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  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم

  

  
 الكتابي  تنمية مهارات التعبيرفيفاعلية برنامج بالوسائل المتعددة 

  واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي 
  

  

   الباحثإعداد

  ييوسف سعيد محمود المصر

  

  
  إشراف

  محمد شحادة زقوت. د

  

  
 المناهج وطرق الحصول على درجة الماجستير في استكماالً لمتطلبات الرسالةقدمت هذه 

  تعليمالالتدريس تخصص تكنولوجيا 

  

  

  م٢٠٠٦ – ـه١٤٢٧
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ج  

  

  إهداء
  

  وإلى والدتي حفظها اهللا، إلى روح والدي الطاهرة رحمه اهللا

  

  إلى إخوتي وأخواتي

  

  إلى زوجتي وأبنائي

  

  إلى أصدقائي وزمالئي

  

  إلى كل طالب علم ال تفتر همته

  

  أهدي هذه الدراسة... إليكم جميعا

  

  

  الباحث

  د المصرييوسف سعي

  

  



د  

  شكر وتقدير
  

وأصلي وأسلم على خير معلم لألنام      ،        أتوجه بالثناء والحمد والشكر هللا رب العالمين      

  ".من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا: "القائل، قدوة المسلمين في كل زمان ومكان

ه فإنني أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى أستاذي المشرف علـى هـذ           ،        من هنا 

أستاذي : حفظه اهللا ورعاه، وإلى السادة المناقشين     "  محمد شحادة زقوت   :الدكتور"الدراسة  

ورجل التربية  ،  مناقشًا داخليا   محمد عبد الفتاح عسقول    :األستاذ الدكتور ، ومعلمي الفاضل 

 مدير دائرة التربية والتعليم في المحافظات الوسطى مناقشًا خارجيا؛           فتحي كلوب  :الدكتور

، وإلى جميع العاملين في الجامعة اإلسالمية المعطاء      ، رمهما بقبول مناقشة هذه الدراسة    لتك

 الذي كان معي في كـل خطـوة مـن      أحمد الترك : األستاذوأخص بالذكر أخي وصديقي     

جزاهم اهللا عني خيـر     ، وإلى السادة المحكمين ألدوات هذه الدراسة     ، خطوات هذه الدراسة  

رئيـسا ومـراقبين    :  والتعليم بوكالة الغوث الدولية لالجئـين      وإلى دائرة التربية  ، الجزاء

 مدير مدرسة ذكـور جباليـا        أحمد أبو شريعة   :األستاذوإلى  ، ومشرفين ومدراء ومعلمين  

وإلـى  ، والذين ذللوا لي أمر تنفيذ هذه الدراسة      ، وطالبها، ومعلميها، اإلعدادية ج لالجئين  

 بـدر   :واألستاذ،  محمد أبو شمالة   :األستاذ مديري مدرسة ذكور الفالح اإلعدادية لالجئين     

ي الدراسـة منـذ اللحظـة       وإلى زميلَ ،  ذلال لي أمر دراستي الجامعية     اللذين؛ و السنكري

وإلى كل من قدم لي العون والنصح       ، مجدي عقل  : واألستاذ حسن مهدي  :األستاذ: األولى

ميعا أتوجـه بالـشكر     وإخراجها إلى حيز النور، إليهم ج     ، واإلرشاد في إعداد هذه الدراسة    

  .والتقدير والعرفان

  

  الباحث

   المصرييوسف سعيد

  

  



ه  

                                                    المحتويات

 الصفحة رقم  الموضوع

  أ  العنوان
  ب  قرآن كريم
  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدير
  ـه  قائمة المحتويات
  ح  قائمة الجداول
  ط  قائمة المالحق

  ي  ص الدراسة باللغة العربيةملخ
  ل  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

  ١  مشكلة الدراسة وخطواتها: الفصل األول
  ٢  المقدمة

  ٧  مشكلة الدراسة
  ٨  أهداف الدراسة
  ٩  أهمية الدراسة
  ٩  حدود الدراسة

  ١٠  مصطلحات الدراسة
  ١٢  خطوات الدراسة
  ١٥  العربيةاللغة الوسائل التعليمية وتعليم : الفصل الثاني

  ١٥  ماهية الوسائل التعليمية 
  ١٧  ماهية الوسائل المتعددة

  ١٨  أهمية استخدام الوسائل التعليمية



و  

  ١٩  أسس اختيار الوسائل التعليمية
  ٢١  معوقات استخدام الوسائل التعليمية
  ٢٢  قواعد استخدام الوسائل التعليمية

  ٢٤  ربيةأهم الوسائل المستعملة في تدريس اللغة الع
  ٢٥  )Microsoft power point(برنامج 

  ٢٦  الشفافيات التعليمية 
  ٢٧  التسجيالت الصوتية
  ٢٨  اللوحة الكهربائية
  ٢٩  لوحة الجيوب
  ٣٠  خصائصها ومهاراتها: اللغة العربية

  ٣٢   مهارات اللغة العربية
  ٤٣  مفهوم التعبير وأنواعه وأهدافه

  ٤٤   أنواع التعبير
  ٤٨   التعبيرأهداف تدريس
  ٤٨   في التعبير وأسبابهفمظاهر الضع

  ٥١  عالج الضعف في التعبير
  ٥٣   وتصحيحهأسس تعليم التعبير
  ٥٧ ومهاراته،  مجاالته:التعبير اإلبداعي

  ٦٥  البرامج التعليمية وآيفية تصميمها
  ٧٢ الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية: الفصل الثالث

  ٧٢   عن أثر الوسائل والتكنولوجيا التعليميةـ دراساتأوالً 
  ٧٧  ـ دراسات في تعليم التعبير وتقويمهثانيا 
  ٨٩  والتعبير الكتابي الوظيفي، ـ دراسات تتعلق بتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي ثالثًا



ز  

  ١٠٢  إجراءات الدراسة :الفصل الرابع
  ١٠٢  منهج الدراسة

  ١٠٣ متغيرات الدراسة
  ١٠٣ مع الدراسةمجت

  ١٠٤ عينة الدراسة
  ١٠٥ البرنامج المقترح
  ١١٢ أدوات الدراسة

  ١٢٥ تجانس مجموعات الدراسة
  ١٢٦  إجراءات تنفيذ الدراسة
  ١٢٧  المعالجة اإلحصائية

  ١٢٩  نتائج الدراسة تفسيرها ومناقشتها: الفصل الخامس
  ١٢٩  السؤال األولإجابة 
  ١٣١  السؤال الثانيإجابة 
  ١٣٣  السؤال الثالث والفرض األولبة إجا

  ١٣٥   الثاني والفرضابعالسؤال الرإجابة 
  ١٣٦  خامسالسؤال الإجابة 

  ١٤٠  هامقترحاتو، هاتوصيات و،ملخص الدراسة: الفصل السادس
  ١٤٠   ونتائجها ملخص الدراسة وإجراءاتها –أوالً 
١٤٥    توصيات الدراسة – اثاني  
  ١٤٥  مقترحات الدراسة - ثالثًا

  ١٤٦  المـراجـع
  ١٤٧   المراجع العربية-أوالً 
١٥٦    المراجع األجنبية- اثاني  



ح  

  قائمة الجداول

  
 رقم

  الجدول
  بيان الجدول

 رقم

  الصفحة

  ١٠٤  وطالب الصف الثامن فيها، وأعداد فصولها، مدارس مجتمع الدراسة  ١

  ١٠٤  توزيع عينة الدراسة  ٢

  ١١٧  وعالمات كل سؤال، وعدد فقراتها، نوعية األسئلة  ٣

  ١١٩  األوزان النسبية الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي في صورته النهائية  ٤

معامالت االرتباط للفقرات مع بعد عالمات الترقيم الختبـار مهـارات التعبيـر               ٥

  الكتابي اإلبداعي

١٢٠  

الكتابي ر ات الربط الختبار مهارات التعبيمعامالت االرتباط للفقرات مع بعد أدو  ٦

  اإلبداعي

١٢١  

معامالت االرتباط للفقرات مع بعد توظيف الشواهد الختبار مهارات التعبير   ٧

  الكتابي اإلبداعي

١٢٢  

معامالت االرتباط للفقرات مع بعد الجملة مكتملة المعنى الختبار مهارات التعبير   ٨

  الكتابي اإلبداعي

١٢٣  

  ر مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيمعامالت االرتباط للفقرات مع بعد اختبا  ٩

  لمقالي  ا

١٢٤  

عبير الكتابي اإلبداعي مع معامالت االرتباط لكل بعد الختبار مهارات الت  ١٠

  الكليةالدرجة

١٢٥  

نتائج التطبيق القبلي الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي للمجموعتين الضابطة   ١١

  لتجريبيةوا

١٢٥  

داللة الفروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات   ١٢

   بعد إجراء التجربةفوريالمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي ال

١٣٣  

داللة الفروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات   ١٣

  ار مهارات التعبير الكتابي المؤجلالمجموعة الضابطة في اختب

١٣٥  

  ١٣٧    للمجموعة التجريبيةقيمة الكسب المعدل الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي  ١٤

  

  

  



ط  

  قائمة المالحق

   
  

رقم 

 الملحق
  بيان الملحق

  رقم

  الصفحة

  ١٥٩  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيخطاب تحكيم   ١

  ١٦٠   في صورتها األوليةبداعي مهارات التعبير الكتابي اإلقائمة  ٢

  ١٦١   بعد التحكيمقائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  ٣

  ١٦٢  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيخطاب تحكيم اختبار   ٤

  ١٦٣  اختبار التعبير الكتابي اإلبداعي  ٥

  ١٧٢  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيخطاب تحكيم برنامج   ٦

  ١٧٣  كتاب الطالب  ٧

  ٢١٨  دليل المعلّم  ٨

  ٢٤٦  أسماء السادة محكمي قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  ٩

  ٢٤٧  أسماء السادة محكمي اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  ١٠

  ٢٤٨  لبرنامج المقترحأسماء السادة محكمي ا  ١١

  ٢٤٩  موافقة على تطبيق الدراسة  ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  



ي  

  

  ملخص الدراسة 

  

  تنميـة مهـارات  فـي فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة فت الدراسة إلى معرفة  هد  

، شمال غـزة   اتبمحافظ واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي       التعبير الكتابي 

بنـاء  ، ثم قـام الباحـث ب      بداعي التعبير الكتابي اإل   مهاراتقائمة ب  بإعداد قد قام الباحث  و

، ومحتـواه، وتنظيمـه،     أهدافـه : اإلطار العام للبرنـامج    البرنامج المقترح حيث تضمن   

 لقيـاس   ثم أعد الباحث اختبارا    .أساليب التقويم ، و مستخدمةال  المتعددة والوسائل تهأنشطو

الثـاني  و، درجة) ٤٠(األول موضوعي وله    : قسمينمهارات التعبير اإلبداعي تكون من      

ا على عينة من اثنين وأربعين      عيوتم تطبيق هذا االختبار استطال    ، درجة) ٤٠(مقالي وله   

 ثم تم تطبيق االختبار   ، طالبا من أحد فصول المدرسة نفسها؛ لمعرفة صدق االختبار وثباته         

ومجموعة  ،موعة ضابطة مج (تين الباحث إلى مجموع   هاقسم التي   ا على عينة الدراسة   قبلي 

 ، لالجئـين  "ج"عدادية  ة ذكور جباليا اإل   ، من مدرس  طالبا) ٩٤( تألفت من    والتي ،)تجريبية

  وهي طالب الصف الثـامن     ،وتم تدريس البرنامج بالوسائل المتعددة للمجموعة التجريبية      

 وهـي طـالب     ،وتم تدريس البرنامج بدون الوسائل المتعددة للمجموعة الـضابطة         ،)١(

بعـد تطبيـق   و، م٢٦/٤/٢٠٠٦ -١٨/٢/٢٠٠٦في الفترة الواقعة بين   ) ٨(الصف الثامن   

 في كـل  ين بواقع لقاء ، لكل مجموعة  )حصة١٣ ( أسابيع ستة استغرق تنفيذه    البرنامج الذي 

.  الدراسـة  تيمجموععلى    بعد إجراء التجربـة    لالختبار فوريال قام الباحث بالتطبيق   ،أسبوع

 ، الدراسـة  تيمجمـوع  لالختبـار علـى      لمؤجقام الباحث بالتطبيق ال    وبعد ثالثة أسابيع  

امج المعد في تنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي        وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرن    

الدراسة إلى النتائج التاليةتوصلت و ،ددت في الدراسةاإلبداعي التي ح : 

، قدمت الدراسة قائمة بمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المرتبطـة بالمقـال األدبـي             .١

تها النسبية من وجهـة     وتم ترتيبها بحسب أهمي   ،  الصف الثامن األساسي   بوالالزمة لطال 

،  سـليم  بط بـشكل  واستخدام أدوات الـر   ، توظيف عالمات الترقيم  :  وهي ،نظر المحكمين 

وتحديد األفكار األساسـية    ، وتوظيف الشواهد المناسبة  ، والتعبير عن األفكار بجمل مفيدة    

نظـيم  وت، وانتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني   ، وترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها   ، والفرعية



ك  

وإبراز الفكرة الرئيسة   ،  للفقرة ومراعاة مهارات الشكل  ، رات محددة األفكار والكتابة في فق   

  .للفقرة

ا بالوسائل المتعددة لتنمية مهـارات التعبيـر الكتـابي           مقترح قدمت الدراسة برنامجا   .٢

 . اإلبداعي لدي طالب الصف الثامن األساسي

 تنمية مهارات التعبيـر الكتـابي لـدى          البرنامج في  فاعلية كشفت نتائج الدراسة عن     .٣

 وق ذات داللة إحصائية عند مـستوى      طالب الصف الثامن األساسي، يؤكد ذلك وجود فر       

متوسـط درجـات    وعة التجريبية و  بين متوسط درجات طالب المجم    )  α≥ 0.05(داللة  

 ل لـصالح  والمؤجالفوري بعد إجراء التجربة      :الضابطة في االختبارين  طالب المجموعة   

 .مجموعة التجريبيةال

 كشفت الدراسة عن وجود قصور في امتالك طالب الثامن األساسي لمهارات التعبير             .٤

 . الكتابي اإلبداعي
 

    : ما يلي ضرورةموعة من التوصيات نذكر منهاولقد خرجت الدراسة بمج        

  .توظيف الوسائل المتعددة في دروس اللغة العربية وخاصة التعبير الكتابي -١

  . بدليل للمعلم به مرفقًاا خاصأن يكون للتعبير الكتابي مقررا -٢

 ، وبـاقي فـروع العربيـة كالمطالعـة        ،ضرورة الربط بين تعليم التعبير اإلبـداعي       -٣

 ، مجـالت الحـائط    : مـن خـالل    ،تشجيع الطالب على الكتابة اإلبداعية    و، والمحفوظات

  .  والمكافآت بأنواعها،واإلذاعة المدرسية
  

  ضرورة إجراء بحوث بالوسائل المتعددة على موضـوعات        الدراسةكما اقترحت            

بناء برامج لتحسين مـستوى التعبيـر فـي         و، ومتغيرات أخرى ، والخط، كاإلمالء أخرى

  . الصفوف المختلفة

  

  

  

  

  

  



ل  

  

The study summary. 
 

       The study aimed to know the effectiveness of a multi-media 
program on the composition skills development, and the ability to 
memorize them. This study was applied on the eighth students' grade 
in the North Gaza Area. 
        The research prepared a list of creative composition skills, then 
constructed the suggestive program which included the general frame 
of the program: aims, content, techniques, activities, used multi-media 
and the evaluation tools. After that, the researcher formed a test to 
measure the creative composition skills. That test was of two parts: the 
first one was an objective and it was (40) marks, while the other was 
subjective and it had (40) marks too. That test was applied on a 
sample of (42) students at one of the previous mentioned school 
classes to acquire the test stability and honesty. 
         After that, the researcher applied the pre-test on the study 
samples which was divided into two groups ( criterion and 
experimental) groups.. 
The two groups consisted of ( 94 ) students, they were the students of 
Jabalia  ( C) Boys' Prep. School. 
         The program was applied with the assist of the experimental 
group multi- media on ( eighth class ( 1 ) ) and applied to (eighth class 
(8)) without it from 18/02/2006-26/04/2006. 
         After The application of the program which lasts for ( 6 ) weeks 
( 13 periods ) for each group, two meetings a week, a post-test applied 
on both groups of the study, it was applied again as a postponed test 
on the same both groups. 
 
         The study showed that the applied program helped a lot to 
develop the basic skills of creative composition skills which was 
specified in the study. 
The results of the study are: 

1. The study showed the creative composition skills related to the 
literary essay which were important for 8th grade students, 
therefore, they arranged them regarding their level of 
importance from the judge's point of view. These skills were: 
punctuation marks application, the correct conjunction, express 
himself using useful sentences, applying the suitable examples, 



م  

specifying the inferior and superferior ideas, arrange the ideas, 
selecting the suitable meanings, organizing ideas and write in 
specific paragraph, take care of the paragraph frame and 
highlighting the main idea of the paragraph. 

2. The study supported a suggestive study in multiple-media to 
improve the creative composition skills for the 8th students' 
classes. 

The study revealed the success and effectiveness range of the program 
in the eight students' creative composition skills development. This 
was found out by the statistical indications in the (α ≥ 0.05) level 
between students' average of the experimental and criterion groups in 
both pre-test and post test and which postponed for the experimental 
group. 
3. The study found out that there was contracting in the eighth grade 
students' creative composition skills. 
Recommendations: 
 
          It is necessary to apply the multi-media in Arabic lessons 
specially the composition skills. It's necessary also for the teacher to 
have a teacher-guide book concerning with the composition. In 
addition to link between the creative expression and other branches of 
Arabic such as reading and literature. It is also important to encourage 
students to write creatively within wall papers, school magazines, 
reinforcements and others. Finally, it is important to execute other 
multi-media searches on other topics such as dictation, handwriting, 
and other criterion and reconstructing a program to improve the 
comprehension level in other grades. 
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  المقدمة

  
 من تقدم لـم     هوما ارتبط ب  ، االتصاالتعصر ثورة   ، ه العصر الذي نعيش   في ظلّ 

 هـذه   أصبح استخدام    - والتعلم قنيات التعليم ة من قبل في مجال مستحدثات ت      تعرفه البشري

،  والـتعلم  جيات التعلـيم  ين اسـتراتي  حـس من أجل ت  ؛  ا بالغ األهمية  أمرالتقنيات  وسائل و ال

وما ، وفي ظل االنفجار المعرفي المتسارع    ،  االنفجار السكاني المتالحق    في ظل  خصوصا

 ،زت بها نظم المعرفـة     تمي دة التي دعتمال المناهج التعليمية بالموضوعات  ازدحام   تبعه من 

  .متسارعةمتالحقة و راتوما نشأ عنها من متغي ،والتي تفرضها ظروف الحياة الحديثة
  

 وسـيمر بهـا فـي       ،ا في حاضره   بها عالمن  رات العميقة التي يمر   تبع للتغي والمتّ"

 ل التعليم ونظمه أمثل صور االستثمار، مما حدا بالعديد من الـدو            أن إلى، سيصل   مستقبله

 ،عـة لتطـوير نظمهـا      وانتهـاج سـبل منو     ، التعليمية اإلصالحاتي الكثير من     تبنّ إلى

  .)١٧١ :١٩٩٤ محمد،( "وممارساتها التعليمية
  

الالحقـة   األجيـال  إلى التربية هي المحافظ األبرز على تراث األمم وناقله          وتعد ، 

تتمثل فـي   وظيفة لها     أهم حيث إن  ، وسيله، واللغة هي تلك الوسيلة     إلىوهذا األمر يحتاج    

: ١٩٦١ ،عبـد المجيـد  (قاليد االجتماعية جيالً بعد جيـل  ها تحتفظ بالتراث الثقافي، والت أنّ

١٩(.  
  

