

 .24ه ػػالدعمحم ػػدك ه ػػداله ػػاللرع ػػكزمك م ػ ػ عأحم ػػد :)2016ا ػػمراممهملمفمرح ػػللال,م ػػل الػ ػ 
الدظرمػلالهدال,مػػللمدممػلملػػالراتالمثهمػراليمػػالهراالهػدا رلػػدلمبلممػذالحالفػػلاإل دادمػل.ر ػػاللل

ماله ممرمدبكرة.مجم العموم التربوي .الثدد.3الهزل.3

 .25الهرهػػالكمعزمػػالد :)2010القواعااد المنيجي ا لبناااء االسااتبيان.ط .2ال ػػطمف.مطهثػػلأهدػػالل
الهراح.

 .26الحدمػ ػ ػػدمعمد ػ ػ ػ كامػ ػ ػػالـع ػ ػ ػػالكل :)2010السااااااينما التسااااااجيمي الخصااااااائص واألساااااااليب
واالستخدامات.ط. 1الفال رة.دارالميرالثرهر.

 .27ح الفعمحمد :)2013مدلهملإدمالجأ ػبلـالر ػكـالممحريػل ػراإل ػبلـالثرهػراإل ػبلمر.
المجم األردني لمفنون.المهالد.6الثدد.20اليمحالت.240-219

 .28حالػسعداكد :)2017االتجاىات الحديث في طرائق تدريس المغ العربي .ط.2تػزة.ميمهػل
آ الؽ.

 .29حمالدعيالمؿكديالرعيالمؿ :)2002فن التعبير الوظيفي.تزة.مطهثلمديكر.
 .30الحمالػلعمحمػػد :)2000ميػػممـكادمػػالجالك ػال,ؿالمثالمممػػلالمثالممػػل.ط .1مػػالف.دارالم ػػمرة
لالدبركالمكزمب.

 .31الحماللعمحمد ":)2001التكنولوجيا التعميمي والمعموماتي ".ط.1اإلمالراتالثرهملالممحػدة.
داراليمالبالهالمثرالثمف.

 .32الحمالػػلعمحمػػد :)2001أساسااايات تصاااميم اوانتااااج الوساااائل التعميميااا .ط.1الػػدارالدكلمػػل
لبل م مالراتال فال مل.
 .33الحمالػػلعمحمػػدكمر ػػرعمك مػػؽ :)2005طرائااق التاادريس العام ا .ط .2مػػالف.األردف.دار
الم مرةلالدبركالمكزمبكالطهال ل.

 .34الحماللعمحمػكد :)2004تكنولوجيا التعميم بين النظري والتطبيق.ط .1مػالف.األردف.دار
الم مرةلالدبركالمكزمب.
 .35داريػػالل عدػػدال :)2010أ ػػرا ػػميداـه ػرامجالػػدركسالمثالمممػػلالمحك ػػهل ػػرمثالػػمـالالغػػل
الثرهمػػل الػ محيػػمؿطالهػػلاليػػؼاألكؿاأل ال ػػر ػػرمػػدارسمحال ظػػلدػػالهالس.رسااال غياار

منشورة.هالمثلالدهالح .ال طمف.

 .36الػػد مالجعإهػ ار مـ :)2011االتصااال والوسااائل والتقنيااات التعميميا .ط .1مػػالف.داريػػمالل
لالدبركالمكزمب.
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 .37الرهالمثػػلعاهػ ار مـكالحهالبػػدلعلممهػػل :)2015أ ػػرا ػػميداـالػػدرامالالمثالمممػػل ػػرمدممػػلملػػالرات

المحدث المثهمػرالبػمكم)كمح ػمف المحيػمؿلػدلطالهػلالالغػلالثرهمػللالدػالطفمف هغمر ػال.ر ػاللل

مدبػػكرة.مجمااا دراساااات العماااوم اإلنسااااني

االجتماعيااا ).المهالػػد.42الثػػدد.3اليػػمحالت

.644- 629

 .38رهبع دالل :)2011ا مراممهملممثددةالم الراتلمدمململالراتالمثهمراليمػالهر ػرمهالالمػي
الممضػػالللػػدلطاللهػػالتاليػػؼاألكؿال ػػالدكم.ر ػػالللمدب ػكرة.دراساااات فاااي المنااااىج وطااارق

التدريس.الثدد.167

 .39الردمم ػػرعمحمػػكدك فػػؿعمهػػدم :)2011تكنولوجيااا التعماايم النظري ا والتطبيااق العممااي).
ط.1تزة.ميمهلآ الؽ.
 .40رمػػالفعمحمػػد :)2003دلمػػؿالمثالػػـ ػػرالمثالػػمـكالػػمثالـ الملػػالـكالم ػػؤكلمالت).ط.1مطهثػػل
المدالرالحدم ل.

 .41ازم ػػدع ل ػػد :)2006أسااااليب تااادريس المغااا العربيااا باااين المياااارة والصاااعوب  .م ػػالف.دار
المالزكرمالثالممللالدبركالمكزمب.

 .42الػػزؽعمحمػػد :)2014أ ػػرمكظمػػؼاليػػكرالممحريػػل ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػرالالغػػكملػػدل
طػػبلباليػػؼال ارهػػباأل ال ػػرهمحال ظػػالتت ػزة.رسااال غياار منشااورة.يالمػػلالمرهمػػل.هالمثػػل
األز ر.تزة.
 .43ز ػرافعحالمػػدكطثممػػلعربػػدمكالبػػم عمحمػػدكلدػػدمؿعمحمػػدكهػػالدعمحمػػدكبػػالكؿع ػػالدؿ
كيال ػػكؼعكلطم ػػركأه ػػكزد ػػالدةعب ػػالمالفكزي ػػرعأم ػػؿ :)2009المم ػػال مـالالغكم ػػل د ػػداألطم ػػالؿ

أ

لالعملالراملالعمدرم لالعمفكمملال.ط .2مالف.دارالم مرةلالدبركالمكزمب.

 .44الزمػػالداتعمػػال رك مػػدافعت ػػالف  :)2016ال المػػلهردػػالمجمثالممػػرمفمػػرحلػػال,ـ ال ػ األ ػػبلـ
كالميكراتالمالرميمل رمحيمؿطبلباليؼال الدرالممك ػط ػرمػالدةالمػالرم  ػرالثػراؽ.

ر الللمدبكرة.مهاللالد ار التالمرهكمل.المهالد.43الثدد.3اليمحالت.1336-1323

 .45ال ػالمرا,رعحػالمـكالػػذ هرعرهػالل :)2016هردػالمجمفمػػرحمثممػدممػالرمفا را,مػػللمثالػمـملػػالرات
المثهمػػراليمػػالهر ػػرالمدر ػػلاالهمدا,مػػل.ر ػػالللمدبػػكرة.مجم ا كمي ا التربي ا األساسااي لمعمااوم

التربوي واإلنساني .الثدد.25اليمحالت.454-433

 .46ال مال ػػملع هػػدالػػرحمف :)2011طرائااق تاادريس المغ ا العربي ا .ط .1ػػالطدل مػػالف.ميمهػػل
المبلحلالدبركالمكزمب.

 .47ال ػػالممرع ػراس :)2008فناااون المغااا .ط .1مػػالف.األردف.ه ػػدارلاليمػػالبالثػػاللمرلالدب ػػر
كالمكزمب.

75

 .48ال ػػمدعمحمػػد :)1999الوسااائل التعميميا وتكنولوجيااا التعماايم .مػػالف.األردف.دارالبػػركؽ
لالدبركالمكزمب.

 .49بػػاليرع هػػداليػػاللؽ :)2009أ ػػاللمباي ػراجالمالػػـالمثالممػػرالرمالضػػرلال ػػدلاألكل ػ .ر ػػاللل
مدبكرة.مجم كمي التربي .الثدد.57اليمحالت.636- 617

 .50الب ػكاهيلع ػػالمملكالحػػدادع هػػدالي ػرمـ :)2017أ ػػرا ػػميداـالػػدرامالالمثالمممػػل ػػرمح ػػمف
ملالراتالمثهمراليمالهرلدلطاللهالتاليؼالثالبػراأل ال ػر.ر ػالللمدبػكرة.دراساات العماوم

التربوي عالمهالد.44الثدد.4اليمحالت.430-75

 .51طال رع الػكل :)2010تدريس المغ العربي وفقاً ألحدث الطرائاق التربويا  .مػالف.األردف.
دارالم مرةلالدبركالمكزمب.

 .52الطػػال,رعآمػػالؿ :)2015أ ػػرالفيػػصالفرآدمػػل ػػرمحيػػمؿطاللهػػالتاليػػؼاليػػالمساألدهػػر
ػػرمػػالدةالمثهمػػر.ر ػػالللمدبػػكرة.مجم ا كمي ا التربي ا األساسااي لمعمااوم التربوي ا واإلنساااني .

الثدد.23اليمحالت.536- 511

 .53الطدالكمع مػت :)2009التدريس الفعال تخطيط -مياراتو -اساتراتيجياتو -تقويماو.ط. 1
مالف.األردف.دارالم مرةلالدبركالمكزمبكالطهال ل.

 .54طكالهػػلع ػػالدمكالطرم ػرةعهال ػػـكالثهػػالدمع ػػدالل :)2010تكنولوجيااا الوسااائل المرئي ا .ط.1
مالف.األردف.داركا,ؿلالدبركالمكزمب.
 .55الظممرمعمحمد :)2017مػديؿ مالمػالتاليمالهػلكمدممػلملػالراتالمثهمػراليمػالهرلػدلمبلممػذ
المرحاللالممك طل ردكللاليكمت.مجم القراءة والمعرف .اليمحالت.46-21

 .56الب ػػكرع ارم ػػبكمف ػػدادمعمحم ػػد :)2013الميااااارات القرائياااا والكتابياااا طرائااااق تدريساااايا
واستراتيجياتيا.ط .3مالف.األردف.دارالم مرةلالدبركالمكزمب.

 .57هالسعزمفالثالهدمف :)2016أ را ميداـالمػمالـالمثالممػر ػرمدممػلهثػضالممػال مـالثالممػل
لدلأطمالؿالركضلهثمر 6-5ػدكات.رسال ماجستير غيار منشاورة.يالمػلالمرهمػل.هالمثػل
مبرمف.الهملكرملالثرهملال كرمل.

 .58هدالهالرمعمال ر :)2010التحرير العربي مكوناتو -أنواعاو -اساتراتيجياتو.ط.1األردف.
دارالمير.

 .59هػػدالهػػالرمعمػػال ر :)2010الكتاب ا الوظيفي ا واإلبداعي ا
والتقويم).ط.1األردف.دارالمير.

المجاااالت الميااارات األنشااط

 .60ه ػػدالهػ ػكادعإمػ ػالد :)2009م ػػمكلمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرل ػػدلالطاله ػػلالح ػػال ظمفلالفػ ػرآف
الط ػرمـيػػالمبلنكتمػػرالحػػال ظمفلػػيهاللمرحالػػلال الدكمػػلهمحال ظػػلت ػزة.ر ػػالللماله ػػممرمدبػػكرة.
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مجمااا الجامعااا اإلساااالمي

سمسااام الدراساااات اإلنسااااني ).المهالػػد.17الثػػدد.1اليػػمحالت

.707-673

 .61هدالحممدع ثمدك طالعحدمف  :)2018ثاللملهردالمجلال,ـ ال الر كـالممحريل ػرمدممػل
االدمهػػال الهيػػرمكالملػػـالالمظػػرلػػذكماضػػطرابالمكحػػد.مجم ا دراسااات الخماايج.المهالػػد.34

الثدد.1

 .62هػػدالغمػػكرع ػػثمد :)2015أ ػػرا ػػميداـهثػػضالك ػال,طالمثالمممػػلالمفمرحػػل هػػرالبػػهيل
الثاللممػػل الػ المحيػػمؿلػػدلطػػبلباليػػؼالمال ػػب ػػرمهحػػثالهغ ار مػػالهمحال ظػػليػػالدمكدس.
رسال ماجستير غير منشورة.يالملالمرهمل.هالمثلاألز ر.تزة.

 .63هدالالطمؼع مدك هػدااع مػرك هػدااع هػدالثزمػز :)2015دكراأل ػبلـالم ػهمالمل ػر
مدمملالك رال فال رلدلالم ار فمف.ر الللمدبكرة.دراساات الطفولا .المهالػد.18الثػدد.67

اليمحالت.140- 131
 .64هداللالدمعأحمد ":)2016أ رمكظمؼالفيػلالميػكرة ػرمدممػلملػالراتالمثهمػرالبػمكم
ػػرالالغػػلالثرهمػػللػػدلطػػبلباليػػؼال ارهػػباأل ال ػػرهغػزة".رسااال ماجسااتير غياار منشااور.

يالملالمرهمل.الهالمثلاإل بلممل.

 .65همػػداتعذكلػػالفك ػػدسع هػػدالػػرحمفكيالمػػدع هػػدالحػػؽ :)2001البحااث العممااي-مفيومااو
وأدواتو وأساليبو .مالف.األردف.دارالميرلالدبركالمكزمب.

 .66طمػلعمح ػف :)2007تادريس المغا العربيا فاي ضاوء الكفاياات األدائيا .ط . 1مػالف.
األردف.دارالمدال جلالدبركالمكزمب.


 .67طمػػلعمح ػػف :)2008تكنولوجيااا االتصااال فااي التعماايم الفعااال.ط .1مػػالف.األردف.دار
المدال جلالدبركالمكزمب.

 .68مالدلع ػزك :)1998االحصااء الترباوي الجازء التااني :اإلحصااء االساتداللي).ط.1تػزة.
ال طمف.مطهثلمفداد.

 .69الكافعرتدك هالسعه الـ  :)2017ال الملهردالمجمثالممر ؿك ػؽاألدبػطلالالغكمػللمدممػل
ملػػالراتالمثهمػػراإلهػػدا رلػػدلطاللهػػالتالمرحالػػلاإل دادمػػل ػػرمػػالدةالمثهمػػراليمػػالهر.ر ػػاللل
ماله ممرمدبكرة.مهالليالملالمرهملاأل ال مللالثالكـالمرهكملكاإلد ػالدمل.الثػدد.33ايػمحالت

.857-832

 .70الػرعرحمػل ":)2017أ ػرأ ػبلـاليرمػكف ػرظػػال رةالثدػؼهػمفاألطمػالؿ".رساال ماجسااتير
غير منشورة.هالمثلاال يددرمل.مير.
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 .71الػػرع ػػبلكالداللػػلعمحمػػكدكهػػالبااع الػػر :)2018ا ػػميداـا ػػمراممهمالتمثالػػـالالغػػل ػػر
مدمم ػػلمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرل ػػدلمبلمم ػػذالمرحال ػػلاإل دادم ػػل.ر ػػالللمدب ػػكرة.مجمااا كميااا 

التربي .مهالد.28الثدد.111اليمحالت.469-450

 .72الرع هل :)2015الممالـالك ػال,فركدكر  ػرمثزمػزال ػمالحل ػرال ػكداف د ار ػل الػ  مدػل
م ػػفاأل ػ ػبلـالك ال,فم ػػلال ػػكدادمل)رساااال ماجساااتير غيااار منشاااورة.هالمث ػػلال ػػكدافلالثال ػػكـ
كالميدكلكهمال.ال كداف.

 .73المػػالفعرهحػػركالػػدهسعمحمػػد :)2003وسااائل االتصااال وتكنولوجيااا التعماايم.ط .2مػػالف.
األردف.داريمالللالدبركالمكزمب.

 .74الفالضػػرع م ػ ـكدم ػكافعه ػكاد :)2016أ ػػرأدبػػطلمثالمممػػللال,مػػل ال ػ األم ػػالؿالفرآدمػػل ػػر
مح مفاألدالالمثهمرملدلطالهلاليؼاليالمساألدهر ػرالثػراؽ.ر ػالللماله ػمرمدبػكرة.

مجم جامع النجاح لألبحاث.المهالد.30الثدد.6اليمحالت.1280-1255

 .75الف ػػبلؼع ػػمالح :)2015أ ػػرميم ػػالراتم ػػفالر ػػكـالممحري ػػل الػ ػ الف ػػدراتل ػػدلاألطم ػػالؿ

المك كهمف رمرهالػلرمػالضاألطمػالؿ ػردكلػلاليكمػت.رساال ماجساتير غيار منشاورة.يالمػل

المرهمل.هالمثلاإلمالراتالثرهملالممحدة.
 .76لدفعدالؿ :)2017أ رمدرمسمهحثحفكؽاإلد الفهال ميداـا مراممهمل هاللةاليهمر ػر
مدمم ػلملػػالراتالطبللػػلالمثهمرمػػللػػدلطالهػػلايػػؼاليػػالمساأل ال ػػرهغ ػزة.رسااال ماجسااتير

غيرمنشورة.يالملالمرهمل.هالمثلاألز ر.تزة.

 .77له ػػدعإهػ ػ ار مـ  :)2017ال الم ػػلهرد ػػالمجل ػػال,ـ الػ ػ مكظم ػػؼالل ػػالمؼال ػػذير ػػرمدمم ػػلمل ػػالرات
المثهمراليمالهرلدلمبلممذاليؼالراهباأل ال رهغػزة.رسال ماجساتير غيار منشاورة.يالمػل

المرهمل.هالمثلاألز ر.تزة.

 .78مػالزفعح ػػالـ :)2012تكنولوجيااا التربيا وتطبيقاتيااا االلكترونيا .ط.1دارال ػػحالبلالدبػػر
كالمكزمب.

 .79محمدعأحمد :)2017مدلمميفطالهلاليؼالحالدم برمفالممال مـالهبلتملكمكظمملـ
للال رالمثهمراليمالهر .رسال ماجستير غير منشورة.يالملالمرهمل.الهالمثلاإل بلممل.

 .80محمد’آالل  :)2017ال الملهردالمجمكظؼالػمثالـالمػدمج ػرمدممػلالملػالراتاإلمبل,مػللػدل
طبلباليؼال الدراأل ال رهمدارسكيالللالغكث رتػزة.رسال ماجستير غيار منشاورة.

يالملالمرهمل.الهالمثلاإل بلممل.

 .81محمدعمحمدكلدالكمعبػاليرك ػالطالفعيػمالل :)2017ا ػميداـمفػالطباأل ػبلـكالم ال ػبلت
لمدمململالراتاال ممالعلدلدار رالالغلالثرهملالدالطفمفهغمر ال رضكلاحممالهالملـ.ر اللل
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مدبكرة.مجم بحوث عربيا فاي مجااالت التربيا النوعيا .راهطػلالمرهػكممفالثػرب.الثػدد.7
اليمحالت.279-229

 .82محمكدعهملالف  :)2018ال الملهردػالمجلػال,ـ الػ المميمػرالمحالمالػر ػرمدممػلهثػضملػالرات
المثهمػػراليمػػالهرلػػدلطاللهػػالتالمرحالػػلالهالمثمػػل.ر ػػالللمدبػػكرة.مجم ا كمي ا التربي ا .المهالػػد

.34الثدد.6

 .83م ػرادعيػػبلح :(2000األساااليب اإلحصااائي فااي العمااوم النفسااي والتربوياا واالجتماعياا .
مير.الفال رة.ميمهلاالدهالكالميرمل.

 .84مر ػػرعح ػػف :)1997فاان الكتابا التمفزيونيا .ط.1همػػركت.بػػريلربػػالدممر ػػرلالطهال ػػل
كالدبركالمكزمب.
 .85المبػػلراكمعح ػػف  :)2017ال المػػلهردػػالمجلػػال,ـ ال ػ الك ػػال,طالممثػػددة ػػرمدممػػلملػػالرات

اال ممالعلدلطػبلباليػؼال ػالدساأل ال ػر.رساال غيار منشاورة.يالمػلالمرهمػل.الهالمثػل

اإل بلممل.تزة .ال طمف.

 .86الميرمعمك ؼ  :)2006ال الملهردالمجهاللك ال,ؿالممثددة رمدمململالراتالمثهمراليمالهر
كاالحممػػالظهلػػاللػػدلطػػبلباليػػؼال ػػالمفاأل ال ػػر.رساااال ماجساااتير غياارمنشاااورة.يالمػػل

المرهمل.الهالمثلاإل بلممل.تزة.

 .87ميطم ع هداا :)2010ميارات المغ العربي .ط.3األردف.دارالم مرةلالدبركالمكزمب.
 .88ميطم عدال دكمحمكدعهملالف  :)2018ال الملهردالمجلال,ـ ال المميمرالمحالمالر رمدممل
هثػػضمل ػراتالمثهمػػراليمػػالهرلػػدلطاللهػػالتالمرحالػػلالهالمثمػػل.مجم ا كمي ا التربي ا بأساايوط

مصر.المهالد.34الثدد.6اليمحالت.631-549

 .89المػػػؤممرالػػػدكلرال ػ ػػالدرلالمك ػ ػػكهمفكالمممػػػكلمفمحػػػتبػ ػػثالردحػ ػػكا ػ ػػمراممهملكطدمػػػللر المػ ػػل
المهميرمف :)2015ل ـالمرهملالياليل.يالملالمرهمل.هالمثلاإلمالراتالثرهملالممحدة.

 .90المكمدرعملمكفكدكالتع ددالفكالبالكؿع ثمد :)2011أ ػرا ػميداـهػرامجر ػكـممحريػل
الممل رمدرمسالثالكـ رايم البالمبلممذلالممال مـالثالممل.رسال ماجستير منشورة.مهالل

هالمثلدمبؽ.المهالد.27الثدد.43اليمحالت.680-647

 .91الدهػػال مفعمم ػػكف :)2011أ ػػرمكظمػػؼالم ػػرحكالػػدرامالهاللممػػدمك ػػرايم ػػالبممػػال مـالميػػر
اإل ػبلمرلػػدلطاللهػػالتاليػػؼالثالبػػراأل ال ػػرهغ ػزة.رسااال غياار منشااورة.يالمػػلالمرهمػػل.

الهالمثلاإل بلممل.تزة.

 .92الدهػػالرع يػػرم :)2011األسااس الفني ا لمكتاب ا والتعبياار.ط .1مػػالف.األردف.داريػػمالل
لالدبركالمكزمب.
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 .93ديالرعحدالف  :)2012ال الملاليػكر ػرالدبػالطالفييػر ػرمح ػمفاألدالالالغػكمك لػـ
الفيػػللػػدلأطمػػالؿالركضػػل.ر ػػالللماله ػػممرمدبػػكرة.مجم ا الطفول ا والتربي ا كمي ا رياااض

األطفال.مهالد.4الثدد.10

 .94الديػػالرعيػػالل كالركضػػالفع هػػدالي ػرمـ :)2007أ ػػرا ػػميداـالم ارحػػؿاليمػػسلاليمالهػػل ػػر
مدمملالفدرة ال المثهمراليمالهرلدلمبلممذاليؼال الدرالممك ط.ر الللماله ػممرمدبػكرة.

مجم رسال الخميج العربي.الثدد.104اليمحالت.58-13

 .95الدثممرع الػر :)2004كتاب الشاامل فاي تادريس المغا العربيا .ط .1مػالف.األردف.دار
ا المللالدبركالمكزمب.