رين، وهـي   ر اتـصاله بـاآلخ    فهي التي تيس   ،وظيفة كبرى في حياة الفرد    وللغة  "

واألساس في كسب الخبرات والتجارب التي تجعله يتفاعل مع          ،وسيلته إلى كسب المعرفة   

  .) ٢ :٢٠٠٢ ،الفليت( " عالمه الذي يعيش فيهإلىف  ويتعر،تمعهمج
  

  

 ، وتعابير وانفعاالت  ، بما يمثله من إيماءات وإيحاءات     -ولما كان التشبيه الضمني   

 فإن ؛ وهي لغة تخاطب البكم عالميا     ،ة يفهمها القاصي والداني   غة عالمي  ل -وحركات مختلفة 

 ة لتفاهم المجتمعات في ا    اللغات ضروريات المختلفة لقومي،     ة  ويرى الباحث أن اللغة العربي

 ال تختص وأنّ ،ها لغة القرآن الكريم  وأنّخاصة   ، دون أخرى  ةبقومي بة ها ذات روابط متـشع

ي  ليـؤد  ؛يتعلمهااألرض أن   ، فكان لزاما على المسلم في شتى أصقاع         اإلسالميةبالشريعة  

  .من خاللها نسك العبادة وشعائرها
  
  



 ٣

تابة من بين فنون اللغة كأداة مهمة في نقل الثقافة والعلوم المختلفة عبر             وتبرز الك 

، بـل إن سـفر       الممتدة عبر العـصور    ،ةاإلنسانياألجيال المتالحقة على درب الحضارة      

التمد ىقشت أول ر الضخم قد نُ   ن والتحض       ل الكم   حروفه باختراع الكتابة؛ حيث ال يمكن تخي

 ، وهـي سـجل لكـلّ      ة؛ فهي ذاكرة الفرد واألم     لوالها ةسانياإلنالهائل الضائع من تاريخ     

تنا كلها مرتبطـة ارتباطًـا    وحيا،، وهي نبع ال يغيض لكل المعارف والعلوم    جوانب حياته 

حيث كان التاريخ قبل الكتابة مجرد مجموعة        ،و غير مباشر بهذا التوثيق اللغوي      أ مباشرا

   .ج يقينيهال يقوم على منالذي خمين من الظنون القائمة على الحدث والت
  

التي تعد أداة لحفـظ     ، ويمتاز التعبير الكتابي بأن الوسيلة فيه هي الكلمة المكتوبة        "

فإن الطالب يستطيع من خالل     : ونقله وتطويره، ومن الناحية التربوية    ، نتاج العقل اإلنساني  

 كتابة، وتعكـس    -راءوآ، ومشاعر، التعبير الكتابي أن يعبر عما يدور في ذهنه من أفكار         

والقـوة  ، كـالقوة اللغويـة   : هذه الكتابة غالبا شخصية الكاتب، ويستشف منها أشياء كثيرة        

" وغيرهـا ، وصـحة المعلومـات المكتوبـة     ، وتسلسل األفكار ، والتمكّن العلمي ، البالغية

  ).١٩٢: ١٩٩١إسماعيل، (
  

  

تحصر الكـالم   لغة المكتوبة    ال وذلك ألن  ؛ير الكتابي أكثر صعوبة من الكالم     والتعب

 ،ة وتلوين صوتي   جسمي إشاراتمن   ،ب مأخذه ، ويقر ا يسهل معناه   عم في قناة واحدة بعيدا   

 ا   كما أنـ ؛  كلماتـه م في توصيل     أكثر من المتكلّ    الكاتب يبذل جهد خاطـب القـارئ    ه ي ألنّ

  ا االمنفصل عنه مكانيويختلف التعبير الكتابي عن التعبير الشف      . وزماني    دة هي في أمور متعد

ـ  ، بارتفاع مستوى المحتوى والمضمون     التعبير الكتابي يمتاز    أن :منها ة أكبـر فـي      وبدقّ

 أفـضل فـي الـصياغة       وبإحكـام  ، وبفرصة أطول فـي استحـضار األفكـار        ،التنظيم

   .)٣-٢: ٢٠٠٣النجار،(
  

 وأحاسيسه هـو الكـالم      هبه اإلنسان عن فكر     أعلى ما يعبر   نوليس من شك في أ    

،  وكسب المعرفة  ، ونشر العلم  ،للخطاب سيلة األولى هو الو ف،  ألفاظ مفرداته وجمله   جموعبم

صح  وأف ن أحاسيسه وحاجاته،  نطوقة أقوى على التعبير ع    واإلنسان في خطابه وعباراته الم    

   العبارة ، رة المنطوقة في اإلفصاح عن الفكر     ويلي العبا ،  وسيلة أخرى  في محاولة ذلك بأي

  .)٥:١٩٨١ ،حمودة(المكتوبة 
  

  



 ٤

تعـالى نـسب     سـبحانه و    أن اهللا  :ورفعة شأنها ، عظم شاهد على فضل الكتابة    وأ

 كرامـا *  عليكم لحافظين    إنو(: ت قدرته فقال جلّ ،  واعتبرها من وافر كرمه    ،يمها إليه تعل

  .)١١-١٠تينياآل:االنفطار) (كاتبين
  

  

 كما يعد   تعليم الكتابة التعبيري    ب علـى صـعوبات     لتغلّة في ا  ة أحد المداخل المهم

ـ      ة انتشار ظاهرة الضعف المتفشّ    حد والتقليل من    ،مالتعلّ  لية بين التالميذ في مختلف مراح

ي بشكل أو بـآخر إلـى        سيؤد ؛ التعبيرية ر في مستويات الكتابة    تطو  أي  ولذا فإن  ؛التعليم

 إحداث تغي ةرات كمي،  ة في التحصيل الدراسي بعا     أو نوعيـ وفي تحصيل اللغ  ، ةم ة ة بخاص

  .)٢٠١:١٩٩٥،نصر(
  

مجال اللغوي مع   الوفي  ، ةامق الدراسي ع  يعتبر من أسس التفو    ،والتعبير الكتابي "

وقـضاء  ،  لتنظيم أمـور حيـاتهم     س تحقيق االتصال بين النا    فمن خالل التعبير يتم   ، غيره

 ة واال حاجاتهم الماديـ ،  كتابـة الرسـائل    :ومن ذلـك  ، ةجتماعي تراوالمـذكّ ، اتوالبرقي، 

وعة من المهارات   ميتطلب هذا النوع من التعبير مج     و، لجلساتاضر ا ــومح، والتقارير

ـ         ة التي ال بد   اسيـــاألس الجمبالطـي ( "د من إتقانها لتحقيق المـستوى األدائـي الجي ،

  .)٢٣٤-٢٣٢ :١٩٧٥ ،والتوانسي
  

        بها التعبيـر الكتـابي      وقد صاغ محمد سمك مجموعة من المهارات التي يختص 

ـ وسالمة الكلم  ،يبـكاة في العبارات والتر    وضوح الصيغة الفني   :هاتي من أهم  وال ات ــ

  ومراعاة األمانة فـي    ، تخدام عالمات الترقيم حسب موقعها    مع اس ، ةمن األخطاء اإلمالئي

، سـمك  (أو اقتبسها مـن كـالم سـواه       ،  واألساليب التي اكتسبها الكاتب    ،راألفكاتسجيل  

٤٩٢:١٩٨٩(.  
  

  
  

 في  هما أن يطالع نماذج من كراسات      منّ بحسب أي طلبتنا  ياس هذه المهارات عند     لقو        

 ، في األفق   ضيق ن أوجه القصور المختلفة في كتابتهم من      ي ليتب ؛لفةــحل التعليم المخت  امر

جانب ما يصاحب ذلك مـن      إلى  ،  وضعف القدرة عن تبيان المراد     ،لوبوركاكة في األس  

 التوظيف الصحيح لعالمات     عن وبعدا،  الحصر لها  نحويةء إمالئية و  وأخطا، رداءة الخط 

ي إلـى   ما يؤد  األمر الذي رب   ؛إضافة إلى فكر مهلهل في ترتيب األفكار وتناسقها       ، الترقيم

  .الخروج بالموضوع عن مراده
   

  



 ٥

ـ  د ذلك ما أظهرته نتائج استفتاء وجهته المنظّ       ويؤكّ ة للتربيـة والثقافـة     مة العربي

  والعلوم إلى المختص   وجود ضعف واضح في التعبير الـشفوي        –ة  ين بتدريس اللغة العربي 

  .)١١ :١٩٨٥ ،أحمد(يري في جميع مراحل التعليم والتحر
  

 دت وجهات نظر الخبراء في تحديد أسباب هذا الضعف، فمنهم من عـزا             وقد تعد

         ة في مرحلـة التعلـيم      ذلك إلى ضعف الطالب اللغوي على مستوى الكم والكيف، وخاص

 ، من نحـو   :ة التعبير كاهتمامهم بغيرها   وكذلك إلى عدم اهتمام المدرسين بحص      اسي،األس

 ،ى القـراءة الحـرة    وهناك أيضا قلة الحوافز التي تشجع التالميذ عل       .. .وإمالء، ومطالعة

  .)١٩-١٨ :١٩٩٧صقر، (وتجويد التعبير
  

 ،ين المدرس  بعض ومنهم من أرجع الضعف إلى سوء اختيار الموضوعات من قبل         

 حيـث   :وعدم مراعاتها لواقع البيئة التي يحيا فيها الطالب، وكذلك سوء طريقة التـدريس            

  .)١٧٨-١٧١ :١٩٨٠،إبراهيم(ا ميذه أوعية يصب فيها الكالم صب تالعلميتخيل الم
  

  

ت عليه  ما دلّ ) فلسطين(ا يؤكّد ضعف الطالب في التعبير في محافظات غزة          ومم

ة والتعليم عـن    ه مركز القياس والتقويم التابع لوزارة التربي      ذي أعد نتائج التقرير األولي ال   

    ة لدى طلبة السادس األساسي في فلسطين، حيث أظهرت         مستوى التحصيل في اللغة العربي

 الطلبة يعانون ضعفًا في مهارة التعبير الكتابي في كثير من الجوانب، كتنظـيم              النتائج أن 

ها، واستعمال عالمات الترقيم، وكذلك األسلوب والخـط،         ومدى قوت  ،الفقرة، وعدد األفكار  

        ا للغاية؛ حيث ظهر أنا مرير٢٠ كما أظهرت النتائج واقع %  نة الدراسة لـم    من حجم عي

  ربية والتعليم العالي الفلـسطينية    وزارة الت ! (ة درجة في التعبير الكتابي      يحصلوا على أي، 

٣٦ :١٩٩٨(.  
  

    على ما سبق، فإن ؛تعليمـه ا المزيد من العناية واالهتمام ب     ير يتطلّب منّ   التعب وبناء 

 ومهما يكن من أمر صعوبة التعبير، فإن        .ته على الوجه األكمل   حتى يتمكّن من أداء وظيف    

 دورا في ضعف قـدرة الطـالب علـى           المتبعة الباحث يرى أن لطرائق تدريس التعبير     

ى إلـى    أد ؛ة في تـدريس التعبيـر     يالتعبير، وأن ما اعتاد عليه المعلمون من طرائق تقليد        

م التعبير والرغبة في تعلّ،ةإضعاف الدافعي.   

  



 ٦

 أسلوب السرد واإللقاء الذي     على أن ) ١٠٣ :١٩٩٥عطا ، (د  وفي هذا الجانب يؤكّ   

يات التي تواجهه في عمله، وفي أدائـه         التحد  على مجاراة  بعه المعلم أصبح به غير قادر     يتّ

ة األخرى، بل ومن الطالب نفسه الذي       تلفة، والوسائط التربوي  من قبل وسائط اإلعالم المخ    

  .ع من مدرسه أداء أفضليتوقّ
  

وال يتهاون في قلـة  ، ل من ثقل العبء الملقى على عاتق المعلم    والباحث هنا ال يقلّ   

 رة أمامه، ولكنه ال يستثني البعض الذين يتخذون من األجهزة          ة المتوفّ اإلمكانات التكنولوجي

مجاراة للتغيير والتحديث، أكثر مـن       وأ التكنولوجية طريقًا للمفاخرة والمباهاة،      والمعدات

  .أو تدفع بالواقع التعليمي إلى األمام، كونها تعالج مشكلة
  

  

 فـي   قويمه الستخدام الوسائل التعليمية   في ت ) ١١٧ :١٩٩٧أبو جراد ،  (وقد خلص           

سائل التعليمية تستخدم بدرجة قليلة جدا لدى       هناك بعض الو  لمرحلة األساسية الدنيا إلى أن      ا

، األسـطوانات   %)١٩,٢(ات   الـشفافي  :معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الـدنيا مثـل       

)١٢,٨(%  ة الثابتـة    ، األفالم التعليمي)األفـالم   %)١١,٦(، أشـرطة الفيـديو      %)١١,٨ ،

التعليمي ٧(، المتاحف   %)٨,٦(كة  ة المتحر(% ورة الكهربائية   ، السب)التلفـاز ذو    %)٤,٦ ،

  .%)١,٦(، التلفاز ذو الدائرة المفتوحة %)٨,٦(الدائرة المغلقة 
  

 في تقديمـه لكتـاب الوسـائل        )هـ  : ٢٠٠٣عسقول،  (د  وفي هذا المضمار يؤكّ   

            كبيـر فـي     والتكنولوجيا في التعليم على أن عقد عالقة بين اإلنسان واآللة يساعد إلى حد 

   تها نحو تحقيق استفادة أكبر، فهو بحاجة إلى معرفة طبيعة          ه حرك تنظيم هذه العالقة، ويوج

  .اآللة وتحديد دورها بمنتهى الدقةهذه 
  

ه من المهم أن ننظر عن قرب إلى مـصادر           أنّ ،)٣١٧ :١٩٩٦أحمد،  (كما يرى    

التغيير، وإلى المؤثّرات والطاقات التي تحفّز األفراد إلى االشتراك في عمليـة التحـديث،           

  .و إلى التفكير في التغييروإلى الظروف التي تدع
  

  

 لتعقيـدات   ا نظـر  ؛ة قد زادت في عصرنا الحاضر      هذه األهمي  أنويرى الباحث   

،  وحاجاتنا المادية  ،ب قدرة كبيرة على التعبير عن انفعاالتنا      والتي تتطلّ ، الحياة التي نعيشها  

فيـد مـن التقنيـات       مـن أن ي    اأم إبداعي كان وظيفيا    سواء أ  : للتعبير  فكان البد  ؛والمعنوية

  .ر التكنولوجيالتطووالوسائط التي أفرزتها مرحلة 
  



 ٧

              والتي تبحث العالقـة     ،ة إلجراء هذه الدراسة   وفي ضوء ما سبق تبدو الحاجة ماس 

   التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف       اتدة وتنمية مهار  بين برنامج بالوسائل المتعد 

 ؛ وقد قام الباحث باختيار طلبة الصف الثامن إلجراء هذه الدراسـة           ،محافظة غزة الثامن ب 

 ،فترض كما تشير المناهج الدراسية في هذه المرحلة أن يكون الطالب قـد تعلمـوا              ه ي ألنّ

    ح  والتفـتّ  ،ها مرحلة بدء النضوج العقلي     كما أنّ  ،ةومارسوا مهارات التعبير الكتابي األساسي

  .على قضايا المجتمع
  

  

خوض غمـار   يعبير لدى الطالب أن     تما عايشه من صعوبات في ال     حكم الباحث   وي       

بعض الحلـول   اقتراح وتجربة   مشاركة في    وال ،شعر بمتعة المعاناة في البحث فيها     يتجربة  

  .اإلبداعيعلى المهارات الخاصة بالتعبير الكتابي الطالب تدريب التي ربما تساهم في 
  

  
  

  

  
  

  

 توظيـف برنـامج بالوسـائل       اءت هذه الدراسة التي تبحث في فاعلية       ج من هنا و       

واالحتفاظ بها لدى طـالب الـصف         اإلبداعي نمية مهارات التعبير الكتابي   تعلى   المتعددة

  .الثامن األساسي
  

  :مشكلة الدراسة

اآلتيفي السؤال الرئيس دراسة د مشكلة التتحد:  
  

 الكتابي واالحتفـاظ     تنمية مهارات التعبير   فيعددة  متال لوسائالما فاعلية برنامج ب           

   الصف الثامن األساسي؟بها لدى طالب
  

        ويتفرة التاليةع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعي:  
  

  من األساسي؟اطالب الثدى ر لما مهارات التعبير الكتابي التي يجب أن تتوفّ -١

 كتابي لدى طالب الثامن األساسي؟ لتنمية مهارات التعبير الالمقترحما البرنامج  -٢

بـين متوسـط     )α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٣

 في  المجموعة الضابطة طالب    ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية درجات طالب   

  بعد إجراء التجربة؟ الفورياختبار مهارات التعبير الكتابي



 ٨

 بـين متوسـط     )α≥ 0.05( مستوى داللة    هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       -٤

  طالب المجموعـة الـضابطة       ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية درجات طالب   

 ؟الضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي المؤجل في

لدى طـالب   نمية مهارات التعبير الكتابي متعددة على ت  ال لوسائالبرنامج ب ما فاعلية     -٥

  الصف الثامن األساسي؟
  
 

  :وض الدراسةفر
  

بـين متوسـط     )α≥ 0.05(د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة          ال توج  -١

المجموعة الضابطة في   طالب   ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية درجات طالب   

 . بعد إجراء التجربة الفورياختبار مهارات التعبير الكتابي

 بـين متوسـط     )α≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة           ال -٢

ي ف طالب المجموعة الضابطة     ومتوسط درجات المجموعة التجريبية   درجات طالب   

ومتوسط درجاتهم فـي    ،  بعد إجراء التجربة   الفوري اختبار مهارات التعبير الكتابي   

 .لالمؤجاالختبار 
  

  

  :أهداف الدراسة
         

والتي تعتبر بحق الغايـة     ، الثغرات في مادة التعبير    هذه الدراسة لسد بعض    تسعى      

 من هنا يمكن إيجاز أهداف هذه الدراسة        .تدريس فروع اللغة العربية المختلفة     ئيسة من رال

  :فيما يلي
  

 .تحديد مهارات التعبير الكتابي الالزمة  للصف الثامن األساسي -١

اقتراح برنامج بالوسائل المتعددة ينمي مهارات التعبير الالزمـة لطـالب الـصف              -٢

 .الثامن

  مهارات التعبير الكتـابي    تنمية  المتعددة على  لالوسائالبرنامج ب  فاعليةلى  ف إ تعرال -٣

 . الصف الثامن األساسيلدى طالب

 االحتفـاظ بمهـارات التعبيـر        المتعددة على  لالوسائ البرنامج ب  فاعلية لىالتعرف إ  -٤

 . الصف الثامن األساسيلدى طالب الكتابي



 ٩

مهارات التعبيـر   في   جموعة التجريبية  الم طالبدراسة الفروق بين متوسط درجات       -٥

 . المتعددة وبعد تنفيذهلالكتابي قبل تنفيذ البرنامج بالوسائ
  

  

ة الدراسةأهمي:  
  

   تنبع أهمي   فباإلضافة إلى مهارات   ،  التي تتناولها  ة الموضوعات ة الدراسة من أهمي

 فهـي   .لدى طالبنا عمل على تنميتها    ن التي   – مهمة جداً     بحقّ  والتي تعتبر  –التعبير الكتابي 

قة مـشو  وجعل المادة الدراسية     ،بناال لتنمية هذه المهارات لدى ط      المتعددة لالوسائتتناول  

بة إلى نفوسهمومحب.ة الدراسة في النقاط التالية وتكمن أهمي:  
  

١- تبيم المتعددة في تحقيق أفضل ألهداف التعلّلة الوسائن أهمي.  

  . ها الدراسةرتوفّ  التيمهارات التعبير الكتابية بقائم قد يستعين معلمو اللغة العربية -٢

ة توظيف  ب على كيفي   من خالل التدر   تطوير معلمي اللغة العربية مهنيا    قد تساهم في     -٣

 .دة في هذا المجال المتعدلالوسائ

 ، جديدة أمام الباحثين للمزيد من الدراسات في هذا المجال         فتح هذه الدراسة آفاقًا   قد ت  -٤

األخرىمتعددة في فروع اللغة العربية ال لوسائالاستخدام  مجالة في وخاص. 