 .96اللالبػػمرع هػػدالػػرحمف :)2010التعبياار فمساافتو -واقعااو -تدريسااو -وأساااليب تصااحيحو.
مالف.األردف.دارالمدال جلالدبركالمكزمب.

 .97اللالبمرع هدالػرحمفك طمػلعمح ػف :)2009تحميال محتاوى منااىج المغا العربيا رؤيا 
نظري تطبيقي .ط .1مالف.األردف.داريمالللالدبركالمكزمب.

 .98اللذلرعإ رال  :)2014ال الملالر كـالممحريلكالممال ػؿالمهالبػر ػرمدممػلممػال مـاألبػيالؿ
اللدد ملك ؽدظرمل مهكم يرال فال ملاالهممال مللدلطمؿماللهؿالمدر ل.ر الللمدبػكرة.

مجم الطفول العربي .الثدد.63اليمحالت.67-33

 .99اللرهػالكمع ار,ػد  :)2013ال المػػلهردػالمجمفمػرحلػػال,ـ الػ الػمثالـالدبػػطلمدممػلملػالراتالمثهمػػر
اليمالهرلدلمبلممذاليؼالراهباأل ال رهمحال ظلتزة.رسال ماجستير غير منشورة.يالمل


المرهمل.الهالمثلاإل بلممل.تزة.

 .100ػزاععادميػالر :)2014أ ػػرهثػضاألدبػطلالالغكمػػل ػرمدممػلملػػالراتالمثهمػراليمػالهرلػػدل
طاللهالتاليؼاألكؿالممك ط.ر الللمدبكرة.مهاللدماللر.الثدد.63اليمحالت .59-97

 .101اللمػصعإمػػالد :)2018أ ػرمكظمػػؼا ػمراممهممرالميمػػؿالمكهػيكالثيػػؼالػذ در ػػرمدممػػل
ملالراتالمثهمراليمالهرلدلطبلباليؼالراهباأل ال ر.رسال غير منشورة.يالملالمرهمل.

الهالمثلاإل بلممل.تزة.
 .102ك ازرةالمرهملكالمثالمـالثاللر :)2016ميمك لاليطكطالثرمضػللالمدلػالجالمال ػطمدرلالمرحالػل
مف .(1-4
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المغوي .إ دادل ـالالغلالثرهمل.
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ملحق رقم ()0
الصورة األولٌة لقائمة مهارات التعبٌر الكتابً
بسم هللا الرحمن الرحٌم
السٌد/ة.................................................................... :حفظه/ها هللا,,
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ,,وبعد

الموضوع :تحكيم مهارات التعبير الكتابي
تقوم الباحثة بدراسة لنٌل درجة الماجستٌر فً تخصص مناهج وطرق التدرٌس بعنوان" فعالية
برنامج قائم على األفالم القصيرة في تنمية مهارات التعبير الكتابي في مبحث اللغة العربية لتلميذات
الصف الرابع األساسي بمحافظة الوسطى" ,ونظراً لما تتمتعون به من خٌرة ودراٌة فً هذا المجال,
فإن الباحثة تضع بٌن أٌدٌكم قائمة بمهارات التعبٌر الكتابً التً تراها مناسبة لتالمٌذ الصف الرابع
األساسً ,راجٌة من سٌادتكم قراءتها وبٌان مناسبتها أم ال مع اقتراح مهارات أخرى ترونها مناسبة.

والٌسع الباحثة إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدٌر

الباحثة
ٌاسمٌن فتحً أبو شٌحة
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المهارة
التسلسل
ترتٌب الكلمات لتكوٌن جملة مفٌدة
1
اختٌار الكلمة المناسبة للمعنى
0
توظٌف حروف الجر
8
القدرة على تكوٌن أسئلة إلجابات معطاه
1
التعبٌر عن الصورة
5
ترتٌب الجمل لتكوٌن فقرة
6
توظٌف الشواهد المناسبة
7
شطب الكلمة الزائدة لتكوٌن جملة مفٌدة
8
التعبٌر عن الصورة بثالث جمل
9

مناسبة

غٌر مناسبة

التعدٌل

مهارات أخرى تراها مناسبة:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

84

ملحق رقم ()9
قائمة مهارات التعبير الكتابي المناسبة للصف الرابع األساسي بعد التحكيم

الميارة

التسمسل
3

مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة .

2

ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد  .

1

مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة .

4

إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل .

5

المثهمر فاليكرةههمؿمممدة .

6

ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل .

7

مرممبالهمؿلميكمف فرة .
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ممحق رقم )1

الصورة األولي الختبار ميارات التعبير الكتابي
بسم هللا الرحمن الرحيم
السيد/ة ...............................................................:حفظه/ها هللا,,
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,,وبعد
الموضوع :تحكيم اختبار مهارات التعبير الكتابي
تقوم الباحثة بدراسة لنٌل درجة الماجستٌر فً تخصص مناهج وطرق التدرٌس بعنوان "فعالية
برنامج قائم على األفالم القصيرة في تنمية مهارات التعبير الكتابي في مبحث اللغة العربية لتلميذات
الصف الرابع األساسي بمحافظة الوسطى" حٌث تطلبت الدراسة إعداد اختبار ٌقٌس بعض مهارات
التعبٌر الكتابً ,وهً ( :ترتٌب الكلمات؛ لتكوٌن جمل مفٌدة ,وانتقاء األلفاظ المناسبة للمعنى,
وتوظٌف الكلمات فً جمل مفٌدة ,والتعبٌر عن الصور بجمل مفٌدة ,و تكوٌن قصة من جمل بسٌطة
بداللة صور معٌنة ,وترتٌب الجمل لتكوٌن فقرة ,إنماء الجمل البسٌطة لجمل واسعة)

لذا نأمل من سٌادتكم تحكٌم هذا االختبار ,وفق المعاٌٌر التالٌة:
.1
.0
.8
.1

مناسبة فقرات االختبار لتلمٌذات الصف الرابع.
صالحٌة االختبار لقٌاس مهارات التعبٌر الكتابً التً وصعت من أجلها.
سالمة الصٌاغة اللغوٌة.
اقتراح أي تعدٌالت أو إضافات ضرورٌة.
وال يسع الباحثة إال أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادتكم.

االسم:
الدرجة العلمية:

بيانات المحكم
التخصص:
مكان العمل:
الباحثة
ياسمين فتحي أبو شيحة
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ه ـااالرحمفالرحمـ 
ايمهالرملالراتالمثهمراليمالهرلمالممذاتاليؼالراهباأل ال ر 
اال ـ..........................:اليؼ .........................:
زمزمرالمالممذةعمره إهالهلهممباأل ,اللالماللمل :
السؤال األول:رمهريالمالتيؿ طرعكيكدرهماللمممدة6 .درهالت) 
 .1اإل را,مالر-هرا,ـ-يكر-االحمبلؿ-اليحمر-الحرب.
 .................................................................................
 .2الهمثل-أحمد-يبلة -ر-الم هد-كالد -مب-يال .
 .................................................................................
 .3مدمر -دد-الفرالة-الذيالل-اإلد الف.
 ................................................................................
السؤال الثاني:رمهرالهمؿارمملكيكدرليلذاتمثد  9درهالت) 
المفرةاألكل )3 :درهالت 
)أيذالهمرافيرممالنإل الم مبم  .
)كلثتلكحل ال رأسيرمـ .
)بيريرمـكأيك الهمراف .
)طالبأيك الم ال دةمفالهمراف .
الؿمديدـتزمركمللـ .
)
ي
) اللجالطهمبيرمـ .
المفرةال الدمل)3 :درهالت 
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)لم مممثكاهمدالظر الالرا,ثل .
)حممالمدمدلهممالل .
)ملمرإلملالالزا,ركف .
)مفببمالؿ ال طمفهاللفربمف يال .
)كم هحكا ال بالط,لالالهممؿ .
)مممالزههك الالمثمدؿ .
المفرةال الل ل3 :درهالت) 
) بال درهبلنيممؼمرمدأفمفطبالبالرع .
) م ليكالد هم ال دةالرهؿاليممؼكأ د  المي .
)أم ؾأحمدالرهؿاليممؼمفمد ك هرهيالبالرع .
)بيرالرهؿاليممؼأحمد ال مركلمي .
)يالفأحمدذا هالنمبكالد إل ال كؽ .
)ا ملذفأحمدمفكالد هم ال د الرهؿ .
السؤال الثالث:أيؿالمراغهيالملمدال هلممالهمفالفك مف3 :درهالت) 
همت-أيضر-الرمؼ-ادمهي-الغمكـ-اإلطمالل) 
 .1ميم راألرض كهالن ......رالرهمب.
 .2ال رتالثال,اللمفالمدمدلإل .......
 .3ر يؿالبماللممالهدال ماللب......
..... .4المالممذلبرحالمثالـ.
 .5زارتمرمـ.....هد ال.
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 .6أدفذرهؿ.....الطمؿمفالحرمؽ.
السؤال الرابع:أدب  هالراتمممدةهال ميداـالهمؿالماللمل3 :درهالت) 
 .1أكلؼبرطرالمركر...................................................................:
 .2حممالمدمدل.............................................................................:
 .3أيالتطثالمالن...........................................................................:
 .4زردالأ كاؽالفدس.....................................................................:
 .5ابمثالتالدالر..........................................................................:
 .6هدأال هالؽ............................................................................:
السؤال الخامس:كظمراليالمالتالماللمل رهمالممفمممدممف3 :درهالت) 
 .1الزممكف...............................................................................:
 ............................................................................. ...........
 .2المالثب...............................................................................:
 ........................................................................................
 .3اليالهكف ..............................................................................:
السؤال السادس :هرم فاليكرالماللمل3 :درهالت) 

...................................................... .1
 ......................................................


..................................................... .2
 ....................................................
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......................................................... .3
.........................................................


السؤال السابع :هرميمالهمالن فاليكرارمملههمؿمم دةلميكمفليلمممدة8 .درهالت) 
الفيلاألكل  :
أ .


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


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

ب .كونً قصة مفٌدة من الجمل السابقة:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
...............................................................................................................
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القصة الثانٌة:
أ.

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

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

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

ب.كونً قصة مفٌدة من الجمل السابقة:
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

انتهت األسئلة
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ملحق رقم ()4
الصورة النهائية الختبار مهارات التعبير الكتابي
اختبار مهارات التعبير الكتابي لتلميذات الصف الرابع األساسي
عزٌزتً الطالبة
ٌهدف هذا االختبار إلى قٌاس مدى تمكنك من بعض مهارات الكتابً (مهارة ترتيب الكلمات؛
لتكوين جمل مفيدة ,ومهارة انتقاء األلفاظ المناسبة للمعنى ,ومهارة توظيف الكلمات في جمل
مفيدة ,ومهارة التعبير عن الصور بجمل مفيدة ,ومهارة تكوين قصة من جمل بسيطة بداللة صور
معينة ,ومهارة ترتيب الجمل ؛ لتكوين فقرة ,ومهارة إنماء الجمل البسيطة إلى جمل واسعة) ,ولٌس
بتأن ودقة وموضوعٌة وااللتزام بتعلٌمات
له عالقة بدرجاتك التحصٌلٌة لذا أرجو منك اإلجابة عنها ِ
االختبار.

تعلٌمات االختبار:
تٌ .تكون االختبار من سبعة أسئلة.
ث .زمن االختبار  12دقٌقة.
ج .اقرئً األسئلة بدقة قبل البدء باإلجابة.
ح .أجٌبً عن األسئلة جمٌعها.
مع تمنٌاتً لكن بالتوفٌق
الباحثة
ٌاسمٌن فتحً أبو شٌحة
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بسم هللا الرحمن الرحيم 
اختبار مهارات التعبير الكتابي لتلميذات الصف الرابع األساسي
الصف.............................. :

االسم............................ :
عزٌزتً التلمٌذة ٌرجى إجابة جمٌع األسئلة التالٌة:

السؤال األول :رتبً كلمات كل سطر وكونً جملة مفٌدة  6( .درجات)
 .1تنمً -عند -القراءة -الذكاء -اإلنسان.
................................................................................................
 .0الجمعة -أحمد -صالة -فً المسجد -والده -مع -صلى.
.................................................................................................
 .8اإلسرائٌلً -جرائم -صور -فً -االحتالل -الصحفً -الحرب.
.................................................................................................
السؤال الثانً :رتبً الجمل اآلتٌة ,وكونً قصة ذات معنى 6( :درجات)
الفقرة األولى 8( :درجات)
(

) أخذ الجٌران كرٌما ً إلى المستشفى.

(

) وقعت لوحة على رأس كرٌم.

(

) شكر كرٌم وأخوه الجٌران.

(

) طلب أخوه المساعدة من الجٌران.

(

) سال منه د ُم غزٌر وتألم.

(

) عالج الطبٌب كرٌماً.

الفقرة الثانٌة8( :درجات)
( ) لٌستمتعوا بمناظرها الرائعة.
( ) حٌفا مدٌنة جمٌلة .
( ) ٌأتً إلٌها الزائرون .
( ) تقع شمال فلسطٌن بالقرب من عكا.
( ) وٌسبحوا فً شاطئها الجمٌل.
( ) تمتاز بجوها المعتدل.
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السؤال الثالث :أكمل الفراغ بكلمة مناسبة مما بٌن القوسٌن  6( :درجات)
( بٌت -أخضر -الرٌف -انتبه -الغٌوم– اإلطفاء)
.1
.0
.8
.1
.5
.6

تكتسً األرض ثوبا ً  .........فً الربٌع.
سافرت العائلة من المدٌنة إلى . .............
فً فصل الشتاء تتلبد السماء ب . ..............
 ..............التلمٌذ لشرح المعلم.
زارت مرٌم  ...............جدها.
أنقذ رجل  ............الطفل من الحرٌق.

السؤال الرابع :أنشئ عبارات مفٌدة باستخدام الجمل التالٌة 6( :درجات)
.1
.0
.8
.1
.5
.6

أوقف شرطً المرور. ..................................................................... :
غزة مدٌنة. .................................................................................. :
أكلت طعاماً. ................................................................................ :
زرنا أسواق القدس. ........................................................................ :
اشتعلت النار. ............................................................................... :
بدأ السباق. .................................................................................. :

السؤال الخامس :وظفً الكلمات التالٌة فً جملة مفٌدة 6( :درجات)
.1
.0
.8
.1
.5
.6

الزٌتون. ................................................................................ :
الملعب. ................................................................................. :
الغابة. .................................................................................. :
الصابون. ...............................................................................:
مخٌم. .................................................................................... :
األزهار. .................................................................................. :

السؤال السادس :عبري عن الصور التالٌة 6( :درجات)
................................................................... .1
..................................................................
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.................................................................. .0
.......................................................................

....................................................................... .8
...........................................................................

السؤال السابع
مهارة تكوين قصة من جمل بسيطة بداللة صور معينة
السؤال السابع :عبري كتابٌا ً عن الصور اآلتٌة بجمل مفٌدة؛ لتكوٌن قصة مفٌدة 10( :درجة).
القصة األولى:

أ.

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

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

..........................................
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ب .كونً قصة مفٌدة من الجمل السابقة مستخدمة أدوات الربط (و ,ثم ,بٌنما ,ف)
................................................................................................................
................................................................................................................
.............................................................................................
القصة الثانٌة :
أ.

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

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

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

ب .كونً قصة مفٌدة من الجمل السابقة مستخدمة أدوات الربط (و ,ثم ,بٌنما ,ف)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................................
انتهت األسئلة
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ممحق رقم )5
وصف برنامج األفالم القصيرة
تحكيم برنامج األفالم القصيرة
ال مد/ة.......................................... :حمظي /الااعع 
ال بلـ الميـكرحملااكهريالميعععكهثد 
المكضكع:محيمـايمهالرملالراتالمثهمراليمالهر 
مفكـالهالح لهد ار للدمؿدرهلالماله ممر رمييصمدال جكطرؽالمدرمسهثدكاف
"فعالي برنامج قائم عمى األفالم القصيرة في تنمي ميرات التعبير الكتابي في مبحث
المغ العربي لتمميذات الصف الرابع األساسي"حمثمطالهتالد ار لالحيـ ال مدل
يبلحملالهردالمجالفال,ـ ال األ بلـالفيمرةعكمثمؿهال ميداـهلالزالثرض""Lcdع
راهملمديـهمالفيبلحمميعكاهدالآرا,يـال دمدةعكمبلحظالميـالفممل المي .
كالم بالهالح لإالأفممفدـهياللصالبيركالمفدمرل مالدميـ .
الباحث
ياسمين فتحي بو شيح 
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لالمتالهالح لههمب )8أ بلـليمرةممدال بمبملالراتالمثهمراليمالهرعكيالدتاأل بلـطكمالل
زمدمالن لذلؾ لالمت الهالح لهاللمطال لال لمدال ب الملالراتكالمدة الزمدمل لمدممذ الدبالطع  ـلالمتهمرهمل
الحكارالذممدكرهمفالبييمالتالمكهكدةهالأل بلـعكاضال لالحكاراليكمرإل األ بلـعكمهدت ذ 

الد ار لدك مفمفاأل بلـالفيمرةك مال:األ بلـالك ال,فملعكاأل بلـاليرمكدمل .
خطوات عممي إعداد األفالم القصيرة يمكن تمخيصيا في النقاط اآلتي :
مرت مالملإ دادالهالح للؤل بلـالفيمرةهمهمك ػلمػفاليطػكاتمميػفماليميػلال ػرالدفػالط

الماللمل :

 .1محدم ػػدمل ػػالراتالمثهم ػػراليم ػػالهرالمدال ػػهلعإذم ػػـمحدم ػػد ػػذ المل ػػالراتم ػػفم ػػدرمهالتاليم ػػالب
الد ار رعكاليطكطالثرمضللمدلالجالالغلالثرهملعكدلمؿالمثالـ.

 .2الهحث فاأل بلـالمدال هللملالراتالمثهمراليمالهرالمرمـمحدمد ال.
 .3إهػ ػرالهث ػػضالمث ػػدمبلت الػ ػ األ ػػبلـالفي ػػمرةلممدال ػػبم ػػباأل ػػداؼالمثالممم ػػلالم ػػرم ػػث 
لمحفمفلالع ل مدإدمالجاأل ػبلـكمفطمثلػاللمدال ػباللػدؼالثػالـمدلػالعيمػالأضػمؼاليػكتإلملػال

مػػفيػػبلؿمرهمػػلالػػدصاألهدهػػركدهالهػػلإلػ الثرهمػػلهمػػالممدال ػػبمػػبمضػػمكفالمػػمالـكاليهػرة
المرادمفدمملاللطالهلعكلدمـذلؾهال ميداـهردالمج.Wondershare Filmora

 .4ػػرضاأل ػػبلـالفيػػمرة ال ػ مهمك ػػلمػػفذكماليه ػرةكااليميػػالصمػػفمبػػر رعكأ ضػػالل
م,ػلمدرم ػػملعكمبػر رالهالح ػػل؛لالمليػدمػػفمدال ػػهلاأل ػبلـالفيػػمرةلملػالراتالمثهمػػراليمػػالهرع

كالمرحاللالمثالمممل.

 .5المطهمؽالممدادركالدلال,رلؤل بلـالفيمرة ال أ راد مدلالد ار ل .
األىداف العام لمبرنامج:
م ػػث  ػػذاالهردػػالمجإل ػ مػػك مر ػػرصمثالمممػػلمثالممػػللال,مػػل ال ػ مكظمػػؼاال ػػبلـالمثالمممػػل

الفيػػمرةممػػالممػػم لالطالهػػلإميالدمػػلالممال ػػؿهب ػيؿأ ضػػؿمػػبمػػالمبػػممؿ المػػي ػػذ اال ػػبلـمػػفأ يػػالر
كمؤ راتكيهراتم لـ رمدمململالراتالمثهمراليمالهرعكمميفمحدمػداأل ػداؼالثالمػللالهردػالمج ممػال

مالر :

 مدمملالفدرة ال مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.
 مدمرالفدرة ال ايمالؿالمراغهالليالملالمدال هل.

 مدمملالفدرة ال مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.

 مدمملالفدرة ال ادباللهمؿكا ثلمف هالراته مطل.
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 مدمملالفدرة ال المثهمر فاليكرههمؿمممدة.

 مدمملالفدرة ال ميكمفليلهدالللمهمك لمفاليكر.
 مدمملالفدرة ال مرممبالهمؿلميكمف فرة.

وصف محتوى األفالم القصيرة وأحداثيا
مضػػمدت ػػذ الد ار ػػلمكظمػػؼ مالدمػػلأ ػػبلـليػػمرةعك ممػػالمالػػر ػػرضميميػػرلكيػػؼمحمػػكل ػػذ 
األ بلـ :

 الممالـاألكؿهثدكاف ال ميلكالحرمل)ع
كمدكرأحداث ذاالممالـحكؿكيؼ 

حمالةاأل مالؾمحتالماللعكممضمف 
حكا انرهمفال ميلكالهالهؿعكم مغرؽ 

مدة رضالممالـ )3دلال,ؽ .




 الممالـال الدرهثدكاف بهرةالزممكف)ع
مثرضالممالـمهمك لمفالمبال دالحفمفمل 

العميالحب
لبهرةالزممكفعكمذير كا,د ي

همثالمؽيكمرمم ال ؿمبأحداثالممالـع

كمدةالثرض )3دلال,ؽ .
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 الم ػ ػػمالـال الل ػ ػػثهثدػ ػ ػكاف هكل ػ ػػل ػ ػػرأ ػ ػ ػكاؽ
الف ػ ػػدس)عكمحمػػ ػػكل الػ ػ ػ مبػػ ػػال دحفمفمػػ ػػلع
مي ػ ػػالحهلهمثالم ػ ػػؽي ػ ػػكمرمكضػ ػ ػ أ ػ ػ ػكاؽ

الف ػ ػ ػػدسكمممزامل ػ ػ ػػالعكممالر ػ ػ ػػالتاالحػ ػ ػ ػمبلؿ
اإل ػ ػرا,مالرض ػػدمه ػػالراأل ػ ػكاؽعكم ػػمغرؽ

مدة رضالممالـ )6دلال,ؽ.




 الممالـالراهبهثدػكاف اإلطمػال,رالبػهالع)ممضػمف
الم ػ ػػمالـمب ػ ػػال دهمفدم ػ ػػلالر ػ ػػكـاليرمكدم ػ ػػلم ػ ػػدكر

ػميمح ػػفعمحػػبالالثػػب
أحدا ػػيحػػكؿطمػػؿا ػ ي
هاللطػػال,راتالكرلمػػلعكأ دػػاللالالثػػبم ػػهبهإبػػثالؿ
الدمرافع مـاالميالؿهرهالؿاإلطماللالػذمفلػالمكا

هإيمػالدالدمػرافالمبػمثاللعكم ػمغرؽمػدة ػرض

الممالـ )9دلال,ؽ.



 الم ػ ػػمالـالي ػ ػػالمسهثدػ ػ ػكاف الهده ػ ػػدكالدمال ػ ػػل)عك
ممضػػمفمبػػال دهمفدمػػلالر ػػكـاليرمكدمػػل ح ػكار

هػػمفالهدهػػدكالدمالػػل)حمػػثمثمػػؿالدمالػػلهدبػػالط
كمهم ػػبطثالمل ػػالعكمهفػ ػ اله ػػدمغد ػػر ػػرلم ػػالؿ

اليػػمؼع ػػـمػػلمرالبػػماللعكمهفػ الهدهػػدهػػدكف
طثػػالـعكمطالػػبمػػفالدمالػػلأفمثطمػػيالفالمػػؿمػػف

الطثػ ػ ػػالـعكمػ ػ ػػدة ػ ػ ػػرضالمػ ػ ػػمالـا ػ ػ ػػمغرلت )3

دلال,ؽ.