 تنميـة مهـارات التعبيـر الكتـابي         فيمتعددة  ال لوسائالب يساعد استخدام البرنامج   -٥

على إثراء هذه المادة    كما يساعد    ،ا لدى طالب الصف الثامن األساسي     واالحتفاظ به 

 أوجه القصور في الكتـاب      وقد يعالج ، ة أكثر قدرة على التعبير بأنواعه     وجعل الطلب 

 .يالمدرس
  

 

  :حدود الدراسة
  

  :حدود التاليةتقتصر هذه الدراسة على ال
  

  .لالجئين) ج (اإلعداديةذكور جباليا طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة   .١

 - ٢٠٠٥(تجرى هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثـاني مـن العـام الدراسـي                 .٢

  .)م٢٠٠٦

لوسائل المتعددة لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى        إعداد الباحث لبرنامج با     .٣

  .طالب الصف الثامن



 ١٠

ة  أشرطة سـمعي   –ات   الشفافي –ة  عرض الشرائح الحاسوبي   ( المتعددة ل الوسائ استخدام .٤

 الكتـابي  تدريس مهارات التعبير     في)  لوحة الجيوب  –ة   اللوحة الكهربائي  – بصريةو

 .المختلفة اإلبداعي

 . اإلبداعيلبرنامج على تدريس مهارات التعبير الكتابييقتصر ا .٥
  

  

  :مصطلحات الدراسة 

  :د مصطلحات الدراسة على النحو التاليتحدت         
  

   :البرنامج

 ومتتابعـة تـشكل     ،هو عبارة عن وحدات قـصيرة      :هذه الدراسة        البرنامج في   

 ومحتوى، ة ذات أهداف  منظومة تعليمي ، ةووسائل تعليمي ،  دة تتعلـق   وأساليب تقويم محد

   . مختلفةلبتدريس مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الثامن بوسائ
  

المخطط العام الذي يوضع في وقت سابق على عمليتـي          " : البرنامج بأنّه  يعرفو        

ويلخص اإلجراءات والموضوعات خالل    ، في مرحلة من مراحل التعليم    ، التعليم والتدريس 

بة ترتيبـا    مرتّ متعلمونلخبرات التعليمية التي يجب أن يكتسبها ا      لن ا يتضم ماك، مدة معينة 

    .)١٨٧: ١٩٩٦، الجملو، اللقاني ("ةهم وحاجاتهم ومطالبهم الخاصى مع سنوات نمويتمشّ
         

         

  : المتعددةلالوسائ  -١
تعليم، ويراعي  تعدد الوسائل المستخدمة في الموقف التعليمي، بما يحقق أهداف ال          "        

  ).١٨: ١٩٩٥على،  (" وقدرات المتعلم،ة التعلمظروف وإمكانات بيئ
  

  

   : التنمية- ٣
علـى  ) بالداللة اإلحـصائية  (يقصد بها رفع مستوى قدرة طالب الصف الثامن                

  . من خالل البرنامج الذي أعد لذلككتابة التعبير الكتابي اإلبداعي
  

  :مهارةال - ٤
       

 ، والجهـد  ،الوقت (شيء المتقن بدراية وخبرة في حدود التكاليف المناسبة       الفعل           

  .)والمال



 ١١

  :التعبير الكتابي -٥

عالمـات  و،  حروف (هو قدرة اإلنسان على استخدام الرموز المصورة بأشكالها          

  . للتعبير عن أفكاره ومشاعره وحاجاته)  وصور،رسوماتوترقيم، 
          

          قدرة الطالب على الكتابة المترجمة ألفكارهم بعبارات سـليمة         ": اويقصد به تربوي

تخلو من األغالط، بقدر يتالءم مع قدراتهم اللغوية، ومن ثم تدريبهم على الكتابة بأسـلوب    

على قدر من الجمال الفني المناسب لهم، وتعويدهم على اختيار األلفاظ المالئمة، وجمـع              

  ). ٣١٣ :١٩٩٩البحة،  ("طها ورباألفكار، وتبويبها، وتسلسلها،
  
  

 :مهارات التعبير الكتابي -٦
 ،اعرهمـش على التعبيـر عـن      م  المتعلّر عن قدرة    تعبهي منظومة من العمليات              

   .بشكل فاعل  من خالل الكتابة،تهاوأحاسيسه وحاج
  

  

  :التعبير الكتابي اإلبداعي  - ٧
 تطفو علـى     التي ،فكريةالضات  مالوو، خلجات نفسية ال التعبير بالكتابة عن   :هو    

  .مؤثّرمبدع وبأسلوب ، السطح
  

  

 : مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي -٨
 ،مـين لالزمة لطالب الصف الثامن من وجهة نظر المحكّ       االعشرة  هي المهارات          

  .لت دروس البرنامج المقترحوالتي شكّ
  

  

  :االحتفاظ -٩
 مهارات التعبيـر الكتـابي     في اختبار     الدرجة التي سيحصل عليها الطالب     وه          

 أسـابيع مـن     ثالثة بعد   -دراسة مجموعة ال  – الذي أعده الباحث ويقدم للطلبة       اإلبداعي

  .تطبيق البرنامج المقترح
  

  :)الثاني اإلعدادي (طالب الصف الثامن األساسي - ١٠
لون في مدارس    المسج ، من عمرهم  ةبعة عشر الطالب الذكور في حدود الرا    هم            

  .من خالل المناهج الوزارية المقررة، ية والتعليملتربا



 ١٢

  :أدوات الدراسة
  :تتلخص األدوات الالزمة لهذه الدراسة في          

التي يفتـرض أن يـسيطر     التعبير الكتابي اإلبداعي موضوعى لقياس مهارات  اختبار. ١ 

  .عليها طالب الثامن األساسي

 لدى طالب الثامن    اإلبداعي ير الكتابي اإلبداعي   التعب  مقالي لقياس مهارات    اختبار بناء .٢

  .       األساسي

  

  :خطوات الدراسة

  : خطوات الدراسة وفقًا لما يليسارت
 

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في استخدام الوسائل المتعددة فـي             -١

  .التعليم

 ومهاراتـه   الرجوع إلى األدب التربوي والدراسـات الـسابقة المتعلقـة بـالتعبير            -٢

  .ومجاالته

 .إعداد قائمة بمهارات التعبير الكتابي الالزمة للثامن األساسي -٣

وتحديد ، وتحكيمها، تحليل مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة للثامن األساسي        -٤

 .  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة للثامن األساسي

 .بي اإلبداعيإعداد وبناء اختبار مهارات التعبير الكتا -٥

 .إعداد بطاقة تقويم لقياس مهارات االختبار وتحكيمها -٦

 .عرض االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص -٧

 .صياغة االختبار بصورته النهائية بعد التحكيم -٨

 .تطبيق االختبار على عينة استطالعية لقياس صدقه وثباته -٩

 .وعرضه على المحكّمين، ت التعبير الكتابي بناء البرنامج المقترح لتنمية مهارا -١٠

 .اختيار عينة البحث وتطبيق التجربة -١١

 .إجراء االختبار البعدي لقياس مدى تنمية مهارات التعبير الكتابي -١٢

 لقيـاس مـدى     ؛إعادة االختبار بعد مرور ثالثة أسابيع من تنفيذ االختبار البعـدي           -١٣

 .االحتفاظ بالمهارات المذكورة



 ١٣

 .لخامرصد درجات الطالب ا -١٤

 .المعالجة اإلحصائية من خالل تحليل وتفسير النتائج باستخدام البرامج اإلحصائية -١٥

 .صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء أبعاد الدراسة -١٦

  .ص الدراسةعرض ملخّ -١٧



 ١٤

  الفصل الثاني  

  

  

  اإلطار النظري 

  

  

  الوسائل التعليمية وتعليم اللغة العربية 

  

  

  

 .الوسائل التعليمية وتعليم اللغة العربية 

  .الوسائل التعليمية ماهية  

قواعد و، هامعوقات استخدام و ،هاأسس اختيار و ،هاتأهمي :الوسائل المتعددة  ماهية 

  .دريس اللغة العربية المستعملة في توأهم الوسائل، هااستخدام

  . خصائصها ومهاراتها:ةاللغة العربي 

  . وأهدافه،أنواعه :مفهوم التعبير 

  . وعالجه،أسبابه :الضعف في التعبير 

 .أسس تعليم التعبير 

  .تصحيح التعبير 

  . ومهاراته،مجاالته :التعبير اإلبداعي 



 ١٥

  الوسائل التعليمية وتعليم اللغة العربية

وأهميـة  ، وسائل التعليمية، وماهية الوسائل المتعـددة     يتناول هذا الفصل ماهية ال    

استخدامها في العملية التربوية، وأسس اختيارها، ومعوقات استخدامها، وقواعد استخدامها          

كما يتعرض إلـى تعريـف      . والتطرق لبعض الوسائل التي تم استخدامها في هذه الدراسة        

 ،تـه  وأهمي، وأنواعـه ،يـف التعبيـر   ومهاراتها، وأهميتها، وأهدافها، وتعر،اللغة العربية 

 وتبريـر   ، ومهاراته ، ووظائفه، ويتناول بالتفصيل أسس التعبير الكتابي اإلبداعي       ،وأهدافه

اختيار المهارات التي يتناولها البحث الحالي، كما يتعرض هذا الفـصل ألهـم مـشكالت               

  . وكيفية النهوض به، وطرق تصحيحه التعبير الكتابي،
  

  :توطئة
  

  

ائل التعليمية من األمور الملحة التي ال غنى للمعلمـين عنهـا فـي              أضحت الوس 

المواقف التعليمية المختلفة؛ ألنها عنصر مساعد وميسر ومدعم للعملية التربويـة بـشكل             

  .عام
  

وقد أكد علماء النفس على أن التعلم المبنى على خبرات حسية واقعية هو الـتعلم                       

ـ  كًاالخبرات الحسية احتكا  المثمر، وقد يتطلب الوصول إلى        بـالخبرة، والوسـائل     را مباش

  . كما تسهل عملية التعلم وتثبتها،التعليمية تقترب من الخبرات المباشرة
  

  

  :ماهية الوسائل التعليمية
  

  : تناول المتخصصون الوسائل التعليمية بتعريفات متعددة ومتنوعة، منها          

الحاسبات اآلليـة والبرمجيـات     " :تعليمية بأنها عرف من خالل ربطها بالتكنولوجيا ال     ت -

، وتستخدم في المواقـف     عاواالتصاالت واألجهزة التكنولوجية األخرى، التي تتالحم م      

  ). ٥٣ :٢٠٠٥الهادي،  ("مختلفة التعليمية ال

مجموعة أجهزة ومـواد يـستخدمها المعلـم        ": وسيط مرئي ومسموع بأنها   عرف ك وت -

 ٢٠٠٤محمـد،    ("بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار    م،  لتحسين عملية التعليم والتعل   

:٢١ .( 



 ١٦

األدوات والمواد واألجهزة والمواقع التي يوظفها المعلم داخل المدرسة،         ": عرف بأنها وت -

لـى  لم، وتحويل المجرد من المعلومـات إ       دور المع  أو خارجها في إطار خطة لتفعيل     

 ). ٦: ٢٠٠٣، عسقول ("محسوس، وتؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمية
 

 يستخدمها المعلم في تدريـسه لجعـل الخبـرة          أجهزة وأدوات ":  بأنها البعض ويعرفها -

 ٢٠٠٢سـليمان،    ("عا ومباشرة م  ، وهادفة ، التي يمر بها المتعلمون خبرة حية      التربوية

:١٥ .( 
  

 

أجهزة ومواد وأدوات لتوضيح المعاني، وشرح األفكار، وتـدريب         ": أنهاعلى   وتعرف -

 على المهارات، وغرس العادات الحسنة في نفوسهم، وتنميـة االتجاهـات،            المتعلمين

وغرس القيم دون أن يعتمد المعلم على األلفاظ والرموز واألرقام، وذلـك للوصـول              

 "بالمتعلمين إلى الحقائق العلمية الصحيحة، والتربية القومية بسرعة وقوة، وبتكلفة أقل          

 ). ٢٥: ٢٠٠١عبيد، (
 

دوات التي يستخدمها المعلم ويتفاعل معها المـتعلم وفـق شـروط            األ": عرف بأنها وت -

 ٢٠٠٥زقوت،   ("تربوية داخل المدرسة والتي تساعد على تحقيق أهداف تربوية معينة         

:١٤٤(. 
 

 : يالحظ ما يليالتعريفات السابقة بالنظر إلى         

  :يةالتعريفات السابقة تتفق على أن الوسائل التعليممعظم يتبين لنا أن  -١

  . أجهزة ومواد وأدوات تستخدم في المواقف التعليمية؛ لتحقيق األهداف التعليمية •

 .وتحسين عملية التعلم، تسهيل عملية التعليم: الهدف منها •
 

أو ، في حدود غرفة الصف    الوسائل التعليمية   التعريفات السابقة استخدام   بعض حصرت   -٢

داخـل    يكـون  الوسائل التعليميـة  دام  بيان أن استخ  بتعريف عسقول     بينما تميز  ،المدرسة

  .المدرسة، أو خارجها

  

  
             

  



 ١٧

  : ماهية الوسائل المتعددة

  :نذكر منها أن الوسائل المتعددة هي، تعددت التعريفات التي تناولت الوسائل المتعددة 
 

 ). ٢٤٢ :٢٠٠٢زيتون،  ("عااستخدام اثنتين أو أكثر من الوسائل السمعية البصرية م"  -
  

 أو ترتيب   ، مادة سمعية بصرية على التوالي أثناء العرض الجماعي        استخدام أكثر من  "  -

 ).١٥٢: ٢٠٠٠شرف الدين،  ("عدد من المصادر ضمن برامج التعليم الفردي
  

التكامل بين أكثر من وسيلة، تكمل كل منهما األخرى عند العـرض أو التـدريس،               "  -

 ).٢٦٦ :٢٠٠٠الصوفي،  ("وبواسطة الوحدات التدريسية
  

تعلـيم، ويراعـي    وقف التعليمي، بما يحقق أهداف ال     متعدد الوسائل المستخدمة في ال    "  -

 ).١٨: ١٩٩٥على،  (" وقدرات المتعلم،ة التعلمظروف وإمكانات بيئ
  

مج كمبيوتر يتكون من المزج بين النصوص المكتوبـة والرسـومات والـصور             برنا" -

ما يتيح للمتعلم التفاعل والتحكم فـي  م، والمؤثرات الصوتية والحركية  ، ولقطات الفيديو 

 "مما يتيح عمليات تفكير جديدة لمساعدة المتعلم علـى التفكيـر          ، المعلومات والبرنامج 

  ).١٦٣: ٢٠٠١، إسماعيل(
  

  : يالحظ ما يليالتعريفات السابقة بالنظر إلى
  

كثر من  التعريفات السابقة تجمع على أن الوسائل المتعددة عبارة عن استخدام أ          معظم    -١

  . تكمل بعضها؛ لتحقيق األهداف المنشودة،وقف التعليميموسيلة في ال
  

حيـث أن تعريفـه     ،  المتعددة طالوسائو، الوسائل المتعددة  خلط تعريف إسماعيل بين    -٢

  .الوسائل المتعددة  منه إلى المتعددةطالوسائ أقرب إلى
  

ـ تعلـيم أهداف ال لىإ إضافة تراعي الوسائل المتعددة  أن وجوب أظهر تعريف علي-٣   

  . وقدرات المتعلم،ة التعلمظروف وإمكانات بيئ

  .يتبنى الباحث تعريف علي لمناسبته ألهداف الدراسة الحالية        و



 ١٨

  :أهمية استخدام الوسائل التعليمية في التعليم

تشير العديد من الدراسات التي بحثت في ميدان تأثير الوسيلة التعليمية، ودورهـا                     

 أو  ،مية إلى بلوغها درجة عالية من التأثير سواء في الجانـب النفـسي            يي المواقف التعل  ف

  : أو التربوي، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي،التعليمي

  

  :  الدور النفسيـأوالً 
على مصمم الوسيلة التعليمية أن يضع في االعتبار أي إحساس يناسـب ويـساعد                

إلى المتعلم مراعيا في ذلك الدور النفسي للوسيلة التعليميـة          على وصول الرسالة التعليمية     

  :)٢١: ٢٠٠٣عسقول، (والمتمثل بالتالي

 .  وتزيد من إقبالهم على الدراسة،تثير انتباه التالميذ نحو الدروس واهتمامهم بها .١

 .  في أذهان التالميذتًا وثباقًاتجعل التعليم أكثر عم .٢

تخلق في نفوسـهم الرغبـة فـي التحـصيل          تنمي في المتعلمين حب االستطالع، و      .٣

 . والمثابرة على التعلم

 .  وجهده المستقل،معلومات التي اكتسبها بتجاربهالتقوي شعور المتعلم بأهمية  .٤

 .  دافعية المتعلم نحو التعلم وتزيد من رغبته في ذلكتنمي .٥

 .  بشكل مباشر التعلم عمليةزتعز .٦

 .ز عنصر الثقة عند الطالب والمعلمتعز .٧

 ).٤٩: ٢٠٠٠عبيد، ( لة الفروق الفردية بين التالميذ مشكتعالج .٨

  

  : الدور التعليميثانيا ـ 

يبحث التربويون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية                   

تعمل على جذب اهتمام الطلبة وحثهم على تبـادل اآلراء والخبـرات وتعتبـر الوسـائل                

ر ادو األ تكمـن فـي   أهمية  لوسائل لتوفير بيئة تعليمية ثرية لما لها من         التعليمية من أنجع ا   

   :)٥١-٤٨: ١٩٩٧السيد، ( ة التاليةالتعليمي

 . توفر وقت المعلم والمتعلم وتسهل عملية التعليم والتعلم -١

 . بينهانسب المعرفة كما تساعد على على ربط األشياء ببعضها،  تساعد -٢



 ١٩

ئق من خالل ربـط الخبـرات الـسابقة بـالخبرات           تتيح الفرصة الجيدة إلدراك الحقا     -٣

 .الجديدة

 .لتعلم وعمليات التفكير المشتركةية المتيسر للمتعلم ع -٤

  ).١٦٣ :٢٠٠١إسماعيل، ( تقدم أساليب تعلم ذاتي متنوعة األشكال للمتعلمين -٥

أو ، وذلك عن طريـق التلفزيـون التعليمـي       ، أعضاء هيئة التدريس  في  نقص  التعالج   -٦

 ).١٦: ٢٠٠٦، ومهدي، الخزندار(واألقمار الصناعية ، ر التليفزيونيةاستخدام الدوائ
 

  : الدور التربويثالثًا ـ 

إن استخدام المدرس للوسائل التعليمية المتعددة يعد انعكاسا لالتجاهات التربويـة           

 مـن الجانـب     تهـا تعود أهمي الحديثة التي تؤكد على جودة العملية التعليمية التعلمية حيث          

  : )٢٢ :٢٠٠٣عسقول، ( لى أنها إالتربوي

 . تربط الحياة المدرسية بالخارج -١

 . تجعل المعلم أكثر حيوية وتفاعل -٢

 . مييفعالة في الموقف التعللتساعد المتعلم على المساهمة ا -٣

 . تساهم في تعديل سلوك األفراد -٤

 . تساهم في تعزيز قيم االحترام والتعاون وتحمل المسئولية -٥
  

  

  : اإلطار نفسه بأن الوسيلة التعليميةويرى الباحث في        

 . تساهم في تعليم أعداد كبيرة من المتعلمين في الوقت نفسه -١

 . تعالج مشكلة ازدحام الفصول -٢

  . تعالج مشكلة االنفجار المعرفي -٣
 

  :أسس اختيار الوسيلة التعليمية التعلمية
ختيـار المعلـم    يعتمد نجاح أي موقف تعليمي تعلمي إلى حد كبير على حـسن ا                     

أهم المعايير التـي    ومن  ،  له وإثارتها،  التعليمي، ومدى مناسبتها للموقف      التعليمية للوسيلة

  : )١٢ -١١: ١٩٩٨حرب، ( تحدد اختيارنا لوسيلة ما

 . عوأن تعبر الوسيلة عن الرسالة المراد نقلها وصلة محتواها بالموض .١



 ٢٠

 . السلوكيةواألهداف  ،العامة  ترتبط باألهدافأن .٢

 والخبـرات   ، تالئم خصائص الفئة المستهدفة من حيث القدرات العقلية، والمهارات         أن .٣

 .  والظروف البيئية،السابقة

 .  التعليم المتبعستراتيجيةاأن تتوافق مع  .٤

 . أن تتناسب من حيث الحجم والمساحة مع عدد الدارسين .٥

 . ، وعدم التعقيدوالوضوحأن تتوافر فيها البساطة  .٦

 . ال يتناسب مع العادات والتقاليد وما ، والتشويش،ت الدعائيةالمؤثراأن تخلو من  .٧

 .  ودقيقة من الناحية العلمية،أن تكون المعلومات التي تحملها صحيحة .٨

 . أن تكون بحالة جيدة .٩

 . أن تتناسب مدتها الزمنية مع الموقف التعليمي .١٠

 .  وتكاليف الحصول عليها،أن تتناسب قيمتها التربوية مع الجهد .١١

 . تجذب انتباه التالميذ، وتثير اهتمامهمبحيث ن مشوقة،  أن تكو .١٢

 .أن ال تشكل خطورة على الطالب من جراء استخدامها أو تشغيلها .١٣

 وأن)  مـا  زاإذا تطلب اسـتخدامها جهـا     (أن تتوافر األجهزة الالزمة لعرض الوسيلة        .١٤

   .يتوافر المكان الذي يستخدم فيه هذا الجهاز بكفاية

أن هناك مجموعة من المعايير يجب االنتباه إليها عند اختيار أية            يتضح مما سبق           

  : وسيلة تعليمية ومنها

 . الوسيلة بموضوع الدرسعالقة  -١

 . عالقة الوسيلة باألهداف التعليمية -٢

 . عالقة الوسيلة بنوع الخبرة المستهدفة -٣

 . عالقة الوسيلة بنمط التعليم المتبع -٤

 . عالقة الوسيلة بخصائص المتعلمين -٥

  تشغيلها  أو تشغيل أجهزتها إذا تطلب     ،لمام المعلم بالوسيلة من حيث طرق عرضها      إ -٦

 . أجهزة ما

 .  والفنية للوسيلة،المميزات العلمية -٧

  .  واستنساخ الوسيلة، وتشغيل،تكاليف إنتاج -٨
  



 ٢١

  : في فلسطينمعوقات استخدام الوسائل المتعددة
  

لمعلمين للوسائل المتعددة، وخاصة    كثيرة هي المعوقات التي تحول دون استخدام ا                

في ظل الظروف السياسية المعقدة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي تـنعكس علـى              

لوسـائل  جميع جوانب الحياة وعلى رأسها التعليم، ومن انعكاسات هذه الظـروف علـى ا             

  : )٢٣: ٢٠٠٣عسقول، (ما يليوالتكنولوجيا في التعليم 

 واالجتماعي ال يمنح الطواقم البشرية العاملة في مجال التعلـيم            عدم االستقرار األمني   -١

  . الفرصة لتطوير استخدام الوسائل، بل ربما ال يجدون الفرصة لمجرد التفكير فيه

ة الالزمة لممارسة نشاطهم البحثي في هذا        للباحثين في مجال الوسائل الحرك      ال تتوفر  -٢

  . المجال

على دافعية المعلم، ومدى رغبته في ذلك، كما يعتمد         سا  أساإن استخدام الوسائل يعتمد      -٣

دافعية المتعلم ومستوى تفاعله، وهذه خصائص تغيب الكثير منها في ظل ممارسـات             على  

  . االحتالل

 إن تقسيم المناطق الفلسطينية إلى ساحات محاصرة، ال يساعد فـي تـوفير الوسـائل                -٤

  . نًادها إلى المدرسة أحيامنطقة وجووتيسير نقلها من منطقة إلى أخرى، أو حتى من 
  

ـ كما ويمكن أن توجه للوسائل المتعددة مجموعة مـن المعوقـات                      صنف إلـى  ت

   :)٢٦٤ :٢٠٠٢زيتون، (
  

  :معوقات مادية .١
  . المالية لتحويل التقنية من فكرة إلى إنتاجاالعتماداتمثل الصعوبة في توفير         

  

  :معوقات زمنية .٢
  .قنية إذا لم تستخدم في الوقت المناسبإذ تقل قيمة الت 

  

  :ائيةإجرمعوقات  .٣
 اي علم دا أن اختيار المادة المراد حلها، واإلمكانات المطلوبة لهذا الحل تتطلب جه           إذ        

  . ايوعمل
  



 ٢٢

  :معوقات عملية .٤
  

وتتمثل في ضرورة االطمئنان على سالمة األجهزة وصيانتها، ووجود أكثر مـن                    

  .د عليها في توفير هذه المتطلباتجهة يعتم
  

 :بشريةمعوقات  .٥
  

ف من اسـتخدام    ، ووجود الرهبة والتخو   عدم توفر خبرة ودراية للمعلم    وتتمثل في           

  .األجهزة الكهربائية
   

  :)٢٥: ٢٠٠٣عسقول، ( هات هناك تحديات إدارية، من أمثلكما أن        
   
 . ازدحام جدول المعلم -١

 . الموجهينالمدراء وة على عاتق رة األعباء الملقاكث -٢

 . تخرج عن نطاق الشكليةالستخدام الوسائل ال متابعة المسئولين  -٣

 .  للظروف السائدةرا اإلدارة التعليمية باألولويات نظانشغال -٤
   

  

 الباحث أن عدم وعي المعلم بأهمية الوسيلة التعليمية يلعب الدور األهم في             رىوي        

  .ل المتعددةإعاقة استخدام الوسائ

   

 قواعد الستخدام الوسائل المتعددة
 

ـ إذا قرر المعلم أن يستخدم وسيلة تعليمية في الحصة، فمن الطبيعـي أن                        يتبن

لمن ؟  : خطة الدرس على هذا األساس؛ لذلك من المفيد أن يسأل المعلم نفسه األسئلة التالية             

  )١٨: ١٩٩٨حرب،(ية؟أين؟ متى؟ كيف؟ ولماذا سأستخدم هذه الوسيلة التعليم

 :لمن؟ -١
   وخصائصها؟ ،لمن ستستخدم الوسيلة التعليمية، وما مستوى الفئة المستهدفة           

 :أين؟ -٢
 في الصف، أم في المختبـر، أم فـي مركـز             أين ستستخدم الوسيلة التعليمية؟             

 ؟ استخدامهالبيت، وأين ستوضع في أثناء الوسائل التعليمية، أم في ا



 ٢٣

 :متى؟ -٣
 في بداية الحصة، أم فـي       ؟خدم الوسيلة تسفي أية مرحلة من مراحل الدرس ست                 

 منتصفها، أم في نهايتها كتلخيص للدرس؟ 

 :كيف؟ -٤
ام الوسيلة،  الخطوات التي ينبغي القيام بها قبل استخد        ما كيف ستستخدم الوسيلة؟             

  وفي أثناء ذلك وبعده؟

 :لماذا؟ -٥
تستخدم هذه الوسيلة دون غيرها؟ ما القيمة التربوية، والخصائص التـي           لماذا س           

 . ه في الدرس؟ الدور الذي يراد للوسيلة أن تعلم عن غيرها من الوسائل؟ وماميزهات
       
 ،بعـض القواعـد    سائل المتعـددة  وسوف يراعي الباحث عند بناء البرنامج بالو            

  : ما يليفي  فعاالً يوجزهاماسائل التعليمية استخدا على استخدام الوهوالخطوات التي تساعد
  

  : ضمن ما يليت وت، المرحلة التحضيرية– أوالً

 . اختيار الوسيلة التعليمية المناسبة -١

 . تجربة الوسيلة -٢

 . اختيار المكان والزمان المناسبين لعرض الوسيلة -٣

، وربطهـا   التخطيط للنشاطات والخبرات التي ستنظم للطلبة عند اسـتخدام الوسـيلة           -٤

 .بموضوع الدرس
  

  :  وتتضمن ما يلي، مرحلة االستخدام– ياثان

 . ، وتشويقهم إليهاايالتقديم الستخدام الوسيلة وتهيئة الطلبة نفس -١

 إلى التقاط الهامة، وربطهـا مـع        انتباههمعرض الوسيلة ومراقبة نشاط الطلبة ولفت        -٢

 . لها المعلم مادة الدرس، وتنفيذ النشاطات التي خطط

 للمعلومـات التـي     واكتشافهمشاركة المتعلم اإليجابية، واستخدامه الوظيفي للوسيلة،        -٣

 .تتضمنها الوسيلة التعليمة
  



 ٢٤

  :  وتتضمن، مرحلة ما بعد االستخدام– ثًاثال

 . مناقشة حول األفكار التي نقلتها الوسيلة -١

 . متابعة األنشطة ذات الصلة بموضوع الوسيلة -٢

 . حقيق األهداف التي أعدت من أجلهاتقويم فاعلية الوسيلة في ت -٣

  
  

  الوسائل المستعملة في تدريس اللغة العربيةأهم 
  

  

نـايف،  ( لمجاالت التالية ل تبعا المستعملة في تدريس اللغة العربية     تصنف الوسائل         

٢٣٨-٢٣٧ :١٩٨٥(:  
  

  :الوسائل البصرية  - أ
  

  : مها وأه،وهي التي يستفاد منها عن طريق نافذة العين         

  . والنشرات على اختالفها، والدوريات،التي، المج وغير المدرسي الكتاب المدرس-
   
  .  السبورة وملحقاتها-

  

  .الجيوب ولوحة ، واإلخبارية، والوبرية،مغنطةمال:  اللوحات الجدارية-
  

  . سلسلةتوالمالمفردة، والمركبة، : الصور -
  

 ،والتعليمـات  ، والمطابقـة  ، والجمل ،مات والكل ، والمقاطع ، بطاقات الحروف  :البطاقات -

  . النماذج والعيناتبطاقات و،وبطاقات األسئلة واألجوبة
   
  : الوسائل السمعية-ب
التـسجيالت  والمـذياع،   : وهي التي يستفاد منها عن طريـق األذن، وأهمهـا                    

  .المعامل اللغوية والصوتية،
  

  

  : الوسائل السمعية البصرية-ج
، وأهمها التلفـاز، والـصور      د منها عن طريق العين واألذن معا      ي يستفا وهي الت         

البـرامج  و ،والرحالت والزيارات ، والتمثيليات ،الدروس النموذجية المسجلة  والمتحركة،  

   . الحاسوبية الخاصة باللغة العربيةالتعليمية 
  



 ٢٥

   :أمثلة عن استخدام الوسائل المتعددة

جال في هذا المقام لحصرها، ويـورد الباحـث         كثيرة هي الوسائل التعليمية وال م     

 بـسبب اسـتخدامها فـي تطبيـق     اختيارهام  عن استخدام الوسائل التعليمية ت    أمثلةخمسة  

  : البرنامج التعليمي الذي أعده الباحث في إطار هذا البحث، وهذه األمثلة هي
  

    power point (L.C.D)شرائح           بصرية / وسيلة تعليمية -١

  ). O.H.P(الشفافات التعليمية       بصرية /  تعليمية وسيلة-٢

  ). Records(  التسجيالت الصوتية      سمعية /  وسيلة تعليمية-٣

  . Electric Board ) (اللوحة الكهربائية      بصرية /  وسيلة تعليمية-٤

  . Pocket's Board)( لوحة الجيوب      بصرية /  وسيلة تعليمية-٥
  

  :)١٢٨: ٢٠٠٦، الزعانين، ومهدي( )Microsoft power point( برنامج 
  

   :Power pointتعريف برنامج * 

هو أحد برامج التصميم التعليمي التي تعمل تحت بيئة ويندوز، حيث يـتم مـن                        

  . خالله التحكم في الصوت والصورة والحركة بشكل عروض تقديمية

   :power pointمميزات برنامج * 

 . سهولة االستخدام .١

 . روض تقديمية باللغة العربيةإنشاء ع .٢

 .  في استخدام الصورة والصوت في العروضمرونة .٣

 . التعامل مع ملفات الفيديو .٤

  : power pointاستخدامات برنامج * 

 . تعلمية/  برامج تعليميةإعداد .١

 . تعلمية/ تصميم شرائح تعليمية .٢

 . ميةيمفاهتصميم خرائط  .٣



 ٢٦

 .تصميم عروض تقديمية .٤
   

  : )٩١: ٢٠٠٤محمد، ( يذ البرنامج إعداد بعض اإلجراءات أهمهاويتطلب تنف        

 . إعداد المكان والتجهيزات .١

 . مع الشاشة  power point جهاز عرض شرائح إعداد .٢

 . تحقيق التفاعل بين الطالب والبرامج .٣

  . المراد تعليمهكليفات المرتبطة بالبرنامجإنجاز الت .٤
  

 

  :الشفافيات التعليمية

 التعليم والتعليم مـن خـالل شـدها          فاعالً في عمليات   راة دو عب الصور الشفاف  لت

 وواقعية المادة التعليمية،    ،ةهي واأللوان الزا  ، طريق الصور الواضحة   المتعلمين عن النتباه  

  . را فعاالً ومؤثاي تعليمواوهي بالتالي تخلق ج
  

  : ات التعليميةيتعريف الشفاف

عـد  واني، ي  أو شريط بالستيك أسط    ،ءهي عبارة عن أوراق بالستيكية نافذة للضو      

 ويـتم   ،عليها المعلم المادة التعليمية من خالل الكتابة المباشرة، أو من خـالل التـصوير             

  .رض الرأسياز العاعرضها على سبورة خاصة من خالل جه
   

  : خصائص الشفافيات الجيدة

  : )٢٧٣: ٢٠٠٠الحيلة،( من أهم صفات الشفافية الجيدة      

 عرضها على الشفافية واضحة     المنوي الرسوماتكون المادة العلمية أو      أن ت  :الوضوح .١

 .  والرسومات،من حيث الخط، والمصطلحات

  عرضها على الشفافية بالبعد الفنـي مـن         أن تتصف المادة العلمية المنوي     :يالبعد الفن  .٢

 . حيث الرسم واللون والظالل، وتقدير المسافات بين أطراف الشفافية

 . افية بالمادة التعليميةعدم اكتظاظ الشف .٣

 .تحمل الشفافية درجة الحرارة، وهذا يعتمد على حساسيتها للضوءتأن  .٤
  



 ٢٧

  : )٩٨ :٢٠٠٤محمد، ( وفيما يلي موجز إلجراءات استخدام الشفافيات التعليمية    

 . OHPإعداد المكان وجهاز السبورة الضوئية  .١

 . اتوفير الشفافيات وإعداد األقالم الخاصة بالكتابة عليه .٢

 . عرض الشفافيات والتعليق عليها .٣

 .في نهاية العرض الجهاز والشفافيات إلى مكانهما ةعادإ .٤
  

  : )٢٦-٢١: ١٩٩٨حرب،(  التعليمات فييمميزات استخدام الشفاف

 مكنـه توبعده عن االرتجالية في الكتابة،      ت و ، المعلم الوقوع في األخطاء العلمية     تجنب .١

  .مناقشةشرح واللمن استغالل كامل وقته في ا

 ، وجذاب في ظل اإلضـاءة العاديـة       ،تساعد المعلم على عرض المادة بشكل متسلسل       .٢

  . الطلبة ويحافظ على اتصاله البصري معهمهوهو يواج

يـشجع التالميـذ علـى المـشاركة         وا ج انسهولة االستخدام وجاذبية العرض توفر     .٣

 . والتفاعل

 . ة لسنوات متعددةيإمكانية استخدام الشفافية نفسها في عدة مواقف تعليم .٤

إمكانية إجراء تجارب على سطح الجهاز مثل المجال المغناطيسي، وصـور مظلمـة              .٥

 . كال الهندسيةشلأل

ستقطبة إلجراء تأثيرات حركية معينة فـي الرسـم         إمكانية استخدام جهاز الحركة الم     .٦

 . المعروض على الشاشة

 . ل الدرسإمكانية عرض المعلومات بشكل تدريجي، أو إخفائها بحسب مراح .٧

 ي أثناء عرضها وبعـده، فهـي ال تمحـى         ة ف يتمكن المتعلم من نقل محتويات الشفاف      .٨

 .لكتابة على السبورةكا
  

  :التسجيالت الصوتية

 على حاسة الـسمع     تعتمدهم الوسائل التعليمية التي     تعتبر التسجيالت الصوتية من أ           

  .والمواقف التعلمية المختلفةلدى المتعلم، ويمكن استخدمها في مراحل التعليم كافة، 
  

  :بعض مجاالت استخدام التسجيالت الصوتية في المواقف التعلمية

استخدامها كمصادر للمعلومات من خالل تسجيل الخطب، وقصائد الشعراء، وصـالة            .١

 . الجمعة



 ٢٨

 والظـواهر   ،والحيوانـات ة، مثل أصوات الطيور     عتسجيل مؤثرات صوتية من الطبي     .٢

 . رعد والمطر كالرياح وال:الطبيعية

 .  والقصص التاريخية واالجتماعية الهامة للطلبة،تسجيل بعض الروايات والتمثيليات .٣

 . تسجيل مقابالت مع أشخاص حول موضوع معين يهم الطلبة .٤

 .  كالشرائح والشفافيات:استخدام التسجيالت الصوتية مع الوسائط البصرية .٥

 . وتعليم اللغات، واألناشيد، جويدالت: مثل، ولغوية، استخدامها في تدريس مواد لفظية .٦

٧. م أداءه من خالل االستماع لهاتسجيل المعلم لبعض دروسه ليقي. 