100

 المػػمالـال ػػالدسهثد ػكاف بػػرطرالمػػركر)ع
ممضمفمهمك لالمبال دمم ال ػاللهمفدمػل

الر كـاليرمكدملعكمدكرأحداثالممالـمػف

يػػبلح ػكارهػػمفالطمػػؿككالدمػػيحػػكؿدكر

بػ ػػرطرالمػ ػػركرعكم ػ ػػمغرؽمػ ػػدة ػ ػػرض
الممالـ )3دلال,ؽ.




 المػ ػػمالـال ػ ػػالهبهثد ػ ػكاف حػ ػػؽالهػ ػػالر)ع ػ ػػمالـ
همفدمػػلالر ػػكـاليرمكدمػػلمػػدكرأحدا ػػيحػػكؿ

طمالػ ػػمفعككالػ ػػدملمالم ػ ػػال رافهرحالػ ػػل م ػ ػرةع

كلػ ػػالمكاهال ػ ػػميداـالمطرلػ ػػلكالم ػ ػػمالرمػ ػػف
أهؿمثالمؽالالكحالت ال الحال,ط رالالمؿع

كاد ػػز جالهمػ ػرافم ػػفي ػػكتالمطرل ػػلعم ػػال

لهػػثكاذهالكحػػلمػػفالالكحػػالت ػػفطت ال ػ 
افعكدفػػؿالطمػػؿإل ػ الم مبػػم عبػػيرا
رأسأحػػدالطمالػػمفعكمػػف ػػـطالهػػالالم ػػال دةمػػفالهم ػر
ي
كا مذرالطمبلفمفالهمراف ال مػاليػدرمػدلـمػفميػر التهحػؽهمػرادلـعكا ػمغرلتمػدة
رضالممالـ )7دلال,ؽ.


 الممالـال المفهثدكاف مدمدلحممال)عحمث
محمكم ال مبال دحفمفمللمدمدلحممالع

يمي ػ ػ ػ ػػالحهلهمثالم ػ ػ ػ ػػؽي ػ ػ ػ ػػكمرمكضػ ػ ػ ػ ػ 
مكلثل ػػالعكمممزاملػ ػػالعكلفهل ػػالعكمم ػ ػ مػػػـ

احمبلللػ ػ ػ ػػالعكمػ ػ ػ ػػدة ػ ػ ػ ػػرضالمػ ػ ػ ػػمالـ )2

دلال,ؽ .
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دليل المعمم
مفدمل 
المثهمرأ م الغالمالتالمرمحرصالمثالمكف ال مميمفالممثالممفمدلاللحمػالةالغػدعلمدمػربييػمالملـع
كميالؽمدلـمهد مفلالدرمف ال الميمؼمبيؿالمكالؼالمرمكاهللـ رحمالملـالثالمملكاالهممال مل .

م مطمبالمػمثالـمػفيػبلؿالمثهمػراليمػالهرالهػكح مػالمهػكؿ ػريػالطر عك فالػيمػف يػرعكآرالكأحال ػمس
كامهال التعكمثهر ذ اليمالهل رمهماللال فبييمليالمهلالكمدلمميديكدرامميهمالميمبعك ردمػسالكلػت
مػػدلؿ ال ػ مميػػفالمػػردمػػف ػػدةأبػػماللعمػػفا ملػػالالفػػكةالهبلتمػػلعكالػػمميفالثالمػػرعكم ال ػػؿاأل يػػالرعكيػػحل

المثالكمالت .أهكضهالعع )3:2015
 كميمال ػػؼالمثهم ػػراليم ػػالهرم ػػفمرحال ػػلمثالممم ػػلإلػ ػ أي ػػرلعكذل ػػؾه ػػاليمبلؼاأل ػػداؼع م ػػمـالمريم ػػز ػػر
المرحالػػلاالهمدا,مػػل ال ػ مفالمػػدالمػػمثالـلمػػال ػػك ػػراليمػػالبالمدر ػػرعكالميػػرجاللػػدؼ ػػفيكدػػيمهػػردمثكمػػد
المالممػػذ ال ػ ايممػػالراليالمػػالتالمدال ػػهل ػػرالثهػػالراتتمػػرالميممالػػلعأككضػػباليالمػػلالمدال ػػهل ػػرميالدلػػال؛لػػذا
مهبالهثد فالدفدلماليمهيالممثالـمفحمثم ال ؿاأل ػالكبكلػكةالهبلتػلكح ػفا ػميداـالفكا ػدالدحكمػل؛

ألديلـممميفمدلالهثد .أهكضهثالتع )179:2007
كأيه الثاللـارف رظؿالمفدـالثالمركالميدكلكهرممطك انرياليل ػرمهػالؿالك ػال,طالممثػددةعكيمػر
م ػػالؿ الػ ػ ذل ػػؾاأل ػػبلـالمثالممم ػػلالفي ػػمرةيد ػػكعم ػػفالك ػػال,طع إدل ػػالميالط ػػبحػ ػكاسالم ػػمثالـهممثػ ػالنعلمػ ػكا ر
داليػػراإل ػػالرةكالمبػػكمؽمػػفيػػكتكيػػكرةكحريػػلكأل ػكافعكهاللمػػاللرم ػػال د ال ػ هفػػاللأ ػػرالػػمثالـأطػػكؿ م ػرة

مميدلعكمزكمدالمػمثالـهػهثضالممػرداتالمػرم ػال د  ػرالمثهمػرعياليػل دػدمالميػكفالمػمالـ ػرلاللػبحػكارم
مػػزكد هػػهثضالممػػرداتالالغكمػػلعكيمػػالمفػػالؿ":ربيػػكرةأهال ػ مػػفألػػؼيالمػػل" هإميػػالفاليػػكرةاميػػالؿهثػػض

الممال مـالمػرمثهػزالمػرد ػفإميػالللاللآليػرمفع م ػميدـيػك اىرعأكأ بلمػالنيمػال ػر ػذ الد ار ػلعك دػدمػكا ر

المثهـالالغكملدلالممثالـمميديالمثهمريمالهمالن مػالمهػكؿهيػالطر عكا محضػالراليػكرةالذ دمػللالمبػال دالػذم
بال د الهاللماللرإميالدملمثهمر  مالبال د  رالممالـ .

كلػدلالمػػتالهالح ػػل ػر ػػذ الد ار ػػلههمػب )8أ ػػبلـممدال ػػبمػبملػػالراتالمثهمػػراليمػالهرعكيالدػػتاأل ػػبلـ
طكماللد همالىع فالمػتهاللمطال لػاللالمدال ػبمػبالملػالراتكالمػدةالزمدمػللالمدممػذعكلػدحيػالتالهالح ػل الػ األ ػبلـ
مفبهيلاالدمردتعكاهرتهثضالمثدمبلت الملالعحمثمـمهممب دةمفػالطبمػفأ ػبلـميمالمػلكهمثلػال ػر

لاللػػب مالمػػركاحػػدميػػدـالملػػالرةالم ػػملد لعمػػباضػػال لالمػػل مراتالبلزم ػلمػػفحريػػلكيػػكتكأل ػكافع لضػػال ت
ػكمرمثه ػػر ػػفمب ػػال دالم ػػمالـعك مال ػػت الػ ػ مرهم ػػلالحػ ػكارال ػػذمم ػػدكره ػػمفالبيي ػػمالت
الهالح ػػلمثالم ػػؽي ػ
ي
المكهكدة راأل بلـمبإضال لحكاريكمر .
كلػػدأ ػػدتالهالح ػػلدلػػمبلنإربػػالدمالنلمػػدرمسملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرهال ػػميداـاأل ػػبلـالفيػػمرةلمالممػػذات
اليؼالراهبعحمػثمفػدـاليطػكاتالمميػمالملليمممػلمدػالكؿملػالراتالمثهمػراليمػالهرالممضػمدل ػريمػالبالالغػل

الثرهمللاليؼالراهبعكممضمفهثضالمكهملالتكاالربالداتالمرم ػال د الػ مدظػمـالػدركسعكذلػؾلم ػلمؿ
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دفؿالمثر لعكملم,لالهم,لاليػمملهبػيؿهمػدك ثػالؿعكلػدأ دمػيالهالح ػلضػمفاهػرالاتمطهمػؽد ار ػملالك ػر
هثد ػكاف" ثاللمػػلهردػػالمجلػػال,ـ ال ػ األ ػػبلـالفيػػمرة ػػرمدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرلمالممػػذاتاليػػؼال ارهػػب
همحال ظلالك ط " .
االعتبارات الواجب مراعاتيا عند استخدامك لمدليل:
 مبال دةالمثالـلالممالـهمدانع يالمالبال د أي رمفمرةكهد ميمثالكمالتهدمدةمحمالجلالمريمز الملال.
 ملم,لالطالهللالمبال دةعكالثمؿ ال مكضم الممرداتالهدمدةالمرميثب ال الطالهلا ممثالهلال.

 الثمؿ ال ملم,لالهم,لاليمملمفحمثاإلضاللةعكالملكملعككضكحاليكتعكاليكرةهبيؿهمد.

 ا طاللمثالمممالتكمكهملالتلطالهللهؿمبال دةالممالـهمػالمثطػريالممػل ػفالمػمالـكمحمػكا عكهمػالم ػلـ
رمحفمؽاللدؼمفمبال دمي.
 ا طاللالطالهل ريللمبال دةالممالـعكملمؿالمكالؼهمدان.

 ضركرةإهرالمداللبلبمكملممضمفأ ,اللمكهللحكؿمحمكلالممالـ.
 امالحلالمريلأمالـالطالهللالمثهمر فآرا,لـكبرحأ يالر ـعكمكهلالملـعكممكللـ.
 ا ميداـهطاللالتالدبالطعكالثمؿ ال مدكمباألدبطل.

 ممضؿمهدبالبػرحأ دػالل ػرضالمػمالـع ػإذايالدػت دػالؾدفطػلهحالهػللمكضػم مميػفمكضػمحلاللهػؿ
رضالممالـ.
ميارات التعبير الكتابي:
ملػػدؼمكظمػػؼاال ػػبلـالفيػػمرة ػػرال ػػمالؽالمثالممػػرإل ػ مدممػػلملػػالراتالمثهمػػراليمػػالهرالمدال ػػهل
لطالهلاليؼالراهباال ال رعكلدمحددت ذ الملالرات ممالمالر :

 مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة.
 ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد .
 مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة.

 إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل.
 المثهمر فاليكرةههمؿمممدة.

 ميكمفليلمفهمؿه مطلهداللليكرمثمدل.
 مرممبالهمؿلميكمف فرة.
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جدول  )31التوزيع الزمني لحصص التعبير الكتابي لمدروس المستيدف :
الدرس 

الثدكاف 

الدرساألكؿ 

ال ميلكالحرمل) 

الملالرة 

دد

الممالـالميمالر 

مدةالممالـ 

الحيص 
مرممباليالمالت

مالـال ميل

لميكمفهمؿمممدة .

كالحرمل 

الدرسال الدر  مالرمزالثطاللكاليمكد) 

1

ادمفاللاأللمالظ

المدال هللالمثد  .

مالـبهرة
الزممكف 

)3دلال,ؽ 

هكلل را كاؽالفدس) 

1

مكظمؼاليالمالت ر

مالـهكلل ر

)6دلال,ؽ 

همؿمممدة .

أ كاؽالفدس 

ادماللالهمؿاله مطل

مالـاإلطمال,ر

إل همؿكا ثل .

البهالع 
مالـالهدهد

)3دلال,ؽ 
)3دلال,ؽ 

الدرس

1

ال اللث 
الدرسالراهب 

اإلطمال,رالبهالع) 

1

الدرس

الهدهدكالدمالل) 

1

المثهمر فاليكرة

ر ال,ؿهبل الع) 

1

ميكمفليلمف

مالـبرطر

همؿه مطل .

المركر 

مرممبالهمؿلميكمف

مالـحؽالهالر 

اليالمس 
الدرس

ههمؿمممدة .

ال الدس 
الدرس

الدمبطهثر) 

1

ال الهب 
الدرس

كالدمالل 

)3دلال,ؽ 

)9دلال,ؽ 

)7دلال,ؽ 

فرة .
مالأهمؿال مالل) 

1

مرممبالهمؿلميكمف

مالـمدمدل

فرة 

حممال 

ال المف 
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)2دلال,ؽ 

الدرساألكؿ:ال ميلكالحرمل 
ملالرة:مرممباليالمالتلميكمفهمؿمممدة .
الك ال,ؿالمثالمممل:هلالز رض""Lcdعهطاللالتعأكراؽالثمؿعال هكرة.الطهالبمر 
ا مراممهمالتكأ اللمبالمدرمس:الحكاركالمداللبلعالمثالـالمثالكدرعكالثيؼالذ در .
األ داؼ 



م مدمج دكافالدرس

مفيبلؿأحهمل .

المفكمـ 

األدبطلكاالهرالات



مملدالمثالمللالدرسهدبالطا ممال رعكذلؾمف مبلحظليحلاإلهالهل .

يبلؿأحهملمفأدال؟ 





أداليال,فحرأ مشمحتالماللعكالأ مطمب





مفاألحهملممـالمكيؿلثدكافالممالـك ك



مثرضالمثالمليكرةاأل مالؾ رالهحرع






الثمشهدكفالماللع مفأيكف؟ 
ال ميلكالحرمل) .




ميثهر فمحمكل
اليكرةك دالير المثهم انر كمطالبمفالطاللهالتملمؿاليكرة ـالمثهمر



ملم,لالطاللهالتلثرضالممالـعكذلؾمفيبلؿ



كيكتكاض عكمبكمفلـلالثرضمباأليذ



هثمفاال مهالرممميفهممثلفمفالمبال دة



يحمحالن .







مهثهربمكمال فأحداث
الممالـ .


فمحمكا الككيؼ دالير ال.

مهلمزالهم,لاليمملمفإضاللةكملكملع

هبيؿكاض  .
-

رض مالـ ال ميلكالحرمل).

 مداللبلالطاللهالتبمكمالنهلحداثالممالـك ؤاللفمهمك لمفاأل ,اللم ؿ:

هرمبمكمالهطرمفمؾالياليل فأحداث





مبلحظليحلالمثهمر
بمكمالن .



محددالميرةالر,م ل

الممالـ .

لمحمكمالممالـ .

حددمالميرةالر,م للمحمكلالممالـ .

حددمالميرةالر,م ل



مالالميمهلالمركلثت ملالال ميل؟ 



يمؼ ال دالهالهؿال ميل ال اليركجمف







أمفمثمشال ميل؟ 

اإلدالل؟ 
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أيمالرالمراغ :
لمحمكلالممالـ ...........






همفا مثالفالهالهؿلم ال دةال ميل؟ 

مهرمالمثالملدفالبالنمكهلالنلمدرمبالطاللهالت



ميثهر فرأملال ر
هثضالمكالؼ

م ؿ :

كالمير الت .

ميمؿلكحمكافآيرتمرالهالهؿهالللال ميل.





مالرأمؾهميرؼاليهر؟ 





مالرأمؾهميرؼالهالهؿمبال ميل؟ 





يبلؿ رضمهمك لمفالهطاللالتميمكب

رمهراليالمالتارممل




مرمباليالمالت؛لميكف

همؿمممدة .












ال إهدالالرأممفيبلؿطرحهثضاال ,الل



مالذامميفأفمحدث؟ 





مكظؼلثهلمرهكمل:لثهلحهؿالغ مؿعكذلؾمف 
الملاليالمالتمفأهؿمرممهلالمفيبلؿحهؿ

الغ مؿك ر :

 .1ال مؾ-مثمش -ر-المالل)

 .2محال ظ-أ الث -ال -المالممذ-
المدر ل)

لميكدرهماللمممدة:

أحمد-الرهؿ -ال د-

األ م ) 



مرمبالطاللهالتكالمثالملاليالمالتلميكمفهمالل .



لالهمالل .



لرالةالمثالملالهماللعمالملاللرالةالطاللهالت



مكزعالطاللهالت رمهمك التمييالؼيؿمهمك ل 

هاللمدرمبالماللر :

رمهراليالمالتالماللمل؛لميكدرهماللمممدة :
 .1اليمالد-ال مؾ-الهحر-مف-




ميطالد)

مبلحظليحلالفرالة .

يحمحل 

كالد -مب-يال )

حؿممالرمفاليمالب



االحمبلؿ -رالحرب)



مفرأالهمؿلرالة


 .2الهمثل-أحمد-يبلة -رالم هد -

 .3اليحمر-اإل را,مالر-هرا,ـ-يكر -المدر رص .20
 .4ألداـ-الهدل-محت-األملالت)

مداللبلالطاللهالت رالمدرمهالتال الهفلع ـممـ
رضالهمؿمرمهل ال ال هكرةعكمطاللب
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المثالملالطاللهالتهفرالةالهمؿلرالةهلرمل



مداللبلالطاللهالتهممالرمفاليمالبالمدر ر.



دبالطهممر :



يحمحل .


رمهراليالمالتالماللمل؛لميكدرهمؿمممدة :
اليرمؼ-مم اللط -ر-أكراؽ-

.1







األبهالر).

 .2المبلهس-البمكمل -يؿ-دالهس-
البمالل).

 .3ال ال,ؽ-أ الد-إل -األممف-الدفكد-
يالحهلال).



 .4رامال-لرأت-مممثل-ليل) .


الدرس الثانًٌ :ا رمز العطاء والصمود
الملالرة:ادمفاللاأللمالظالمدال هللالمثد  .
الك ال,ؿالمثالمممل:هلالز رض" "Lcdعهطاللالتعال هكرةعالطهالبمر .
ا مراممهمالتكأ اللمبالمدرمس:الحكاركالمداللبلعالمثالـالمثالكدرعكالهحث فالديؼاريرعالثيؼ
الذ در .
األ داؼ


م مدمج دكافالدرس

مفيبلؿأحهمل.

األدبطلكاالهرالات 
مملدالمثالملهدبالطا ممال رمفيبلؿأحهمل

مفأدال؟ 

بهرةمهالريلعأ طميـالدكالكالغذالعككرد

ذيرم رالفرآفاليرمـ .

مفيبلؿاألحهملممـالمكيؿلثدكافالممالـك ك
بهرةالزممكف) .

مثرضالمثالمليكرةممثالؽهبهرةالزممكفأك
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التقوٌم

مبلحظليحلاالهالهل.

ميثهر فمحمكل
اليكرةك دالير ال
ههماللمممدة.

ميؼالزممكفكمطالبمفالطاللهالتهاللمثهمر

مالحظة التعبٌر الصحٌح

الحر فمحمكل ذ اليكرة.

 ملم,لالطاللهالتلثرضالممالـمف
يبلؿمهلمزالهم,لاليمملمف

إضاللةكملكملكيكتكاض 

كمبكمفلـلالثرضمباأليذهثمف

اال مهالرمميفهممبالطاللهالتمف
مهثهربمكمالن فأحداث

الممالـ.

مبال دةالثرضهبيؿكاض  .


رض مالـبهرةالزممكف.

 مداللبلالطاللهالتبمكمالنهلحداث
الممالـعكطرح الملفالثدمدمف

األ ,اللم ؿ:
محددالميرةالر,م ل

لمحمكلالممالـ.
مفدرأ ممل 

همالذامبملر ال طمف؟ 

ؿمحهمفبهرةالزممكف؟كلمالذا؟ 

مالاليدال التالمرمبملرهلال ال طمف؟ 

بهرةالزممكف .


مالكاههدالمهال بهرةالزممكف؟ 



مكزعمهمك لمفالهطاللالت ال الطاللهالت هزل

مدمفراأللمالظ 

 لثهلمرهكمل:اهحث فالديؼارير.

مضـأ ,اللكالهزلاريرمضـإهالهالت) .

المدال هللالمثد   .

أيمؿالمراغهالليالملالمدال هل .الهطاللالتالمر



مضـاأل ,الل) .



.







 

حددي الفكرة الرئٌسة
لمحتوى الفٌلم . ........

مالالميرةر,م للمحمكلالممالـ؟ 

اذيرمألكاف مالربهرةالزممكف؟ 



مالحظة صحة التعبٌر
شفوٌا ً

 .1ددمالديكفممثهمفدهالسمحت......
 .2ابملرت ال طمفهز ار ل......

 .3ر يؿالبماللممالهدال ماللب.....
 .4م ميدـزمتالزممكف ريدال ل.....
.

الهطاللالتالمرمضـاألهكهل) 
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مالحظة صحة اإلجابة



الزممكف-الغمكـ-بهرةالزممكف-الغذال
كاليالهكف .
مدرمهالت:

أ -اذيرم كا,دبهرةالزممكف؟

ب -مالكاههدالمهال بهرةالزممكف؟


ت -أيمؿالمراغهيالملمدال هلممالهمف

الفك مف"

الثال,الل-الزممكف-اليمكد-المال طمدممف-

الثطالل-اليالهكف) 

 .1ذيرت ذ البهرة رالفرآفك ربهرة
....

 .2بهرةالزممكفرمز...ك....
 .3م ميدـزمتالزممكف ريدال ل .....

دبالطهممر :

ػيمؿالمراغهيالملمدال هلممالهمفالفك مف :
أيضر-اليبب-الفدمالل-أ كد) 

 .1بهرةالزممكفمحيرلدالحيالمالت ف
أهداددال.....

 .2مالرالزممكفلكدلال....ك......
 .3دضب ....رالمد لة ددمالدهرد.
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الدرس الثالث :جولة فً أسواق القدس
الملالرة:مكظمؼاليالمالت رهمؿمممدة .
الميالدركالك ال,ؿالمثالمممل:هلالزلثرضالممالـ""Lcdعبرا ,عك اللاألرلالـعالطهالبمرعال هكرة .
ا مراممهمالتكأ اللمبالمدرمس:الحكاركالمداللبلعلثهلمرهكمل لثهل حبالػرلالـ)عكالمثالـالمثالكدر .
األهداف
المفكمـ 
األدبطلكاالهرالات 
مملدالمثالمللالدرسمفيبلؿدبالطيمالهر .
ايذ راليالملالزا,دةلميكمفهماللمممدة :

 .1م ال دك اللكالدملال ر مرممب/ا مالؿ)
الهمت.

 .2ىهمبأحمد األلبلـ/الز كر)مف
الحدمفل.
 .3زار رمد المرمض/األ مر) ر

ُتعبر عن صورة القدس
بجمل مفٌدة.

الم مبم .

مفكـالمثالملهثرضيكرةلالفدسكأ كاللالع

مبلحظليحلالمثهمر
بمكمالن.

كمداللبلالطاللهالت راليكرةعك يذاحم ممـ
المكيؿلثدكافالممالـك كهكلل رأ كاؽ
الفدس .

 ملم,لالطاللهالتلثرضالممالـفيبلؿ

مهلمزالهم,لاليمملمفإضاللةكملكمل
كمكا رالممدمداتاليلرهال,ملال ميداـ

ميثهربمكمالن فأحداث

الممالـ.