  .تسجيل الطلبة للمحاضرات والدروس إلعادة االستماع إليها .٨
        

  : )٨٨-٨٧: ٢٠٠٤محمد، ( ولتفعيل دول المؤثرات السمعية ال بد من إجراءات منها    
  

  .اعإعداد وتهيئة مكان االستم .١

 . توفير أجهزة االستماع المناسبة وموادها كاألشرطة أو األسطوانات .٢

 . تحديد األجزاء المطلوب االستماع إليها .٣

 .ة بالمادة المسموعةترتيب جلوس الطالب لتحقيق اإلفاد .٤
  

  :اللوحة الكهربائية
وعملها على بناء دائرة  ( electric board ) مد أساس إنتاج اللوحة الكهربائيةيعت

 داللـة علـى     ؛ أو يسمع صوت جـرس     ، االستعمال، فيضيء مصباح   أثناءبائية تغلق   كهر

  . اإلجابة الصحيحة
  

  

  :استخدامات اللوحة الكهربائية

 أو المزاوجـة بـين      ،تستخدم اللوحة الكهربائية في الحاالت التي تتطلب المقابلـة                

 أو األقطار وعواصـمها،      العناصر ورموزها،  أسماءالمثيرات واالستجابات، كالمقابلة بين     

،  واألعمار كما يمكن أن تستخدم على جميع المستويات      . لى ذلك ، وما إ  وأسمائهاأو الصور   

   .)١٢٤: ١٩٩٢غزاوي،  ( موضوعات مختلفةوفي
  
  

  

  



 ٢٩

  : مميزات استخدام اللوحة الكهربائية

بقدرة  وتفعيله لدور هذه الوسيلة الحظ بأنها تتصف         ،من خالل عمل الباحث كمعلم            

 وزيادة دافعية الطلبة للتعلم والمـشاركة؛ إلثارتهـا لعنـصري           ،كبيرة على جذب االنتباه   

 أنها سهلة اإلنتاج؛ بحيث يمكن ألي معلم مع قليل من الخبرة            إلى جانب  .المفاجأة والتعزيز 

كذلك يمكن إعداد مادتها العلمية بسهولة؛ فيكتب المعلم على اللوحة مباشرة           ، ـ من إنتاجها  

أومن خالل تجهيز بطاقات خاصة باألسئلة وإجاباتها       ، الم الفلوماستر التي يمكن مسحها    بأق

 أو بطريقـة عمـل جيـوب خاصـة         ، ت على اللوحة الكهربائية بطريقة اللصق     بحيث تثب

  .بالبطاقات على اللوحة الكهربائية

  :لوحة الجيوب

ـ ورق  سمها من الجيوب التي نحصل عليها مـن طـي           أخذت هذه اللوحة ا           مالرس

، والتي توضع فيهـا المـواد التعليميـة         )١٥٠: ١٩٩٧السيد،  ) ( الدوبلكس أو يستولالبر(

 المواد التي تحتوي علـى المعلومـات اللفظيـة أو           :المرغوب عرضها، وتعتبر البطاقات   

عرض هذه المعلومات بـشكل      التي توضع في جيوب اللوحة عند        المرسومة أو المصورة  

 مما يساعد الطلبـة علـى   ؛ بأنه يمكن تحريك البطاقات عليها    وتتصف هذه اللوحة  . واضح

 ١٩٩٢ي،  غـزاو ( واالستنتاج أثناء تعلمهـم      ، والتركيب ،التحليلك : التفكير القيام بعمليات 

:٢٢٠ .(  
  

  :)٨٩: ٢٠٠٤محمد، ( إجراءات استخدام لوحة الجيوب

 . تحديد خطة الدرس .١

 . تحديد ما يلزم الخطة من بطاقات .٢

 . الجاهزة بعنايةاختيار البطاقات  .٣

 .  في ظهر البطاقات لترتيبهامسلسلةوضع أرقام  .٤

 . االحتفاظ بالبطاقات الخاصة بكل درس في مظروف خاص .٥

 . تهيئة الطالب وتدريبهم على استخدام البطاقات بأنفسهم .٦

 . ب أثناء استخدام البطاقاتالمتابعة الط .٧

  .ت إلى مظروفهالى مكانها والبطاقاإلوحة عيد المعلم الفي نهاية الدرس ي  .٨



 ٣٠

  :)١٧٦: ٢٠٠٠عبيد،( مميزات واستعماالت لوحة الجيوب

 . رخيصة التكاليف سهلة اإلعداد. ١

 . لحمل والتعليق ومنظرها لطيفخفيفة الوزن، سهلة ا .١

 . ختلفة المالمستويات لتناسب ؛سر للمعلم إمكانية تنويع أساليبهتي .٢

 . هيمهااألسماء ومفا: صاتستخدم في التعليم التجريدي، خصو .٣

 . تثير شوق الطالب للتعلم واكتساب المهارات والمعارف والعادات والقيم .٤

 .  النشاط في الصف وروح التنافس بين الطالبتذكي .٥

 .تستعمل لجميع المستويات .٦
 

 اسـتخدامها فـي تطبيـق       التي تم الوسائل التعليمية    قد عرض     الباحث        بهذا يكون 

  .ر هذا البحثالبرنامج التعليمي الذي أعده في إطا

  
 

  ومهاراتهاخصائصها : ةاللغة العربي
"           تعتبر اللغة خاصية من خصائص اإلنسان تميزه عن جميع الكائنات، وقد اختص 

ن المجتمع، وأن يقيم الحضارة، وقبـل ذلـك          اإلنسان باللغة؛ فأتاحت له أن يكو      اهللا تعالى 

  ). ٦١: ١٩٨٧عبد المقصود،  ("أتاحت له أن يفكر

الحياة يؤكد خصائص المجتمع ويبرزها علـى وجههـا الحقيقـي،           وال شيء في    "

تشعب، ت الدقيقة الموحية عن حاجات البشر مهما        بألفاظهاكاللغة المرنة المطواع التي تعبر      

  ). ٣٢: ١٩٨١الصالح،  ("النسب الذي إليه ينتسبونو الذي به يعرفون، الرمزحتى تصبح 

ن أخرى، فإن اللغة العربيـة وإن       وإن كانت اللغات العالمية خاصة بمجتمعات دو      

كانت خاصة بالعرب، إال أنها لغة المسلمين في جميع بقاع العالم، وجب علـيهم فهمهـا؛                

لتقصي أمور دينهم وعقيدتهم، ومن هنا كان تكريم اهللا تعالي للعرب بأن جعل منهم رسول               

 اي عرب نًا أنزلناه قرآ  إناّ": العالمين، وبأن أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فقال تعالى         

  ). ٢يوسف، " (لعلكم تتقون

 لمـا   اتها، وتعتبر مقياس  عزاألمة العربية و  واللغة العربية تعد من أهم أسباب منعة        

كانـت لغتهـا    رتقت األمة زاد اعتمادها على اللغة، و      وصلت إليه من تطور وتقدم، فكلما ا      

م جذب الكثيرين    اإلسالمية، بواسطتها ت   دعوة لألمة  وسيلة فعالة من وسائل ال     كما أنها قوية،  



 ٣١

دحض حجج أعداء   والحجج، وفي   ريق فنون القول في تأييد اآلراء       للدين اإلسالمي عن ط   

  ).١٢: ١٩٨٠السيد، (الدين 
  

، وضعهم في مصافي الشعوب األخـرى     وكان لها الدور العظيم في إبراز أهلها، و               

ـ أ مسامع اآلخرين وأنظـارهم، فقـد        آتهم التي وصلوا من خاللها إلى     رفقد كانت م    تذاع

،  وحيـاتهم وممـاتهم    ، وغـزواتهم  ،حمهـم ال وم ،شعرهم على كل لسان، ونقلت تاريخهم     

أبـو شـتات،    (ألخرى عبر األزمان والعصور المتعاقبة      الى الشعوب   وعشقهم وبغضهم إ  

١٧ :٢٠٠٥ .(  

 اللغـات،  وتتميز اللغة العربية بالكثير من الخصائص التي لم تتوافر لغيرها مـن       "

، وارتباط الحروف بداللة الكلمات، وتميز اللغـة        ايتمايز اللغة صوت  : ومن هذه الخصائص  

العربية بظاهرة الترادف، وكونها لغة اشتقاقية، تميزها بأنها لغة إعراب، واإلعراب مـن             

أبرز خصائص اللغة العربية المرتبطة بحرية الكالم، والتوسع في طرائق التعبير، ولعـّل             

، ومـن خصائـصها     ... الكالم  اإلعراب تكمن في تحديده للمعاني، وإزالة اللبس في        أهمية

الصوتي حيث تتميز بثرائها الصوتي، وتعدد مخارج الحـروف، وتعـدد صـفات             الثراء  

  ).١١٧-١١٦: ١٩٩٩ وصالح، ،الرشيدي ("حروفها
  

  

 ،وهي على الدوام في نمو وتطور وتغير، فعربية اليوم لحقها كثير من التطـوير             

 امرئ عن عربية العصر الجاهلي، عصر       بحيث أصابها بعض االختالف   ،  والتغير ،والنمو

  ). ٢٠: ١٩٧٩سمك،  (...القيس
  

  : خصائص اللغة العربية في أنها). ٥٣-٢٧: ١٩٨١ وآخرون، ،خاطر(مل ويج

  . لغة متميزة من الناحية الصوتية -

 .تتميز بظاهرة الترادف -

 . لغة يرتبط فيها الصوت بالمعنى  -
 

 الصناعي، وقبول بعـض      واستخدام المصدر  ،لغة مرنة وتتمثل مرونتها في االشتقاق      -

 ، خالل تعريبها، واستخدامها للنحـت     أو من ، ة بصورتها التي هي عليها    ليخالكلمات الد 

 . واالستخدام المجازي



 ٣٢

 . لغة تنافسها العامية الدخيلة -

 .لغة اشتقاق وإعراب -

 . كلمةلغة تتغير فيها الدالالت بتغير بنية ال -

 .  والمدنيةافةرمز لوحدة عالم اإلسالم في الثق -
  

ـ واللغة العربية لغة عالمية، والعديد من لغات العالم تستخدم األبجدية العربية            "     ي ف

 "بالحروف الالتينية " أتاتورك" الفارسية، واألردية، والتركية قبل أن يستبدلها        هاحروفها ومن 

  ).٢١: ٢٠٠٠النجار، (
  

زايا يراها دلـيالً    عرب أفضل اللغات وأوسعها، ويورد م     ة ال  السيوطي أن لغ   ويذكر        

  : على أفضليتها، منها

  . كثرة المفردات، واالتساع في االستعارة والتمثيل -

آل  راصـب : "التعويض وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة، كإقامة المصدر مقام األمر، نحو           -

 . أي تكذيب" ليس لوقعتها كاذبة"صدر، نحو ، والفاعل مقام الم"ياسر فإن موعدكم الجنة

 . جم ثالثة سواكنبين ساكنين، وقد يجتمع في لغة العومنها تركهم الجمع  -

: وللعرب ما ليس لغيرهم، فهم يفرقون بالحركات وغيرها بـين المعـاني، ويقولـون              -

 . لموضع الفتح) بفتح الميم(فتح لآللة التي يفتح بها، وم)  الميمبكسر" (ِمفتح"

حرف التاء إذا جاء ثاني الكلمـة دّل علـى          : لة بعض الحروف على المعاني ومنها     دال -

: بتّ الحبل، بتر العضو، وحرف الغين يدل على االستتار والظلمـة والخفـاء            : القطع

 وحرف النون في أول الكلمـة يـدل علـى           ، غاب، غاص،  ، غار الماء  غابت الشمس 

 ). ٤٠-٣٩ :١٩٨٥ معروف،(لخ إ ...نفث، نفخ، نبت: الظهور والبروز
  

   :مهارات اللغة العربية

، المـصري ( ر مهارات اللغة العربية في خمـس مهـارات كمـا يراهـا            نحصت   

   : وهي)٤٠٥: ١٩٨٨والبرازي، 

 .  الفهم والسرعة-مهارات القراءة الصامتة، وقراءة البحث .١

 .  اإللقاء المعبر، وفن اإلنشاد–القراءة الجهرية  .٢



 ٣٣

 .  والمتابعةزوالتركيالتنبه : االستماع .٣

 . التعبير الشفوي، أو مهارة التحدث .٤

 . مهارة التعبير الكتابي، أو مهارة الكتابة .٥
  

  : الفهم والسرعة– القراءة الصامتة وقراءة البحث –أوالً 
          

  :بأنهاتطرق التربويون إلى مفهوم القراءة فعرفها بعضهم 
   

الم، والرموز الكتابيـة، وتتـألف لغـة        عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الك                 

  .فاظ التي تؤدي هذه المعانيالكالم من المعاني واألل

 فكري متكامل، يبدأ بإحساس اإلنسان بمشكلة من المشكالت،         نشاط" :بأنهاعرف  وت

ثم يأخذ اإلنسان في القراءة لحل هذه المشكلة، ويقوم في أثناء ذلك بجميع االستجابات التي               

  . )٩٩: ١٩٨١خاطر، ( "يركف وتوانفعالالمشكلة من عمل يتطلبها حل هذه 

ـ قعملية عقلية معقدة تشمل تفسير الرموز التـي يتل        " :أن القراءة : ويرى آخر   ا اه

 بـين الخبـرة     والـربط هذه الرموز فهـم المعـاني،       القارئ عن طريق عينيه، وتتطلب      

  ). ٢٩٥ :٢٠٠٠البجة،  ("الشخصية، وهذه المعاني

شك أن القراءة بحد ذاتها      فال. التعريفاتن نتجه من خالل هذه      يبقى األمر إلى أي    

 وهي  ، وهي كذلك عملية مرتبط بالعقل     ،عملية فكرية تربط بين رموز واستحضار معانيها      

 ، إلى إعمال العقل وما ينتج عنه من تعـرف         حتاجت عملية عقلية    وهي .نتاج حل مشكلة ما   

إذا .  كالمالحظة والنقد وإصدار األحكام    : وعمليات عليا  ، وتطبيق ، وتركيب ، وتحليل ،وفهم

 ، ومخرجاتها ،عملياتهاو ،مدخالتها :ة عن منظومة لها   رن القراءة هي عبا   نستطيع القول بأ  

ـ  : فهم ونقد المقروء، ومخرجاتها    : الرموز بما تمثله من ثقافة، وعملياتها      :فمدخالتها ه  توج

  . محاربتهه له، والدفاع عنه، أو رفضه وئ نحو المقروء وتبنيرالقا

  : )٣٦: ٢٠٠٣، أبو العينين( وتتمثل أهمية القراءة في أنها       

 . متعة للنفس، وغذاء للروح .١

 .  وصداقة فكرية،قرابة ذهنية .٢

 . حماية ولو وقتية من األزمات النفسية وما يتبعها من تدهور روحي ونزوع إلى الشر .٣



 ٣٤

 . عا جميلة للفوارق الزمنية والمكانية، فيعيش في أعمار الناسإزا .٤

 . قًاتنقلنا من عالم محدد األفق إلى عالم أوسع أف .٥

فـي شـتى أنحـاء      تنظم البحث العلمي، وتوجه اإلنتاج الفني بحيث تربط البـاحثين            .٦

 .  ليسير مركب العلم بخطوات سريعة موفقة؛المعمورة برباط قوي

 . تعالج عيوبنا الذهنية، وتحل مشاكلنا النفسية .٧

 :داقة فكرية ممتعة، وفي هذا يقول الشاعرتخلق بيننا وبين الكتاب ص .٨
 

 

ــاب    ــوت كتـ ــيس إذا خلـ ــم األنـ       نعـ
 

  
 

ــو ــاب  تلهـ ــك األحبـ ــه إن خانـ     بـ
ــ ــرياشال مفــ ــتودعته ا ســ       إذا اســ

 

ــواب     ــة وصـ ــه حكمـ ــال منـ  وتنـ
 

  

  :الغرض من دروس القراءة
        

لباحـث  وهنا يعـرض ا   ، كثرتها لحصر أغراض القراءة؛ بسبب      ليس هناك مجال         

  :)٤٠٨-٤٠٦: ١٩٨٨ والبرازي، ،المصري( ومنها، لبعضها

  .المقدرة على التلخيص لما يقرأ .١

  .القراءةتنمية الميل إلى  .٢

 . لجديدة من المفردات والتراكيب االتلميذالكسب اللغوي وتنمية حصيلة  .٣

 . تدريب التلميذ على التعبير الصحيح عن معنى ما قرأه .٤

 . ة المتعلمثقفهم ما يقرأ من بحوث لزيادة  .٥

  ).٢٠-١٩ :١٩٨٣الهاشمي، ( رقي مستوى التعبير .٦

 . ق الجمالوتذ .٧

 . تنمية ملكة النقد لما يقرأ .٨

 .التدريب على جمع المعلومات .٩
          

وال شك في أن هذه األغراض تختلف في نوعها واتـساعها وعمقهـا بـاختالف                       

فالعناية في المرحلـة اإلعداديـة      لة الواحدة،    التعليم واختالف الصفوف في المرح     مراحل



 ٣٥

التي تتسم بحسن النطق،    لجيدة   في تدريب التلميذ على القراءة ا      تنصب أوالً على االستمرار   

لى غايـات   هتمام بالفهم مع توجيه التلميذ إ      وتصوير المعنى، إلى جانب اال     ،داءوجودة األ 

 فيجب أن نالحظ قدرة     أما في المرحلة الثانوية   ، ي القراءة بما يناسب هذه المرحلة     مأخرى  

، كما يجب أن نالحظ قدرته علـى االسـتماع، وعلـى نقـد              الجهريالطالب على األداء    

عـة إلـى    لالمعاني، ومناقشة األفكار، وحسن التلخيص والتعبير بحيث تتجه دروس المطا         

غايات أدق وأشمل، وإلى زيادة إمكان الطالب في االستقالل بالقراءة وممارسته مختلـف             

   .)٩١: ١٩٨١لركابي، ا( أنواعها

قـدرة علـى    ، وال كسب المهارات القرائية المختلفة كالسرعة ، واالستقالل بالقراءة           .١٠

د المقروء إلى أفكار أساسية     سان الوقف عند اكتمال المعنى، ور     تحصيل المعاني، وإح  

  .تصاغ فيما يشبه العناوين الجانبية للفقرات

 .جودة النطق وحسن األداء التمثيلي  .١١

 : هو غرض متعدد النواحيالفهم و  .١٢
 

 فمنه الفهم لكسب المعلومات، وزيادة الثقافة والمعرفة، كقراءة الكتـب العلميـة             -أ

  . والصحف، وكتب الرحالت، ونحو ذلك

كقراءة الخطابات واإلعالنـات، وقـوائم      : النتفاع بالمقروء في الحياة العملية    ا -ب

ارات، أو جداول الدراسة،    األسعار واإلرشادات والالفتات، وجداول مواعيد القط     

  . أو جداول االمتحانات

  . كقراءة القصص والفكاهات والطرائف والشعر: للمتعة والتسلية والتذوق -ج

ها فـي هـذا   يث يصعب حـصر رة بح الباحث أن أهداف القراءة من الكث     ويرى            

سيكولوجية لى مجموعة من األسس ال     أن أهداف القراءة يمكن أن تتجه إ       المجال الضيق، إذ  

  . الخ... والفسيولوجية واالجتماعية والعلمية والثقافية
  

  
  

  

  

  

  :أنواع القراءة
  

  : للقراءة عدة تقسيمات العتبارات مختلفة منها        

 أنواعها من حيث الشكل واألداء  .١

 . أنواعها من حيث أغراض القارئ .٢
  

  



 ٣٦

  

  : أنواع القراءة من حيث الشكل وطريقة األداء–أوالً 

  : قراءة من هذه الناحية نوعانال

 . القراءة الصامتة .١

 . القراءة الجهرية .٢
  

  

   :القراءة الصامتة
  

لمكتوبة وفهم  ل للصوت فيها، ألنها حل الرموز ا      القراءة الصامتة عملية فكرة ال دخ             

تقال العين فـوق الكلمـات، وإدراك       والقراءة الصامتة يظهر فيها ان    . معانيها بسهولة ودقة  

ن فهي سرية لـيس فيهـا       وإذ.  في معنى ما قرأه ألجابك     سألتهث لو   يئ لمدلوالتها بح  القار

 .)٦١-٥٩ :١٩٧٣إبراهيم، ( صوت وال همس وال تحريك لسان أو شفة
          

  : وعناصر القراءة الصامتة ثالثة هي

 . المعنى الذهني .١

 . اللفظ الذي يؤديه .٢

 .األمر المكتوب .٣
   

 أليف السريع بين هذه العناصر الثالثة التـي تـتم القـراءة      ومهمة المدرسة هي الت           

، ةالبدء بالرمز، واالنتقال منه إلى لغة الكالم يسمى قراءة، والعكس يسمى كتاب           فباجتماعها،  

 تـسمى   لى ألفاظ مسموعة  ، وترجمتها إ  )صامتة ( قراءة  تسمى يمعانوترجمة الرموز إلى    

  ). ٤٠٥ :١٩٨٨ ،والبرازيالمصري،(جهرية  قراءة
  

  

   :اءة الجهريةالقر

ويقصد بها نطق الكلمات والجمل بصوت مسموع، بحيث يراعي القارئ سـالمة             

النطق، وعدم اإلبدال أو التكرار، أو الحذف، أو اإلضافة، كما يراعـي صـحة الـضبط                

النحوي، وهي أصعب من القراءة الصامتة، ومن مزاياها أنها وسيلة إلتقان النطق، وتمثيل             



 ٣٧

 للكشف عن عيوب النطق عند الطالب، فيتسنى عالجها، وال غنى عنهـا             المعنى، ووسيلة 

  ). ٢٠ :١٩٩٦عطية وآخرون، (في المناسبات العامة التي تستدعي الخطابة 
  

          

  : وتعتمد القراءة الجهرية على ثالثة عناصر هي     

 . ية العين الرمزرؤ" .١

 . نشاط الذهن في إدراك معنى الرمز .٢

 ). ٣٢٤ :٢٠٠٠البجة،  ("عما يدل عليه ذلك الرمزعبر التلفظ بالصوت الم .٣
  

ية هي أساس التعلم، فبدونها ال يمكن أن        رويرى الباحث أن القراءة صامتة أو جه          

كيف لمن كف بصره أن يقرأ؟ إنـه يقـرأ بواسـطة            : وربما تساءل أحدهم  . يتحقق التعلم 

خالل قراءة االستماع التـي     األحرف البارزة، وإن كان يجهل هذه الطريقة، فإنه يقرأ من           

  .تعتمد على القراءة الجهرية للغير
   

هناك عالقة بـين التفـوق فـي امـتالك          "أن  ) ٣٩ :٢٠٠٣أبو العينين،   (رى  وت    

 للتخلف في هذه المهـارات علـى        رامهارات القراءة وبين التفوق الدراسي، وأن هناك أث       