هلالزالثرض""Lcdهحمثممميفهممب



رض مالـ هكلل رأ كاؽالفدس).



الطاللهالتمفمبال دةالممالـ.




 لثهلمرهكمل:لثهل حباألرلالـ.

ا طلطالهممفأك بلثطاللهالتدمسالرلـ .

هثديؿ مرةمفالثرض يمسإل  هبدلال,ؽ)

أكلؼالثرض .

ا حبرلـمفاألرلالـكاطالبمدلفأفمالييف

اليمسدلال,ؽالمالضمل .

111



مبلحظليحلالمثهمر
بمكمالن.

كم لللفمهمك لمفاأل الل:مالالذممـ
رضي؟ 

مالكاههدالمهال الفدس؟ 

كظمريالمل ال ال,ؽ) فً
جملة من تعبٌرك.

مفمثددأ كاؽالفدس؟ 
 مثرضالمثالملالم الؿ ال برمحل.

م ردأحداثالحيل

بمكمالن.

ذ باحمدمبحد إل أ كاؽالفدس .

لرالةالم الؿكميالمؼالطاللهالتهفرالميلرالة
هلرمل الممل .

مفمثهرههماللأيرل فيالملأ كاؽ .


مبلحظليحلالمثهمر
بمكمالن.

مكزمبالطاللهالتإل مهمك التكميالؼيؿ

مهمك لهاللمدرمهالتالماللمل :

كظمراليالمالتالماللمل رهمالممف :

م مبثرهميالدلالفدس

الدمدملكالمالرميمل.

 .1المالثب:

 .2األز الر:
 .3أ كاؽ:

رضادهالزاتيؿمهمك لكمداللبملالأمالـ

الهممب .

مدممذلثهلاليحمراليغمر :

مالذامثالمدالالمكـ؟ 

مفرأالهمالللرالةيحمحل .

 المفكمـ:

ميم بلمـكامهال الت

 .1هكلل:



امهالهمل .

كظمرمالمالر رهمالممفمممدممف :
 .2المحبلت:

 .3مبملرب:
 .4الزمت:

 .5الفدس:

دبالطهممر :

كظمرمالمالر رهمالممفمفمثهمرؾ :
 .1كر:

 .2رحالل:
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مالحظة القراءة الصحٌحة

 .3ادطالؽ :

الالفاللالراهب:اإلطمال,رالبهالع 
الملالرة:إدماللالهمؿاله مطلإل همؿكا ثل .
الميالدركالك ال,ؿالمثالمممل:هلالز رض""Lcdعاليمالبالمدر رعبرا ,همؿعالطهالبمرعال هكرة .
ا مراممهمالتكطرؽالمدرمس:الحكاركالمداللبلعالمثالـالمثالكدرعا مراممهمليرةال الج 
األ داؼ 


ميرمباليالمالتلميكمف

همالل .


األدبطلكاالهرالات 
أ -رمهراليالمالتلميكدرهماللمممدة:
 .1ملطؿ-البمالل -ر-األمطالر -يؿ.
 .2الفرمل -ر-المبلح-مثمش.

ميثهر فمحمكلاليكرة
ههمؿمممدة .

مثرضالمثالمليكرةلثالمؿالدظال لعكمطالب



مممدة.




ب -كظمريالملالفدس رهماللمفمثهمرؾ.

مفالمالممذاتملماللال ـالمثهمر دلالههمالل

 ملم,لالطاللهالتلثرضالممالـكمبكمفلف



لي .



ككضكحلاليكتكاليكرةكالثمؿ ال 



مبلحظليحلاإلهالهل 



المبلحظلالمهالبرةلالمثهمر




مبكمفلـمباأليذهثمفاال مهالرهممب



كاض  .

بمكمالن 

الطاللهالتممميفمفالمبال دةهبيؿ

الممالـ .



رض مالـممحدث ف رهؿاإلطمالل).

 مداللبلالطاللهالتبمكمالنهلحداثالممالـ.
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البمكم .



 مهلمزالهم,لاليمملمفإضاللةكمل كمل

ميثهربمكمالن فأحداث

ميحددالميرةاأل ال مل









المفكمـ 


مبلحظليحلالمثهمر


حددمالميرةالر,م ل

لمحمكلالممالـهل الكب

مدال ب .





مفالرفهمفمهمك ممف .




 حددم يرةلمحمكلالممالـ.

مالرأمؾهرهؿإلطمالل؟ 

ؿمحهمفأفميكدرم ؿرهؿاإلطمالل؟ 


لمحمكلالممالـ ......



رضهثضالثهالراتكاألم اللمفيبلؿ 

هطاللالتضمفمهمك ممفمفاألم الل

ك ر:

 المهمك ل أ)





ريداإلهالهالتاليحمحل 

 .1ميكـالمال المكف.
 .2مبرؽالبمس.
 المهمك ل ب)





مفرأاألم الللرالةهلرمل

 .1ميكـالم المكف ربلر

مبلحظلالفرالةاليحمحل 



 .2مبرؽالبمسمفالبرؽ.



يحمحل .


رمضالف.

 لرالةاألم اللعكميالمؼالطاللهالتهفرالملال



لرالةهلرمل الممل.



المثركضلمفيبلؿمهمك لمف





 إهرالمداللبلبمكملحكؿاألم الل
األ ,اللم ؿ:

مالالمرؽهمفالمهمك ل أ)كالمهمك ل ب)؟ 

مدمرالهمؿاله مطلإل  مالمثد مدمملالهمالل؟ 

همؿكا ثليمالهمالن .



مفرأالهمؿلرالة
يحمحل .



دمرالهماللالماللمل :




 لثهلمرهكمل:مكظمؼلثهليرةال الج

مهدأالمثالملهاللحدمث ـميمالفالطاللهالتم الؿ :





يدبمح ف....دثـمفميمؿ...ك يذا ...
ي
 دبالطهمال ر:



هاللمدرمهالتالماللمل :



مكزمبالمالممذاتإل مهمك التكميالمملف

مبلحظلالفرالةاليحمحل 


 دمرالهمؿالماللمل:



 .2المالل مالدالحمالة:



 .1رهؿاإلضمالل:
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هح بأحداثالممالـ.

 مم اللطاألكراؽ :



رضادهالزاتيؿمهمك لكمداللبملالأمالـ



الهممبع ـمطالبالمثالملمفالمالممذاتلرالة



الهمؿلرالةيحمحل.




مدرمب :

دمرالهمؿالماللمل :
 .1مفؼأمالـ:



 .2زلزلتالثيال مر:
مطالبالمثالملمفالطاللهالتحؿممالرمفاليمالب

المدر رص80كمف ـمداللبملف رالممالرمف .
 دبالطهممر:

دمرالهمؿالماللمل:

 .1الم هداأللي :
 .2يد ال دأملالمدال:
 .3ابمثالتالدالر :






الالفاللاليالمس:الهدهدكالدمالل 
الملالرة:المثهمر فاليكرةههمؿمممدة .
الميالدركالك ال,ؿالمثالمممل:هلالز رض""Lcdعيكرعاليمالبالمدر رعهطاللالتعأكراؽ مؿعال هكرة .
ا مراممهمالتكأ اللمبالمدرمس:المثالـالمثالكدرعكالحكاركالمداللبل 
األ داؼ 

األدبطلكاالهرالات 

115

المفكمـ 



م مدمج دكافالدرس



مملد المثالمل لالدرس مف يبلؿ طرح األ الل الماللمل مبلحظليحلاإلهالهل .

مفالمداللبلالبمكمل .

هلدؼالمكيؿلثدكافالممالـ .

مالالملدلالمرمثمؿهلالكالدؾ؟ 





مالرأمؾهاللبيصالي كؿ؟







 ملم,لالطاللهالتلثرضالممالـ.





 مهلمز الهم,ل اليممل مف اضاللة كملكملع 



ككضكح لاليكتع كاليكرة مب االيذهثمف 










ميحددالميرةاأل ال مل

لمحمكلالممالـ .


اال مهالرهممبالطاللهالتممميفمفمبال دة 
الممالـهكضكح.

رض مالـ الهدهدكالدمالل).



 حددم يرةر,م للمحمكلالممالـ.




 مداللبل الطاللهالت بمكمالن هلحداث الممالـ 
كم لللفمهمك لمفاأل ,اللم ؿ:

يمؼمثمؿالدمالل؟ 




مالذامكهد رالثرهل؟ 



مداللبلأحداثالممالـ

مالذالالؿالهدهدلالدماللك رمهمبطثالملال؟ 

بمكمالن .

مالذا يالف ممثؿ الهدهد همدمال يالدت الدمالل مهمب بمكمالن .



همالذابثرالهدهد ددمالحؿالبمالل؟كلمفذ ب؟ 



طثالملال؟ 



مثهر فرأملال ر

كلمالذا؟ 



مهرم المثالمل دفالبالن مكهلالن مب المالممذات هلدؼ



مالرأمؾهماللالـهيالهدهد؟ 



لمالذا؟ 

هثضالمكالؼ .






مبلحظليحلالمثهمر

همالذاك دالهدهدالدمالل؟ 

مالرأمؾهاللمير الت

الماللمل :

إهدالالرأم 

ؿ محهمف أف ميكدر م ؿ الهدهد أـ م ؿ الدمالل؟
 دبالطهمال ر:

مف مـ الطاللهالت إل مهمك الت مييالؼ يؿ مهمك ل 
هاللمثهمر  ف اليكرة المر همف مدملال يمالهمالنع كمكزع 
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 -مالممذةمالفر

الفمالمل ال 
األرض.

-

د م ال د

األ مر ر هكر
الطرمؽ .






ال يؿمهمك ليكرةمفاليكر .

ميثهر فاليكرةيمالهمالن  .




















مبلحظليحلالمثهمر



يمالهمالن .









رضادهالزاتيؿمهمك ل ال ال هكرةكمداللبملال 







أمالـالهممب .



هرم فاليكرارمملههماللمممدة :


ميثهريمالهمالن فاليكر .































 مداللبلالطاللهالتهحؿالممالرمفال الهفل.

 مطالب المثالمل مف الطاللهالت حؿ ممالرمف
اليمالب المدر ر ص99ع كمف  ـ مداللبل
الطاللهالت ك رض حالكؿ المدرمهالت أمالـ

الهممب.

مبلحظليحلالمثهمر
يمالهمالن .







دبالطهممر:

ايمالرم يكرة مف اليكر المر مـ  رضلال يبلؿ

الحيل ك هرم  دلال لميكدر ليل هطرمفمؾ

الياليل .
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الالفاللال الدس:ر ال,ؿهبل الع 
الملالرة:ميكمفليلهداللليكرمثمدل .
ا مراممهمالتكأ اللمبالمدرمس:المداللبلكالحكارعالمثالـالمثالكدر 
األ اللمبكاإلهرالات 

األ داؼ 

التقوٌم



مهثهر فمحمكلاليكرة مملد المثالمل هثرض يكرة لبرطر  ـ م لؿ
الطاللهالت هلدؼ المكيؿ لثدكاف الممالـ ك ك برطر
مثهم انريحمحالن .





 -ملم,ل الطاللهالت لثرض الممالـ كذلؾ مف



كملكمل كيكت كاض كمبكمفلـ لالثرض




مب األيذ هثمف اال مهالر ممميف هممب

الطاللهالتمفمبال دةالممالـهبيؿكاض .

 مداللبل بمكمل هلحداث الممالـ كم لللفمهمك لمفاأل ,اللم ؿ:

محددالميرةالر,م مل
لمحمكلالممالـ .

مبمفذ بيرمـإل المدر ل؟ 



مالذامثدراإلبالرةاليضرال؟ 



مالذا لؿيرمـأمي؟كمالذاأهالهمي؟ 










مالرأمؾهدكربرطرالمركر؟ ؿمحهمفأفميكدر

محمكلالممالـ ....









مالرأمؾهماللالـهييرمـ؟ 

م الي؟ 



حددمالميرةالر,م ل ف

ىمفأكلملـ رك طالطرمؽ؟ 







مالذامثدراإلبالرةالحمرال؟ 

لمالذامفؼيرمـيالؼالبهالؾ؟ 





يبلؿ مهلمز الهم,ل اليممل مف إضاللة

حددم يرةر,م للمحمكلالممالـ؟





 -مالذاممثؿ؟

م ردأحداثالممالـ

بمكمالن .



 -مف ذاالرهؿ؟ 







المركر) 

 -أمفمرمديدا,مالن؟ 



مبلحظليحلاالهالهل .




مبلحظليحلالمثهمر
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ميثهر فاليكريمالهمالن  .مالذامهب المؾ ثالي ددمالميه برطر؟ 
 دبالطهمال ر:

 مف مـ الطاللهالت إل مهمك الت مييالؼ يؿ







مهمك ل همثهمر  ف يؿ يكرةع  ـ ميكمف

ليلهال ميداـأكراؽ مؿ.




يمالهمالن .































رض ادهالزات يؿ مهمك ل كمداللبملال

-






أمالـالهممب.
مدرمب :

محيـال الكيمالتيمالهمالن  .أحيـال الكيمالتارمملمفيبلؿالمثهمرهلكا ؽأك
الأكا ؽ .

 .1طمؿألف الفمالمل ال األرض.

 .2ذ بأحمدمبكالد ليبلةالهمثل.
 .3لدمتك اللالم ال دةليدمفملالالمحمالهل.

 مطالب المثالمل مف الطاللهالت  م اليمالبص -109ص 110كحؿ الممالرمفع  ـ
مداللبلالطاللهالت ر ذ الممالرمف.

 دبالطهممر:

اذيرمدكررهؿالمركر رمح مفال مر؟
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مبلحظليحلاالهالهل
يمالهمالن .

الدرسال الهب:الدمبطهثر 
الملالرة:مرممبالهمؿلميكمف فرة .
الميالدركالك ال,ؿالمثالمممل:هلالز رضالممالـ""Lcdعهطاللالتعبرا ,همؿعأكراؽ مؿ .
أ اللمبكا مراممهمالتالمدرمس:الحكاركالمداللبلعالمثالـالمثالكدر 
األ داؼ 


ميرمباليالمالتلميكمف

هماللمممدة 




مفرأالهمالللرالةهلرمل

األ اللمبكاإلهرالات 

 رمهراليالمالتارممللميكدرهماللمممدةمفاال را,مالر -يكر -هرا,ـ -اليحمر  -ر-



يبلؿلثهلحهؿالغ مؿ.





ميحددالميرةالر,م ل

لمحمكلالممالـ .



 -مطالب المثالمل مف الطاللهالت لرالة الهمالل







الحرب-االحمبلؿ) 

ككضكحلاليكت.






يحمحل .





مملدهالثهلمرهكمل حهؿالغ مؿ) 

لرالةهلرمليحمحل.



المفكمـ 




 مهلمز هم,ل اليؼ مف إضاللةع كملكملع-





رض مالـ حؽالهالر).



 -مداللبل الطاللهالت هلحداث الممالـ ك ؤاللف



مهمك لمفاأل ,اللم ؿ:

حددمالميرةالر,م للمحمكلالممالـ؟



لمالذاأر ؿالهمرافاهدلـهير؟ 





مالذايالفممثؿيرمـكأيك ؟ 

مبلحظليحلالفرالة 

مالذالالؿهيرليرمـ؟ 



ؿأح فالحدمثمثلـ؟ 

أملمال ممضالمف طرمفل حدمث يرمـ أـ طرمفل حدمث





ىمف فطت الميالالكحل؟ 
همفا مثالف؟ 



مفدرحؽالهالر ال 

ؿا مرؼالطمبلفهيط,لمال؟ 
ً
لكيدتميالفالهمرافمالذا ممثالمفمبيرمـ؟ 






الهالر .


هير؟كلمالذا؟ 

ىمفمذيرلرآملأكحدمثبرمؼحث ال الحمالظ
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ال حؽالهالر؟ 



رض برا ,الهمؿ لرالة  الفدكة مالملال

-



لرالةالطاللهالتلرالةهلرمل.

مفرأالهمؿلرالة

)أيذالهمرافيرمـإل الم مبم  .

يحمحل .

)كلثتلكحل ال رأسيرمـ .



) الؿمديدـتزمركمللـ .





)بيريرمـكأيك الهمراف .

ميرمبالهمؿلميكمف فرة ) اللجالطهمبيرمـ .






ريداإلهالهالت

اليحمحل .




ذاتمثد  .

هثد لرالةالهمؿ كمداللبملال مب الطاللهالتممـ إ الدة





مرممبالهمؿك فالنألحداثالممالـ .





ميمالر المثالمل طاللهل لم رد المفرة  ال بيؿ ليل

 -لثهلمرهكمل:الحيكامراليغمر.



م ردأحداثالممالـبمكمالن هالغملالالياليل .
هالغملالالياليل .





مدرمب:







رمهرالثهالراتارملكيكدر فرةذاتمثد  :





)بير المدمرأمالـالمدر ل .



) كهدمحمظلهلالدفكد .

ذاتمثد يمالهمالن .

)أيذ الهلدكلعك الملاللمدمرالمدر ل .

ميرمبالهمؿلميكمف فرة )يالفأحمدممبر ر الحلالمدر ل .




مبلحظليحلالمرممب
يمالهمالن .

يكدر فرةذاتمثد مفالهمؿال الهفل .


دبالطهممر :

مدرمهالتاليمالبص .136



الدرسال المف:مالأهمؿال مالل 
الملالرة:مرممبالهمؿلميكمف فرة .
الميالدركالك ال,ؿالمثالمممل:هلالز رضالممالـ""Lcdعبرا ,همؿعأكراؽ مؿعاليمالبالمدر ر .
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ا مراممهمالتكأ اللمبالمدرمس:الحكاركالمداللبلعالمثالـالمثالكدر 
األ داؼ 

المفكمـ 

األدبطلكاالهرالات 



مملدالمثالملهطرحمهمك لمفاأل ,الل ال 

ميثهر فهمالدالت
ياليلهلالهبيؿ

المالممذات:أمفم يدمف؟ ؿميالف يدالؾلرمبمف مبلحظليحلاإلهالهل

يحم  .

ميثددأ ماللاألماليف
المر ململ رتزة .







ميثهربمكمالن ف

أحداثالممالـ .





محددالميرةالر,م ل
لمحمكلالممالـ 









الهحر؟مم مذ همفلالهحر؟ 

اذيرمأ ماللاألماليفالمر ململ رلطالعتزة؟

بمكمالى

 -مهلمزالهم,لاليمملمفإضاللةعكملكملع

ككضكحلاليكتعكاليكرةمباأليذهثمف

اال مهالرمبال دةهممبالطاللهالتلالممالـهبيؿ اذكري أسماء مدن تقع
على شاطئ البحر ....
همد.
و.....
 رض مالـ مدمدلحممال).
 مداللبلبمكملهلحداثالممالـعك ؤاللف
مهمك لمفاأل ,اللم ؿ:

مالذابال دت رالممالـ؟ 

أمفمفبمدمدلحممال؟ 
مبلحظليحلالمثهمر
رأم يؿدذ بلالهحر؟ 
بمكمالن .
همالذامممالزمدمدلحممال؟ 

ددمأ ماللالمدفالمال طمدملالمرمفب ال بالط 

الهحر؟ 

همالذامممالزمدمدلحممال؟ 
حددمالميرةالر,م ل
لمالذامذ بالدالسإل الهحر؟ 
لمحمكلالممالـ .....
هؿمفاحمالتحممال؟ك رأم الـ؟ 
ً
مفل ى

 مثرضالمثالملبرا ,الهمؿعكمفرألرالة
الفدكةمالملاللرالةالطاللهالتلرالةيحمحل.

)مممالزههك الالمثمدؿ .

)ملمرإلملالالزا,ركف .

)حممالمدمدلهممالل .

)كم هحكا ال بالط,لالالهممؿ .
مبلحظليحلالفرالة .
)ك رمبملرهز ار لالهرمفالؿ .

)مفببمالؿ ال طمفعكهاللفربمف يال .
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مفرأالهمؿلرالة

يحمحل .

)لم مممثكاهمدالظر الالرا,ثل .



هثدلرالةالهمؿكمداللبملالمبالطاللهالتممـإ الدة



مرممبالهمؿك فالىألحداثالممالـ .

مبلحظلالفرالة

 -لثهلمرهكمل :الحيكامراليغمر)

اليحمحل .



 -ميمالرالمثالملطاللهللم ردأحداثالممالـ





مدرمب:




ميرمبالهمؿلميكمف
فرةذاتمثد  .

هالغملالالياليل.

رمهرالثهالراتارممللميكدر فرةذاتمثد  :


مبلحظليحلمرممب

)لفضاللكلملـ ال بالط الهحرالهممؿ .

الهمؿيمالهمالن .

)تزةمدمدلهممالل .





)حمثم ه األطمالؿ ميك ـم ركركف .





)مي ر ملالز ار لالزممكفكالحمضمالت .



)مدمظرأ اللاللدكـاليمؼ .







دبالطهممر :



ايمالرماإلهالهلاليحمحل :



د مممدمدي.



 .1د ممبإل المثالـ هإديالت/هإ مالؿ)ير



 .2ر يؿ اليمؼ/البمالل)مذ بالثال,اللإل 



 .3مذ بأحمدإل المدر ل مهي انر/مملي انر) .



الهحر.
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ملحق رقم ()7
أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

م
0

االسم
إٌاد إبراهٌم عبد
الجواد

الدرجة العلمية
دكتوراه -أستاذ مشارك

9

خلٌل عبد الفتاح
حماد
راشد محمد أبو
صواوٌن

دكتوراه -أستاذ مساعد

التخصص
مناهج وطرق
تدرٌس اللغة
العربٌة
لغة عربٌة

دكتوراه -أستاذ مساعد

4

رائد مصباح الداٌة

دكتوراه –أستاذ مساعد

5

فتحً سلٌمان كلوب

دكتوراه

6
7

فؤاد رمضان حمادة
نجوى فوزي صالح

دكتوراه -أستاذ مشارك
دكتوراه

8

وسام الشٌخ العٌد

ماجستٌر

مناهج وطرق
تدرٌس اللغة
العربٌة
لغة عربٌة -بالغة
ونقد
مناهج وطرق
تدرٌس اللغة
العربٌة
لغة عربٌة
مناهج وطرق
تدرٌس اللغة
العربٌة
مناهج وطرق
تدرٌس
لغة عربٌة

3

بكالورٌوس

 9حلٌمة سلٌمان
النعامً
 01غادة ٌوسف أبو هدة بكالورٌوس
 00غالٌة محمد نواس

لغة عربٌة
تعلٌم أساسً

بكالورٌوس
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مكان العمل
جامعة االقصى
وزارة التربٌة والتعلٌم
العالً
كلٌة التربٌة -جامعة
األزهر بغزة
جامعة فلسطٌن
وزارة التربٌة والتعلٌم
القدس المفتوحة
الكلٌة الجامعٌة للعلوم
التطبٌقٌة
مشرف -وزارة التربٌة
والتعلٌم
معلم -وكالة الغوث
الدولٌة
معلم -وكالة الغوث
الدولٌة
مشرف -وزارة التربٌة
والتعلٌم

ملحق رقم ()8
الصور أثناء تطبيق التجربة

125

ملحق رقم ( )9نموذج تسهيل المهمة
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