  ."ره من المواد األخرى في حياة اإلنسانيغ
  

همية القراءة حظيت من الباحثين بنصيب كبير من الدراسة والبحث وخاصـة            وأل     

تربويـة فـي الجامعـة      في العقد األخير، وبحسب أي منا أن يتصفح دليل الدراسـات ال           

ولت القراءة بشكل كلي أو بشكل      تعرف بعض هذه الدراسات التي تنا     يرها ل يغاإلسالمية أو   

 في مجال التنويـه ال الحـصر بعـض هـذه             ويذكر الباحث  ، من خالل التنويه لها    ئيجز

ودراسة ، )١٩٩٧، والمطاوعة، المال(دراسة  و ،)٢٠٠٢الفليت،  (دراسة  : الدراسات وهي 

  ).٢٠٠٣، أبو العينين(ودراسة ، )١٩٨٨، القيسي(ودراسة  ،)١٩٨١،شحاتة(
  

أنواع القراءة من حيث أغراض القارئ– اثاني :  

 . عجلين كقراءة الفهارستمة للباحثين والمالقراءة السريعة العاجلة وهي قراءة ها .١

قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع كقراءة تقرير، ويمتاز هذا النـوع مـن                 .٢

 . القراءة بالوقفات في أماكن خاصة



 ٣٨

 لفهـم   وتمتاز بالتريـث واألنـاة؛    ، القراءة التحصيلية، ويقصد بها االستذكار واإللمام      .٣

 . المسائل إجماالً وتفصيالً

لباحث إلى عـدة    وفيها يرجع ا  ، اذي يعد بحثً  لجمع المعلومات كقراءة الدارس ال    قراءة   .٤

 . مصادر

 . ض والتفكيروة العقلية وهي قراءة خالية من الغمقراءة للمتعة األدبية والرياض .٥

التـأني  كنقد كتاب أو أي نتاج عقلي، وهـذا نـوع يتطلـب             : القراءة النقدية التحليلية   .٦

 . والتمحيص
 

   :االستماع
  

يرى بعض المربين أن االستماع نوع من القراءة، ألنه وسيلة إلى الفهم، وإلـى                       

لى هذا الفهم   ه في ذلك شان القراءة التي تؤدي إ       لغوي بين المتكلم والسامع، فشأن    االتصال ال 

الجهرية قراءة بـالعين    لصامتة قراءة بالعين، والقراءة     ذا االتصال، وإذا كانت القراءة ا     وه

: يات العقلية التي تتم في كال القراءتين      لمستماع قراءة باألذن، تصحبها الع    ن اال  فإ واللسان،

  ).٧٣-٧٠: ١٩٧٣إبراهيم، ( الصامتة والجهرية
  

 ،وهي في تحقيق أهدافها تحتاج إلى حسن اإلنـصات، ومراعـاة آداب الـسمع              

 :٢٠٠٠،  البجـة (  عما يقـال   االنشغال كالبعد عن المقاطعة، أو التشويش، أو        ،واالستماع

٣٢٦ .(  

قي المعلومات، وهو من المهارات الهامة فـي        وهو وسيلة من وسائل التثقيف وتل             

  ). ١٢٦ :١٩٩٨العلي، (العملية اللغوية 
   

 فنجده في كثير مـن اآليـات        ،القرآن الكريم يولي السمع أهمية أكبر من البصر       و

سان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه      إنا خلقنا اإلن   ":منها قوله تعالى  يقدم السمع على البصر     

ختم اهللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى       : " ومنها قوله تعالى  ) ٢ :اإلنسان" (را بصي عاسمي

صم بكم عمـى فهـم ال       : "ى، وقوله تعال  )٧ :البقرة" (أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم    

نه هو السميع   إ: "ذات اإللهية في القرآن الكريم    وجاء في وصف ال   )  ١٨ :البقرة ("يرجعون

  ). ١:اإلسراء" (البصير
  



 ٣٩

، وهي في حالة كبيرة من النـضج        لوالسمع هو الحاسة األولى التي يولد بها الطف       

 "والدة، كما أن اإلنـسان عنـدما ينـام تخمـد كـل حواسـه إال حاسـة الـسمع        لوقت ا 

  ).٤١٤ :١٩٨٨ ،والبرازيالمصري،(
   
 أو  ا من العلـم، أو تبـوأ منـصب        ر واف  بحظ  فقد حاسة السمع أخذ    ادوقلما نجد أح           

نجد أن الكثير ممن فقدوا حاسة البصر قد حـصلوا علـى درجـات              أننا   في حين    ،امركز

الـذي تـسلم    ) طه حسين ( ومنهم األديب المصري     ،علمية عالية، أو تقلدوا مناصب عالية     

  .زمام وزارة التربية والتعليم في عهده

وإذا قـرئ القـرآن     ": ماع واإلنصات، يقـول تعـالى     وهنا البد أن نميز بين االست         

 يتبين لنا من هذه اآلية الكريمـة        .)٢٠٤ :األعراف" (فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون    

ـ     أن االستماع مرحلة تسبق       أكثـر مـن     اا وتركيـز  اإلنصات، وأن اإلنصات يتطلب عمقً

ضح هذا األمر نتطـرق      ولكي نو  ،ن التركيز  م  االستماع يخلو  أنوهذا ال يعني    . االستماع

 فنحن نسمع أبواق    :إلى مفهوم السمع واالستماع، فالسمع ال يحتاج إلى أي تعمق أو تركيز           

فهل نحن مخيرون في    .  والضوضاء التي تحيط بنا    ،ة المارة في الشوارع   السيارات وحرك 

 مفتوحة، وإال كنا أهملنـا مـن        أسماعناا دامت   مفي ذلك   خيار  لنا  سماعها؟ بالتأكيد ليس    

الستماع  والتي ال تكف عن التسابق، أما ا       سمعنا أصوات قصف المدافع التي تصم اآلذان،      

 وبعض التركيز، فإذا ما أولينا جـّل تركيزنـا وتعمقنـا فـي              ،لى قصد ونية  فيحتاج منا إ  

  . اا فيه أصبح إنصاتً وتمعنَََّ،االستماع
  

  : أهمية االستماع

  : مية االستماع تعود إلى أن أه)٢٣٧-٢٣٦: ٢٠٠٠البجة، (يذكر          

 يستطيع الطفل أن يفهـم مـدلول        سيلة للتعلم في حياة اإلنسان، إذ عن طريقه       أنه أهم و   .١

 الذي يراه، واللفظة الدالـة      يءاأللفاظ التي تعرض له عندما يربط الصورة الحسية للش        

 . عليها

حيح فـي   هو وسيلة مهمة لألطفال األسوياء لتعليمهم القراءة والكتابة، والحديث الـص           .٢

 . اللغة العربية، والمواد األخرىدروس

  : أن االستماع) ٤١٣: ١٩٨٨ والبرازي، ،المصري(ويضيف         

 . هو الطريق الطبيعي لالستقبال الخارجي. ٣



 ٤٠

كاألسئلة واألجوبة،  : ر من المواقف التي تستدعي اإلصغاء واالنتباه      ياالستماع عماد كث   .٤

 . برامج اإلذاعة القصص، ودوالمناقشات واألحاديث وسر

االستماع تدريب على حسن اإلصغاء، وحصر الذهن، ومتابعة المـتكلم، وسـرعة      في   .٥

ما هـو   الفهم وتبدو هذه األهمية لطالب الكليات والجامعات، ألن عماد الدراسة لديهم إن           

 ولذلك كان من الضروري أن يتدرب الطالب منذ بداية          ؛المحاضرات واالستماع إليها  

على مهارة االستماع، وتلخيص ما يسمعون في مختلـف الحـصص           حياتهم المدرسية   

 . الدراسية
  

  :)١٣١ :١٩٩٨العلي، (مهارات االستماع
  

  .االنتباه والمثابرة في االستماع .١

 .  واستنتاج ما يهدف إليه،القدرة على متابعة المتحدث .٢

  .القدرة على اصطفاء المعلومات المهمة .٣
  

 قـام   ،لتنمية مهارات االستماع عنـد الطـالب       ؛وفي كثير من المواقف التعليمية        

  :الباحث بحكم طبيعة عمله كمعلم للغة العربية بخلق مواقف تنمي هذه المهارات ومنها
   

- جري على الطالب تمرينات االسترخاء من خالل التنفس البطيء والعميقكان ي .  

ات كان يطلب من الطالب إغماض أعينهم بهدوء، ومحاولـة عـدم االنتبـاه للمثيـر               -

 . الخارجية

 أحـداث  ينفذ درسه علـى شـكل        ،عندما يتأكد أن الطالب في حالة استرخاء شبه تام         -

 . يتخللها التمثيل الصوتي لكل حدث،متسلسلة ومترابط ومتتابعة

 يطلب من التالميـذ      كان  أنه بعد االنتهاء من الدرس     –وشد ما كان يذهل الباحث              

ليعـود إلـى     ؛وإلى عدة نداءات   ،ب يحتاج إلى وقت   أن الكثير من الطال   يجد  ففتح أعينهم   

  . ه البعض اآلخربنن بعض الطالب يوعيه، وربما كا
  

 للنتائج  عا إال أنه وتب   ،احثورغم أن هذا الموضوع ليس معرض البحث بالنسبة للب                

 ية التي كان يتلقاها من الطالب في مجاالت الفهم والتذكر وتخيل األحداث واستنتاج            المرض

موضوع بحث ودراسة مـن     ) التعلم من خالل التخيل   (ن يكون موضوع     يوصي بأ  –العبر  

  .خالل الباحثين



 ٤١

   
  

  

  : )وي المقنعفاألداء الطبيعي الع (هارة التحدثالتعبير الشفوي أو م
         

 نًاوهو أن ينقل الطفل ما يجول في خاطره وحسه إلى اآلخرين مـشافهة مـستعي              "         

 "عات على الوجه، والنبرة في الصوت     اإليماءات واإلشارات باليد، واالنطبا   باللغة، تساعده   

  ). ٤٦١: ٢٠٠٠البجة،(
  

ألولـى بـين     أن المحادثة تحتل المرتبة ا     التربوية العديد من الدراسات     تأثبتوقد          

  :  ومن هذه الدراساتمهارات االتصال اللغوي

ـ       ر المناشط اللغوية،  تلحساب توا ) سيرستون(دراسة   ي المرتبـة    فقد أثبتت أن المحادثـة ف

هـو  ، وجاء من بعده مـرب آخـر         ثًا فالكتابة ثال  ،ياثاناألولى من حيث األهمية، والقراءة      

  . ىلوأسفرت أبحاثه عن أن المحادثة في المرتبة األو) كالب(
  

  

بإجراء مسح آخر للمناشط اللغوية التـي يحتـاج         ) نسونجو(وقام مرب آخر هو              

  .  في هذه المناشط، واحتلت المحادثة المركز األولحياتهها اإلنسان في إلي
          

  

يتبين من هذه النتائج واألبحاث أن المحادثة تأتي في المرتبة األولى بـين فنـون                        

االتصال األربعة، ذلك أنها تهيئ للقراءة والكتابة تهيئة نفسية وصوتية، فمـن الخطـأ أن               

 على تعليم القراءة والكتابة منذ دخول التالميذ المدرسة في الصف األول            المدرسين يعملون 

االبتدائي، والطريق  الطبيعي في تعليم اللغة هو أن القراءة والكتابـة ال بـد أن تـسبقهما                 

  ).٣٢ :٢٠٠٣أبو العينين، ( وهي تتم من خالل المحادثة ،مرحلة تهيؤ واستعداد
         

ة، ث هامة لجميع الناس عندما يتم االتصال بين الفرد والجماع         وتعتبر مهارة التحد          

  .ة االجتماعية المحيطة بهوالتفاعل بين اإلنسان، والبيئ
   

 باسـتخدام   أووقد يتم التحدث باستخدام اللغة العربية الفصحى، أو اللغة العامية،           "        

لمـصطلحات الفنيـة    ن ا لغة وسط بين الفصحى والعامية، وقد يستخدم المتحدث الكثير م         

  ). ٤١٥: ١٩٨٨ والبرازي، ،المصري ("لى مختصينعندما يتحدث إ

 وغيره، والنجاح فيه يحقق     نساننه أداة االتصال السريع بين اإل      في أ  تهوتبدو أهمي         

  ). ١٥٠ :١٩٧٣إبراهيم، ( المختلفة الميادين من األغراض الحيوية في راكثي



 ٤٢

  :مهارات التحدث
  : أن أهم مهارات التحدث هي) ١٤٠-١٣٩ :١٩٩٨لي، الع( ذكر ي    

 . سهام بأفكار ذات قيمةالثقة بالنفس والرغبة في اإل .١

 . القدرة على اختيار األفكار وتنظيمها .٢

 . حا واضراالقدرة على استخدام الكلمات التي تعبر عن األفكار تعبي .٣

ـ  القدرة على استخدام الصوت المعبر والنطق المتميز بحيـث يـسمع ال         .٤  هكـالم ويفهم

 . بسهولة

 . فه حسب المواقف الكالمية المختلفةيالقدرة على تنظيم الكالم وتكي .٥

 ). ٤١٧-٤١٥ :١٩٨٨المصري والبرازي، (ويضيف           

 استخدام الصوت المناسب عند التحدث  .٦

 الو ،ّل منه الـسامع   اها العرب المساواة، فال إطناب يم     االعتدال في مدة الحديث، وسم     .٧

 . ل بشرط الوضوحإيجاز يخ

 حركات  أو عبارة عن كلمات     زمةوالال الحركية، اللفظية، والالزمات    زماتالالتجنب   .٨

أما الالزمـات    ... ني خذ بالك، فاهم   :ها دون داعٍ مثل   حديثه، ويكرر تالزم الفرد أثناء    

 . الحركية مثل حركة اليدين بعصبية، أو الضرب على المكتب، أو العبث برباط العنق

 . بنطق الحروف من مخارجها، والكلمات بسرعة مناسبةاالهتمام  .٩

التعالي على الناس، واإلكثار مـن كلمـة        : جنب أخطاء الحديث الشائعة القاتلة، مثل      ت .١٠

 دون دليل منطقي، وعدم المساواة في توزيع نظرات المتحدث علـى            للرأيوالتعصب  " أنا"

   . حتى ال يشعرهم باإلهمال والنقص؛مستمعيه
البجـة،  ( )مهـارة التحـدث   (من األهداف العامة لتدريس التعبير الشفوي       و        

٤٦٢-٤٦١: ٢٠٠٠( :  

 .لعي والحصر، والفأفأة، واللعثمةإزالة اآلفات النطقية التي تسيطر على األطفال، كا .١

تدريب األطفال على االرتجال في مواجهة المواقف المختلفة بعقل قادر على ترتيـب              .٢

 .األفكار وحسن تنظيمها

أن يتحدث التلميـذ بحريـة      . ينمي حضور البديهة وسرعة االستجابة وسرعة التفكير       .٣

  .)١٣٨ :١٩٩٨العلي ، (كاملة عن أفكاره وخبراته وميوله



 ٤٣

 . إثراء ثروته اللفظية .٤

 .تقويم روابط المعنى لديه .٥

  :وم التعبير وأنواعه وأهدافهمفه 
  

  : مفاهيم متعددة، ومن هذه المفاهيم أنهبتناول الباحثون التعبير 

 وهو الهـدف الـذي      ومشاعرهم،وسيلة التفاهم بين الناس، ووسيلة عرض أفكارهم،        " .١

 ). ٢٧٦: ١٩٨٥الهاشمي،  ("، وتسعى لتجويدهتهدف إليه موضوعات اللغة جميعها

  وسبيله إلـى   باآلخرين، عما في نفس اإلنسان، وأداة اتصاله        واإلفصاح وسيلة إإلبانة " .٢

 ). ١٢٥ :١٩٩٦ والخليفة، ،الحسون (" اإلنسانيالتراثالمحافظة على 

 عما يجول في خاطر اإلنسان من أفكار ومـشاعر بحيـث يفهمـه              واإلفصاحإإلبانة  " .٣

 ). ١٩٧ :١٩٨٥معروف،  ("اآلخرون

 " عما في نفس اإلنسان من أفكار ومشاعر بحيث يفهمـه اآلخـرون            واإلفصاحإلبانة  ا" .٤

 ). ٢٦٩ :١٩٩٨العلي، (

منظومة متكاملة العناصر، تتداخل فيها المهـارات اللغويـة، والجوانـب البالغيـة،             " .٥

 الفكرية والعقائدية، واألبعـاد     والرؤىواإلبداعات األدبية، والحاجات والميول النفسية،      

 ). ١٤ :٢٠٠٢ ونصار، ،حماد ("التربوية

 ). ٣٣ :١٩٩٤، حمده أبو ("محاولة تنظيم مفاهيم عن العالم من خالل معاني اللغة" .٦

 :٢٠٠٠عطـا اهللا،     (" من أفكـار   إفصاح اإلنسان بلسانه، أو قلمه عما يدور في نفسه        " .٧

١٤٣.(  

 "ما سـلي  ماالقدرة على استخدام اللغة في اإلفصاح عن األفكـار والمـشاعر اسـتخدا            " .٨

   ).٢٣: ٢٠٠٢الفليت، (
  التعبير على عدة   وبالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أن الباحثين اتفقوا في تعريف              

   : وهيأمور

 . بين اثنين أو أكثر من الناسلة للتفاهم يأن التعبير وس. ١

 . قًا أم منطوباأن التعبير البد له من قالب لغوي سواء أكان مكتو. ٢

  .ية من التعبير اإلفصاح عما في نفس اإلنساناغال. ٣     
  



 ٤٤

ا يدعم الباحـث رأي     ، وهن قًامنطو أو   باد الكالم مكتو  غاية القول أنه البد من وجو      

ثـل الجـوع    مفي أن اإلنسان قد يستطيع أن يعبر دون كالم عن أمور محسوسة             ) النجار(

 ائهاأد، ولكن األمور المعنوية تعجز لغة اإلشارة والحركات عن          والنعاسوالعطش والتعب   

 نـسان عـن   ا بالبيان والتعبير يتميـز اإل     التعبير عن ظهور الحق، وزوال الظلم، إذً      : مثل

ن بقيمة هذه المنحـة اإللهيـة إال حـين    اوال يحس اإلنس ،المخلوقات العجماء التي ال تبين    

 ا قاسم مشترك من لغة بينـه وبيـنهم         يكون بين قوم دونم    يفقدها لعارض مرضي، أو حين    

  ).١٧ :٢٠٠٣النجار، (
   

سهم ر السن وغير العاقل ال يملكان المقدرة على التعبير عن أحاسي          يكان صغ ولما  

قدرة اإلنسان العاقل علـى   :واحتياجاتهم فإن الباحث يتناول تعريف التعبير بالمفهوم التالي   

  . وموجزة، بلغة راقية، وحاجاته، ومشاعره،اإلفصاح عن أفكاره
  

  

  :أنواع التعبير
     

قسم الباحثون التعبير إلى قسمين، القسم األول مرتبط بالشكل، والثـاني مـرتبط                      

  :بيربغرض التع

  :  التعبير من حيث الشكل–أوالً  

  :التعبير من حيث الشكل نوعان هما

  ):الشفهي( التعبير الشفوي -١

حيث ينقـل المـتكلم آراءه،      هو التعبير الذي يتم عن طريق المشافهة والحديث،         "         

  ). ١٩٦ :١٩٩٩زقوت،  ("لى اآلخرينوأفكاره، وأحاسيسه ومشاعره إ

 األساس الذي يبني عليه التعبير الكتـابي، وتـأتي أهميتـه            التعبير الشفوي ويعد   

 يكتبون، للتعامل مع الناس في الحياة، فالناس يتحدثون أكثر مما           الطبيعيبوصفه األسلوب   

حضور األفكار والمعاني التي ستكون     : أمور منها عدة   على   ة التعبير الشفوي  وتتوقف جود 

رفة الكلمات التي تدل على هذه المعاني،        للحديث، وحسن ترتيبها في الذهن، ومع      عاموضو

 م، وطالقة اللسان فـي نطـق األلفـاظ        وسهولة خطورها في البال، ومعرفة أساليب الكال      

  ). ٢١٥ :١٩٨٣الهاشمي، (



 ٤٥

ويـسبق تـدريس التعبيـر      ": )١٩٦: ١٩٩٩زقوت،  (وفي اإلطار نفسه يضيف     

عبير الـشفوي، وأخـرى      التعبير التحريري، فقد يجعل المعلم حصة للت       – با غال –الشفوي  

. منها للتحريـري   الحصة بالتعبير الشفوي ثم يخصص الجزء الباقي         يبدأللتحريري، وقد   

   ."ويساعد تعليم التعبير الشفوي التالميذ على الكتابة في التعبير التحريري

نفس من التعبير كتابة، فقلمـا      والتعبير مشافهة باللغة العربية الفصحى أشق على ال       

 مشافهة وال يستطيع التعبير كتابة، ويرى الباحث مـن خـالل            التعبيرستطيع   ي باتجد طال 

ن التعبير الشفوي يحتاج إلى سرعة وقدرة على         ذلك بأ  كمعلم للغة العربية أن مرد    تجربته  

استحضار األلفاظ المالئمة للمعاني، في حين أن التعبير الكتابي يعطي للطالـب الفرصـة              

  . نيه، ومراجعتها قبل توثيقهاالكافية الستحضار أفكاره ومعا

لمعرفة مجاالت النشاط التعبيـري     ) جونسون(وفي بحث قام به المربي األمريكي       

 استفتاء على طوائف مختلفة مـن الـذكور واإلنـاث،           بإجراءفي المجتمع األمريكي، قام     

مجاالً من ألـوان    ) ٧٣(لى  لغوي التي يقومون بها، وقد توصل إ      لمعرفة مجاالت النشاط ال   

المحادثـة،  : ، وهذه المراكز هـي    )المراكز الوظيفية ( صنفها في محاور، سماها      نشاط،ال

، ةالخطب، الكلمات، إعطاء التعليمات واإلرشادات، حكاية القصص والفـوازير، المناقـش          

.  والجلـسات  ، كتابة الرسائل، كتابة التقارير، المذكرات، الملخصات، المحاضـر        ،القراءة

 المراكز التي يقوم عليها النشاط اللغوي تندرج تحت         كثر هذه ة يتضح أن أ   ومن هذه النتيج  

  . الشفويالتعبير 

حماد ونصار،  ( هان، م التعبير الشفوي في المدارس كثيرة    ومعنى ذلك أن أشكال         

٣١٣ :٢٠٠٢( :  

 . التعبير الحر باختيار مفرداته وطريقة عرض األفكار فيه .١

 . التعبير عن الصور المختلفة .٢

 .  والتلخيص،األسئلةعن جابة اإل و، القراءة المتمثل بالتفسيرسدروالتعبير في  .٣

 . يصهاخل، ويتمثل ذلك في قص القصص، وتالقص .٤

 . أعمالهمورحالتهم، وزياراتهم، : الحديث عن نشاطات التالميذ .٥

 . الحديث عن حيوانات البيئية ونباتاتها .٦



 ٤٦

 . هنهم في المجتمعم، والناسالحديث عن أعمال  .٧

 . عات الدينية والوطنية وغيرهاالحديث عن الموضو .٨

 . الخطابية في المناسبات المختلفةالمواقف .٩
  

  ): التحريري( التعبير الكتابي – ٢
          

عالمـات  و،  حـروف  (بأشكالهاهو قدرة اإلنسان على استخدام الرموز المصورة                

  . للتعبير عن أفكاره ومشاعره وحاجاته)  وصور،رسوماتوترقيم، 
          

          قدرة الطالب على الكتابة المترجمة ألفكارهم بعبارات سـليمة         ": اويقصد به تربوي

 بأسـلوب  تدريبهم على الكتابة ءم مع قدراتهم اللغوية، ومن ثمَّ   تخلو من األغالط، بقدر يتال    

 وجمـع   المالئمة،هم على اختيار األلفاظ     المناسب لهم، وتعويد  الفني  على قدر من الجمال     

  ). ٣١٣ :١٩٩٩، البحة (" وربطها، وتبويبها، وتسلسلهااألفكار،

والتعبير الكتابي هو وسيلة االتصال بين الفرد وغيره ممن تفصله عنهم المسافات            

كتابة الرسـائل والمقـاالت،     :  عديدة منها  مكانية، والحاجة إليه ماسة، وصوره     وال الزمنية

 القـصص،  وتـأليف وعة، واألخبار، وتلخيص القصص والموضوعات المقروءة أو المسم 

  ). ١٦٦ :١٩٩٥، لركابيا(ت، وغير ذلك  واليوميا، والتقارير،وكتابة المذكرات
  

  :  من حيث الغرضالتعبيرـ  ياثان
           

بيـر الـوظيفي، والتعبيـر      لى قسمين همـا التع     من حيث غرضه إ    التعبيرينقسم          

  : اإلبداعي

  :  التعبير الوظيفي-١

ه الشخص عن المواقف الحيوية المختلفة بما فيها من مشكالت          وهو الذي يعبر في   "

زقـوت،   (" اإلنسان في حياته العامة    هوقضايا، فهو يخدم وظيفة خاصة في الحياة، ويحتاج       

١٩٨ :١٩٩٩ .(  
          

وعواطفـه ومـشاعره، وال     لكاتب،  وفي هذا النوع من التعبير ال تظهر شخصية ا                

 :١٩٨٠، السيد(موحية، وبالجرس الموسيقي، والتلوين الصوتي      ه بالكلمات ال  يزخرف كتابت 

٨٧ .(            



 ٤٧

  

  

 الوظيفية، الرسـالة الشخـصية، اإلعـالن،        الرسالة: الوظيفيومن أمثلة التعبير            

الالفتة، الدعوة، البرقية، التقرير، محضر االجتماع، ملء االستمارات، الخطابة، الكلمـات           

التلخيص، المناظرات، المـذكرات اليوميـة، التغطيـة الـصحفية،           والختامية،   االفتتاحية

 تـدوين   ،المقاالت غير األدبية، تدوين السجالت، إعـداد قـوائم المراجـع والهـوامش            

  ).١٥ :٢٠٠٢ ونصار، ،حماد... (المحاضرات
   

  : التعبير اإلبداعي– ٢
         

 اآلخـرين بطريقـة جذابـة       هو التعبير عن األفكار والخواطر النفسية ونقلها إلى       "        

  ).٢٨٣ :١٩٩٨العلي،  (" أدبي جميلبأسلوبومثيرة، 
         

ياء ش تجاه األ  هحساسري، يترجم فيه الكاتب حقيقة إ     ن أدبي نث  يزه بأنه ف  ويمكن تمي "        

خالل الكتابـة فـي موضـوع        والمعتقد، من  من حوله، ويعكس لنا فلسفة معينة في الفكر       

 أدبي متميز يكشف عن موهبة فنيـة فـي الكتابـة،            بأسلوبا،  معين، يدور حول فكرة م    

ا يتعارض الباحث مـع     وهن). ١٦ :٢٠٠٢ ونصار،   ،حماد ("وسيطرة واضحة على اللغة   

هذا التعريف في أن التعبير اإلبداعي فن أدبي نثري فقط، ويرى أن الشعر أقدر من النثر                

نسانية، وتفـسيرها بومـضات     من الناحية اإلبداعية على الدخول إلى أعماق المشاعر اإل        

  .  واإلبداع، واإللهام، أقرب ما تكون إلى الوحي،مكثفة

 يمثل للتعبير اإلبداعي بالشعر فيذكر أن من        التعريف السابق ه أن   ويدعم هذا التوج          

رية الخالـدة   فمنه اآلثار الشع  ،  وشعر نثراآلثار األدبية الراقية من     ": أمثلة التعبير اإلبداعي  

لقصص، والروايـات    المشاعر اإلنسانية، كالحب والحزن، ووصف الطبيعة، وا       في وصف 

ومنه المقاالت األدبية ذات األسلوب الخـالب، والقـصص القـصيرة،           ، راالتي تؤدي شع  

والروايات التي تعالج موضوعات تاريخية، أو سياسية، أو نفسية، ومنـه تـراجم حيـاة               

  ). ١٦ :٢٠٠٢ ونصار، ،حماد ("بها غيرهم عنهمء أنفسهم، أو يكتالالعظماء التي يكتبها هؤ
  



 ٤٨

  : أهداف تدريس التعبير

إن كان الهدف من تدريس جميع فروع اللغة العربية هو تحسين مستوى التعبيـر                       

 أنها تتمثـل    )١٩٩ :١٩٩٩زقوت،  (  يرى ،لدى الطلبة فإن لتدريس التعبير أهداف عديدة      

  .اف وجدانيةأهداف فكرية، وأهداف سلوكية، وأهد: في
  

  

  :  األهداف الفكرية-١

تشمل تزويد التالميذ بالخبرات والمعلومات الالزمة إلنشاء الكالم فـي المواقـف                    

اط التعبير في شتى الميادين،     اللغوية المختلفة، وتنمية القدرة لديهم على ممارسة ألوان النش        

الل، واالسـتقراء، والموازنـة،      قدراتهم العقلية عن طريق التذكر والتخيل واالستد       وإذكاء

وجمع أكبر قدر ممكن من الثروة اللغوية من مفردات وتراكيب، وعبارات           . الخ... والحكم

  .ةتعينهم على الحديث والكتابة في المواضيع المختلف
  

   : األهداف السلوكية-٢ 
          

قاء األلفـاظ بدقـة،     انت: وتتمثل في تنمية المهارات األساسية الالزمة للتعبير، مثل               

 يـا وسـليمة لغو  ومناسبتها للموقف التعبيري، وبناء الجمل والعبارات بصورة صـحيحة،          

ومحاولة توظيف ما تعلمه التالميذ في ميادين الحياة المختلفـة واسـتدعائه عنـد      ،  ياونحو

  .الحاجة، وكذلك القدرة على االنسياب في الحديث بطالقة ووضوح
  

  : األهداف الوجدانية– ٣
          

تشمل األهداف الوجدانية لتدريس التعبير تنمية الحس الوجداني لـدى التالميـذ،                     

 فـي القـراءة     تحبيبهم و ، ومفرداتها وتراكيبها، وتنمية ميولهم القرائية     ،وتنمية تذوقهم للغة  

 ونقـده   ، ومحاولـة تحليلـه    ،وف المعرفة، وفهم المقروء   ن واالطالع على شتى ص    ،الحرة

  .موضوعية سليمة بصورة 

  :مظاهر الضعف في التعبير وأسبابه

ت مـن    باعتباره هدف األهـداف، وغايـة الغايـا        التعبيرعلى الرغم من أهمية             

 لدى طالبنا في مادة التعبير      ام عا فًا إال أننا نجد أن هناك ضع      ؛الدراسات اللغوية، واألدبية  



 ٤٩

 ، واإلعداديـة  ، االبتدائيـة  :التعليميةالشفوي والكتابي على حد سواء، وفي شتى المراحل         

  ).٢٠٧: ١٩٩٩زقوت، ( إلى المرحلة الجامعية الضعف بل قد يصل هذا ،والثانوية

ن من أشد مظاهر الغرابة التي تعترينا عندما نستمع إلى بعض طالبنا، وهـم              وإ"

مـنهم فـي    يتحدثون، تنتج عن ذلك التلكؤ الواضح الذي يصدر عنهم، عندما يبدأ الواحد             

 متناثرة في صحراء    ني من شح واضح، واأللفاظ وكأنها قطع      ا اللغوي يع  فالمعجمحديث،  ال

لسطحية، واألسـاليب   لة وا ا واألفكار مصابة بوباء الضح    ،األنفسها إال بشق    قاحلة، ال نبلغ  

  جملة أو عبارة بلغت مرحلة النـضج؛       رالبي رغبة من يستمع إليها، منتظ     ركيكة هشة ال ت   

ألخطاء اللغوية والنحوية فحدث عنها وال حرج، فاللغة صارت تـشكل      لتشبع فضوله، أما ا   

 ،حماد (" في تعليمها وتعلمها، ومشقة على كل من المعلم والمتعلم على السواء           ماعبئاً ضخ 

  ).٣٧-٣٦ :٢٠٠٢ونصار، 

والملفت للنظر أن رأس الهرم التعليمي ال يولي التعبير األهمية الكافية، فـنالحظ             

 وإلـى اللهجـات     ،ان أن لغة مناقشة الرسائل الجامعية تميل إلى العامية        في كثير من األحي   

   ...فأين القدوة في هذا األمر؟: المحلية
  

  :أسباب الضعف في التعبير
         

 اللغـوي   التعبيـر من العوامل التي تؤدي مجتمعة إلى الضعف في          تتضافر الكثير         

  : عند طالبنا ومن أهمها

 . ميةيدرسين باالستخدام الجاد للفصحى أثناء العملية التعلقلة عناية أكثر الم .١

 يبلـغ نـصابه حـصة واحـدة         ، إذ ةييع الحصص الدراس  قلة نصيب التعبير من توز     .٢

 . ايأسبوع

 العربي غلبة جعلتها تسيطر على الحديث المتصل حتى بـين           المجتمعغلبة العامية في     .٣

   .العلماء

 علىإذاعة وتلفزيون، مما يعود بالضرر البالغ       استخدام العامية في وسائل اإلعالم من        .٤

 . تعبير أفراد المجتمع



 ٥٠

قلة المخزون اللغوي عند الطالب، حيث يالحظ أنه يندر مـن الطلبـة مـن يـستطيع                .٥

لحديث لدقيقتين دون أن يتلعثم، أو يسترسل في الكتابة لبـضع جمـل              ا االسترسال في 

 ).٨٦ :١٩٩٦المعتوق، (ما دون أن يقع في الخطأ األسلوبي أو النحوي، أو كليه

 :٢٠٠٢ ونصار، ،حماد( وهناك من المتخصصين من يرجع أسباب هذا الضعف إلـى        

٤١-٢٨(:  
  

  :اللغةازدواجية . ١
  

ـ     بحيث أن الطال  ية،   لغة فصحى ولغة عام    تضارببمعنى           ة ب العربي يقـرأ باللغ

 بل  ،ين عند الكثير من طالبنا     بين اللغت  جالى اللغة العامية، مما يوجد مز     الفصحى ويستمع إ  

  .المختصينوعند بعض 

  : الفصيحةة حصيلة الطالب اللغويةعدم تنمي.٢ 
          

، لتـدريب   راقيـة فالمعلمون ال يستثمرون ما في دروس اللغة من أنماط لغويـة                     

  . استعمالها في مواقف جديدة  علىتالميذهم
 
  :ضحالة الزاد الفكري. ٣
  

 الفكـري  إلى رصيد من األفكار، ولكن هذا المخـزون          تعبيرهلب يحتاج في    فالطا         

رس حب القراءة الذاتية، ولم يعودهم      غيعاني من الضحالة، ألن التعليم اللغوي لم ينجح في          

 ،ذاعـة المدرسـية، والـصحافة     إلى حسن االلتفات إلى هذه الثروة، واالنتفاع منها في اإل         

  .فيةوالثقاوسائر المصادر التعليمية 
          

 أن الصعوبة التي يلقاها بعضهم في التعبير        )٢٦١-٢٦٠ :١٩٨٣جبور،  (ويرى           

ية علميـة، أو    قـض  عن شرح ل   اإلصالحعما يدور في خلدهم من فكر أو خاطرة، أو في           

 ومتى أصـبح فـي      ... أو درسوا في اللغة العربية     قرءوا ما    ضآلة ألمر تقني، مردها إلى   

ة فـي   بة ولو صغيرة لألطفال ولغير األطفال، ينشأ األطفال على القـراء          البيت العربي مكت  

معهم وتتطور، وتـصبح  تهم وعقولهم، تنهض اللغة بدورها    ج مما يوافق أمز   ،كتبها العربية 

 أو يكتبون عما في نفوسـهم       ، يتكلمون حينما بها   فيعبرون وتفكيرهم،   ، وعلمهم ،لغة حياتهم 

  . و يخترعون أ،ون بها ما يعرفون ويصف،موعقوله



 ٥١

يرى الباحث أن الحصيلة الثقافية لإلنـسان       ) جبور (وفي مجال التأكيد على رأي             

  بعـض  اللغوي، وشد ما نالحظ هـذا األمـر فـي          االنطالق في التعبير     ونواةهي جوهر   

ـ  ينطلق دون وجل وال تل     ، فصاحب الحصيلة الثقافية واألفق الواسع     ،خطباءال ـ  ،ثمع  ا هادًئ

لـك المخـزون    فهـو يمت  .  بكل األساليب اإليحائيـة    را أخرى، منفعالً ومعب   داتارة، ومحت 

ـ  بعكـس الخط   ، المناسب الوقت في   ه وشواهد ،المعرفي، ويقدر على استحضار معانيه     ب ي

 وال تمثيل لمعنى ،     ، وال انفعال  ، فال إيحاء  ،ر قلب جل المتردد الذي حفظ خطبته عن ظه      الو

  . تهخطبوويل له لو نسي أحد مقاطع 

 ينتظـر  ،مثل هذا الخطيب ال يستطيع الوصول إلى قلوب سامعيه، بل إنها خطبـة               

  . الجميع التسليم منها بفارغ الصبر
  

          :عالج الضعف في التعبير

 الضعف في التعبير، والوقوف على أسبابها، نحـاول اآلن          ةبعد أن تم رصد ظاهر            

وهنا ننوه إلى وسائل واقعيـة      .  بمستوى التعبير   المناسب لالرتقاء  العالج أيدينا على    وضع

   :)٤٦٨ :٢٠٠٠البحة، ( يمكن األخذ بها ومنها في المرحلة االبتدائية كما يراها

 الفرصة لألطفال التعبير عن أنفسهم مستفيدين من الميل الفطري لدى األطفـال             إتاحة .١

تفادة من مـيلهم     واالس ، والثرثرة ولعب األدوار، وفسح المجال للخيال      ،من حب الكالم  

إلى كل ما يتصل بحياتهم في البيت، والشارع والمدرسة، واإلخبار عمـا يـشاهدونه،              

  . من خالل األنشطة المعدةدا جيفًا توظيوتوظيفه

 أن العالج يكمن في جسر الهوة بين المواد األخرى التي           )٢٣ :٢٠٠٣النجار،  ( ويرى .٢

لمواد األخرى ال يحاسبون طلبـتهم      على أن معلمي ا   تدرس وبين اللغة العربية، ويعلق      

 . على أخطائهم اللغوية، ويكتفون فقط بمحاسبتهم على مدى تحصيلهم للمادة

 والفروع اللغوية األخرى    تعبير مراعاة الربط بين ال    ضاصالح طريقة التدريس أي   ومن إ  .٣

 ).١٨٣ :١٩٧٣إبراهيم، (كالقراءة والنصوص والنقد 
 

 من خـالل دراسـة قـدمها        )٢٤-٢٣ :٢٠٠٣نجار،  ال (وفي الصدد نفسه ينادي           

  : ورة ما يليبضر التربيةللحصول على درجة الدكتوراه في 

  . إنشاء المكتبات العامة، وتزويد مكتبات المدارس بالكتب المناسبة لسن الطلبة -



 ٥٢

 . االهتمام بأن يخرج الكتاب بصورة أنيقة -

 . تنظيم مسابقات أدبية وثقافية في فهم وتلخيص المقروء -

حث المؤلفين على تقديم كتب جديدة للناشئة، بلغة سليمة مناسبة، وذلك عن طريق بذل               -

 . الجوائز المجزية لهم، ونشر الكتاب على نفقة وزارة الثقافة

 . العمل على تخفيض سعر الكتاب ما أمكن -

 . التجديد في طرق تدريس التعبير -

 من  ٍلاي على مستوى ع   إعداد تسجيالت للنصوص األدبية، وقطع القراءة بصوت إذاع        -

 .الجودة وحسن اإللقاء

 فقط، ولكـن ليـتقن الطالـب        اإلعراباستخدام التدريبات اللغوية ليس للتدريب على        -

 . النطق، وترتيب الجمل، وقواعد اإلمالء والترقيم

 . ضرورة تقديم اإلذاعة والتلفاز برامجها بلغة راقية ومناسبة، والبعد عن العامية -

، وجماعـات اإللقـاء     ةرسية المتعلقة باللغة كاإلذاعة، والـصحاف     تشجيع األنشطة المد   -

 . والنشيد والمسرح

 . تعليم التعبير في مواقف طبيعية، حتى تؤدي اللغة وظائفها -

 .تشجيع الطلبة المبدعين، وذلك عن طريق جوائز عينية وأدبية -
  

  

 ، ووسـائل اإلعـالم    ، أن للمدرسـة   )٤٤-٤٢ :٢٠٠٢ ونـصار،    ،حماد(ويرى           

  :  أدوار عدة في النهوض بمستوى التعبير ومنها، واألسرة،والمجتمع

 .  بكافة أشكالهاالتعبيريةحث الطالب على ممارسة أنماط األنشطة   .١

 . منح التالميذ حريتهم ليختاروا الموضوعات المناسبة لرغباتهم  .٢

 . ومتابعتها من قبل المعلم،  ثمرة القراءةتسجيلو القراءة الذاتية، تشجيع  .٣

ومحاولة إحاللها مكـان      األجنبية، اللغةوقوف المجتمع كقوة فعل رادعة أمام زحف          .٤

 . العربية

 ها في المدرسة، وأن   واهتمام األهل بمتابعة أبنائهم، ومراجعتهم في الدروس التي تعلم          .٥

 . والتعبير عنها بلغة سليمة،على تنظيم أفكارهم يعودوهم
  

          

  



 ٥٣

  : وصيات منهابعض الت أخرىدراسة قدم تو 

اعتماد فكرة البرامج العالجية لعالج أوجه الضعف والقصور في التعبيـر الكتـابي،              .١

 . واكتساب مهاراته

 مـع كونـه     ماضرورة أن يكون للتعبير منهج واضح، أو مقرر خاص بـه، انـسجا             .٢

لة النهائية لتعليم اللغة العربية، وأن المهارات األخرى للغة هي وسـائل تقـود           حصمال

 . إليه

 . ضرورة إعداد دليل للمعلم يتضمن األساليب المناسبة لتدريس التعبير  .٣

ضرورة ربط كتابات الطلبة في التعبير الكتابي من خالل معـايير محـددة تحقـق                 .٤

 :٢٠٠٣الفليـت،  ( ا يتم تدريسه وبين عملية التقـويم الموضوعية، وذلك بالربط بين م  

١٤٢-١٤١.( 
  

  :  الثامنفي الصفو تصحيحه  التعبير عليمأسس ت

   ه فــؤاد نــصف ونــصف لــسان الفتــى           
  

 

  
 

 فلم يبـق إال صـورة اللحـم والـدم                  
 

  

 التعبيـر الـصحيح عـن       والمقصود باللسان في هذا المقام هو قدرة الفرد على         

 أو  ،تـه  ثبتـت هيب   تكلـم الشخص فنهابه أو نزدريه، فإذا ما       ، فنحن نرى    هحاجاته ومواقف 

  . أو انقلب إلى هيبة،اؤهازدرسقطت، وزاد 
   

طالب، والوصول بهم إلى مرحلـة مـن        ال المعلمين للتأثير في نفوس      دورفما    

   ووقار؟ةهيبالتعبير تجعلهم في محل 
   

من هنا وضع التربويون مجموعة من المبادئ واألسس التي يقـام عليهـا عمـاد            

  : وقد تمثلت هذه األسس في،التعبير
   

  : ياألساس النفس -١

  ).٢٤٤ :٢٠٠٠، شحاتة(تعليم في مواقف طبيعية حتى تؤدي اللغة وظيفتها يتم ال -

 ل من غيره، وحب المدح له من مدرسـه      صفة حب الظهور بحيث يبدو المتعلم هو األفض         -

  ). ٢٧١ :١٩٩٨العلي، (صفة جيدة لو أحسن المدرس استغاللها 



 ٥٤

 ،حمـاد ( اللغـوي، وزادت خبرتـه بتـأليف الكـالم           محـصوله  زاد   الطفـل كلما نما     -

 .)٢٩ :٢٠٠٢ونصار،

المحاكاة والتقليد، فالمتعلم يعتمد في تعليم اللغة على المحاكاة والتقليد، ولهـذا يجـب أن                 -

جيدة حتى يحاكيها المتعلمون     يحرص المعلمون على أن تكون لغتهم في الفصل لغة سليمة         

 ). ١٣٤ :١٩٩٥، لمقوسيا(

يـد اآلراء   نيركز في هذه المرحلة على تف      بما يتناسب مع نموهم؛ ف     المعلم مع طلبته  تعامل    -

 . والموازنة بينها، وعلى النقد وإبداء وجهات النظر

ضرورة تجنب حمل الطلبة على الكتابة في موضوع واحد، بل مطـالبتهم بالكتابـة فـي        -

 .  أو اثنين على األقل، إلتاحة الفرصة لهم في االختيار،موضوع من ثالثة موضوعات

 من طلبته، فال يعنفه أو يسخر منه، بل يساعده ويـشجعه علـى               بمن يخطئ  المعلمرفق    -

 ).١٤٩-١٤٨ :١٩٩٩ وصالح، ،الرشيدي(االنطالق دون خوف أو وجل 
  

  

 

  :  األساس التربوي-٢
          

  : وهي،ويتمثل األساس التربوي في مجموعة من المبادئ        
   
 والمفردات  ،بعض الموضوعات بحيث تترك للطالب الحرية في التعبير، واختيار        : الحرية  -

  .  وعرض األفكار،والتراكيب

 .  السابقة التالميذخبراتربط موضوعات التعبير ب  -

 من المحسوس إلى المجرد، ومن السهل إلـى         التعبير موضوعاتمراعاة مبدأ التدرج في       -

 . الصعب

 يمـر بهـا      لخبرات أخرى الحقة قد    اا تربوي ية الراجعة للطالب، لتكون معيار    تقديم التغذ   -

 ). ٣٠-٢٩ :٢٠٠٢ ونصار، ،حماد(

ال يوجد زمن محدد أو حصة معينة للتعبير، فعلى المدرس أن يستفيد من جميـع دروس                  -

 ).٢٧٢ :١٩٩٨العلي، (اللغة العربية في مجال التعبير 
  

  

  :  األساس اللغوي-٣
   :يتمثل األساس اللغوي في          

 

 . ابيالتعبير الشفوي أسبق من التعبير الكت -
  



 ٥٥

قلة المحصول اللغوي لدى التالميذ، وهذا يستوجب العمل على إنمـاء هـذا المحـصول                 -

  . كالقراءة واالستماع بالطريقة الطبيعية

مزاحمة اللغة العامية، ويمكن االستعانة باألغاني الرفيقة، واألناشيد والقصص في تزويـد             -

 :١٩٧٣إبـراهيم،   (االسـتماع   باللغة الفصيحة، وذلك باإلضافة إلى القـراءة و         التالميذ  

١٥٠ .( 

 .  أو الحوار مع الطالب،استخدام المعلمين للفصحى داخل وخارج الفصول في التعليم  -

-              اويرى الباحث أن في توزيع األدوار وتمثيل بعض النصوص المنهجية والمصاحبة أثـر 

في تعويد الطلبة على اللغة العربية الفصيحةاكبير  . 

أشرطة  أن تسجيل الطالب لبعض الدروس على      خالل عمله كمعلم  وجد الباحث من    كذلك    -

 وتحـسين   ،كاسيت، ومتابعة وتعليق المعلم عليها كبير أثر في ضبط الطـالب أللـسنتهم            

 . خاصة وأن زمن الحصة ال يكفي لمتابعة جميع الطالب. مستواهم اللغوي
  

 

  :تصحيح التعبير
ات على المعلم، ومرد ذلـك فـي        ر عملية تصحيح التعبير من أصعب الواجب      بتعت     

  : اعتقاد الباحث ال يرجع إلى الوقت والجهد الذي يتطلبه، وإنما إلى أمور أخرى منها

 فـال   ،ز موضوع عن آخـر    يفال يوجد معيار دقيق لتمي    : عملية التقدير لعالمة الطالب    -

 كـاإلمالء أو    :، كما في دروس العربيـة األخـرى       ليوجد خطأ مطلق أو صواب كام     

؟ هل يقرأ جميع الكراسات ثم يبدأ بتقدير عالمة         ماذا يفعل المعلم في هذه الحالة     ف ،النحو

كل تلميذ؟ هل يضع تقديرات بديلة للعالمة كممتاز وجيد؟ هل يضع معـايير محـددة               

 هنـاك    أم أن  ، فقـط  رسهديصحح في ضوئها؟ هل يصحح المهارات التي تناولها في          

وتنـسيق   وضوح الخط وجماله   :الذات مثل  الكتابي ب  التعبير تفرض نفسها على     اأمور ،

 . العبارات، واألخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية

متابعة الطالب وتعريفه بالصواب من الخطـأ، وبالـصواب واألصـوب، والجميـل              -

لطالـب  ن أين يعلم أن ا     وم ؟ التعبير  يعلق كل هذه التعليقات على كراس       هل .واألجمل

 وإن أراد المعلم متابعة كل تلميذ علـى  ، هل سيفهمها؟  التعليقات؟ وإن قرأها   سيقرأ هذه 

 ؟ من أين يجد الوقت الكافي لذلك،حدة
  



 ٥٦

 ؛ ونـدوات  ، ومـشاغل  ،أمور كثيرة في هذا الموضوع تحتاج إلى عصف فكري                 

 . ميسرة لضبطها حلول لوضع
  

التـي تتنـاول موضـوع      ومن خالل الرجوع إلى بعض الدراسات والمراجـع                   

  : يورد الباحث ما يراه أنسب الحلول، وهي حيح التعبيرتص
      

 كل موضوع مع التلميذ الذي كتبه، ليقف بنفسه على سبب بإصالحأن يقوم المدرس   - 

  . لى الصواب وهو يرشده إمدرسهالخطأ، ويستمع إلى 

 األخطاء الشائعة والمشتركة    يهمثم يعرض عل  التالميذ  كراسات  حح المعلم جميع    صأن ي   -

 ). ٦٤-٦٣ :٢٠٠٣ العينين، أبو(بينهم، ويأخذ في مناقشتهم حتى يفهموا الصواب 

وفيها يستفيد المعلم من طريقة تـدريس األتـراب، إلثـارة دافعيـة     : الطريقة التبادلية  -

 مع  ، على أن يصحح زميله له     ،التالميذ للتعلم، حيث يكلف كل تلميذ بالتصحيح لزميله       

 ). ٣٢ :٢٠٠٢، تالفلي(لتصحيح للى إطار عام دهم إإرشا
  

وهنا البد من التنويه إليجاد آلية بحيث ال يتبادل طالبان التصحيح كـل منهمـا                         

 وكأحد الحلـول    ، إلظهار األفضلية  ؛طاء اآلخر يث يتجاوز كل منهما عن أخ      بح ؛لآلخر

  ...، والثالث للرابع  ، والثاني للثالث  ،لهذه الطريقة يمكن أن يصحح التلميذ األول للثاني       

  . وهكذا

نة تمثل األخطاء، فمثالً يضع      معي ا رموز المعلمالتصحيح بطريقة الرموز، حيث يضع        -

للخطأ ) ن(للخطأ األسلوبي، وحرف    ) س(للخطأ اإلمالئي، وحرف    )  م ( حرف المعلم

 إثارة ذهن الطالب لتحديد الخطـأ، ثـم القيـام         : هذه الطريقة  ومن محاسن  ،...النحوي

 البد للمعلم أن ينوه للطالب بطبيعة ومفهوم هذه         وهنا). ٢٠٥ :١٩٩٩زقوت،  (بتعديله  

           . الرموز

وهناك طريقة أخرى يشعر الباحث بجدواها وهي أن يقرأ الطالب موضوعه أمـام                     

 بعـد   مناقشته ومن ثم    زميلهم،الطالب، بحيث يسجلون نقاط القوة والضعف في موضوع         

  . ه عن مواقفه ودفاع،االنتهاء من قراءة موضوعه



 ٥٧

احترام آراء الغير، وحسن    بالرغم من المزايا الكثيرة لهذه الطريقة كتعويد التالميذ                  

 الـخ، إال أن هـذه الطريقـة         ...اإلنصات واالستماع، وتعويدهم النقد الهادف، وتقبل النقد      

  . تحتاج إلى وقت ال يسعفنا فيه ما يتاح لنا من زمن الحصة المقرر

ن بحـسب   ن هذا المنطلق يرى الباحث أن عملية تصحيح التعبير يجب أن تتلو           وم         

عدد التالميـذ فـي     ك: في التصحيح طبيعة الموقف الذي يفرض على المعلم طريقة محددة         

 وتناولـه، واألفكـار     هع المراد تصحيحه، وطريقة عرض    والفصل، وطبيعة وحجم الموض   

  . الخ...األساسية والفرعية التي يشتملها
   

  

  :  ومهاراته،مجاالته  ـالتعبير اإلبداعي

بإتقـان   متميز اإلبداعي هو التعبير الجميل الصادر عن خبرة واطالع، وال         التعبير"        

 "ق فكرته، وخصب خياله، وإفادتـه جميـع فـروع اللغـة           أسلوبه وجودة صياغته، وعم   

  ).٢٧٦ :١٩٨٣الهاشمي، (

الكتابة الفنية األدبية التي تثير قـضية أو        ": بأنه) ٢٤٨ :٢٠٠٠مجاور،  ( ويعرفه          

ـ  ولكن على أرضية من ج     ،دعوى لإليضاح والتميز    االنفعـالي ال الـشكل، أو التـأثر       م

  . "العاطفي

 التعبيـر  اإلبداعي بمجرد الدقة والوضوح، بل يتعدى ذلك إلى          التعبيروال يكتفي            

صغرة لما يطلـق عليـه األدب        صورة م  :عن العنصر الذاتي في تجربة الكاتب، فهو بهذا       

  ). ١٧٧ :٢٠٠٠، شحاتة(والفن 
  

بـأن  التعبيـر اإلبـداعي     ) ١٥٢ :١٩٧٣إبـراهيم،   (ومن خالل الغرض يعرف              

 منه التعبير عن األفكار والخواطر النفسية، ونقلها إلى اآلخرين بطريقـة مـشوقة              الغرض

وتـأليف القـصص والتمثيليـات،       المقاالت،   بةتاكب، ويمثل عليه    ي، هي األداء األدب   ةمثير

  . والتراجم، ونظم الشعر
  

  

فن أدبـي نثـري،     " :بأن التعبير اإلبداعي  ) ١٦ :٢٠٠٢ ونصار،   ،حماد(ويرى           

لفكر وله، ويعكس لنا فلسفة معينة في ا       تجاه اِألشياء من ح    إحساسهيترجم فيه الكاتب حقيقة     



 ٥٨

حول فكرة ما، بأسلوب أدبي متميـز       ، يدور   ينفي موضوع مع  والمعتقد، من خالل الكتابة     

  . " واضحة على اللغة، وينبئ بمستقبل زاهرةيكشف عن موهبة فنية في الكتابة، وسيطر

ويضيف بأنه ال بأس من اعتبار التعبير اإلبداعي بأنه هو التعبير الذي غرضـه                       

عـاٍل، بقـصد    التعبير عن األفكار والمشاعر النفسية، ونقلها إلى اآلخرين بأسلوب أدبـي            

ث تصل درجة انفعالهم بها إلى مـستوى يكـاد          يالتأثير في نفوس القارئين والسامعين، بح     

  . يقترب من مستوى انفعال أصحاب هذه اآلثار

 ،الوجدانيـة نظرنا إلى التعريفات السابقة سنجد أنها تركز على النـواحي           وإذا ما            

 وتأثر انفعالي عاطفي،    ،هي تجربة ذاتية  : نيففي إطار البعد الوجدا   واالجتماعية واألدبية،   

 تنقل الصورة إلى اآلخرين، ويتميـز البعـد         :بعد االجتماعي لية، وفي مجال ا   سوخواطر نف 

لصياغة، وطريقة العرض المشوقة، واألسـلوب األدبـي        ا  بإتقان األسلوب وجودة   :األدبي

  .المتميز

 في حـين أن     ،إلبداعي على النثر  االتعبير   ونقصري الذينهنا يأخذ على    والباحث           

 من الفنون األدبية النثرية     ا وأن كثير  خاصة. اع الشعري العرب تميزت ومنذ الجاهلية باإلبد    

  .لم يعرفها العرب إال منذ عقود قليلة من الزمن
  

 من األعمال األدبية اإلبداعية كتبها      را كثي ناحية االجتماعية يعتقد الباحث أن    ومن ال          

  . ا ألنفسهم فلم تر النور، أو أنها نشرت بعد رحيل أصحابهاأصحابه
  

 ،خلجـات نفـسية    :ومن هنا يرى الباحث أنه يمكن تعريف التعبير اإلبداعي بأنه                 

  .ر بأسلوب مؤثّ، تطفو على السطح،وومضات فكرية

  :)١٩-١٧ :١٩٨٥ل، فض( هذا التوجه بقوله) بالي(الفرنسي ويؤكد 

 ،لشعور أو حكم القيمة اإليجابي أو السلبي يقع على فرد منعزل فحسب           فإذا كان ا           

. ر حينئذ ال يعني علم األسلوب      شخص المتكلم أو الظاهر على المسرح، فإن التعبي         على أي

 ، للحياة نًاالً معي  أو شك  اياجتماع طًالوب ال يتدخل إال عندما يمس التعبير وس       أن علم األس   إذ

 أو ، أو الحياة الزوجيـة    ، أو لغة الطفولة   ، مثل اللغات الشعبية   ،يير الجماع أو طريقة للتفك  

  .  أو ما عدا ذلك،التفكير العلمي
         



 ٥٩

  :  للغة على النحو التاليالتعبيريةلمستويات وفي اإلطار نفسه يحدد ا       
  

 :اللهجة .١
ـ  وكل منا يستخدم في حياته عدة له       ،فهناك لهجة عائلية وأخرى رفيقة              قًـا بات ط ج

  : ز بين ثالثة مستويات هييللظروف التي تحيط به، ويمكن التمي
 

  .  وهي لهجة البيت والمقهى والشارع: منخفضة-أ

  .  وهي لهجة المهنة والمكتب والعالقات االجتماعية: متوسطة-ب

 يستخدم  ا والخطب والمواقف العامة، وكل من     ، وهي لهجة المناسبات الخاصة    : رفيقة -ج

 أو الالشعوري بينهـا يقـدم وسـائل         ، في مناسباتها، والخلط الواعي    الثثهذه اللهجات ال  

  . تعبيرية كثيرة
  

           :الطبقات والطوائف االجتماعية. ٢

فلكل طبقة مفرداتها وتراكيبها وأساليبها، كما أن كل طائفة تنزع إلـى االحتفـاظ                      

  . والقضاء كرجل الدين والجامعة،ابإشاراتها ومعجمها وظالل كلماته
  

         :العصور واألمكنة. ٣

فلكل عصر مفرداته المفضلة، والكلمة المختفية تنزع إلى اإليحـاء واالسـتثارة                     

  .، فهي توحي بالعصر الذي تنتمي إليه وتستحضرهفي غير وقتها أو مكانهاعندما تظهر 
  

          :األعمار واألجناس. ٤

لخاصة، وللنساء كلماتهم المفضلة، فاللغة تـرتبط بـالعمر         فلألطفال استخداماتهم ا           

     . والمزاج والجنس والحالة الصحية
  

  :مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي ومهاراته
           

تختلف مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي عن مهاراته في أن المجال هو الموقـف             "        

ظم الشعر، وكتابة المقال، والقصة القصيرة، بينما       ن:  التعبير مثل  يتطلبأو الموضوع الذي    

  ). ٣٣ :٢٠٠٣النجار،  ("تتعلق المهارة باألداء الكتابي لتلك المجاالت



 ٦٠

ـ       التعبيرحصة    ما نالحظ في مدارسنا أن     راوكثي          ل  تعتمد مجـال التعبيـر وتهم

 أن ينوه إلى    ة دون الميذه كتابة مقال أو قص    مهاراته، إذ أن الكثير من المعلمين يطلب من ت        

  . اسية الالزمة للتعبير الكتابي اإلبداعيالمهارات األس
  

   :وعودة إلى مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي يجد الباحث أن أهمها يتمثل في         

  . الشعر بأنواعه -

 . القصة والرواية والمسرحية -

 . السير والتراجم -

 . الوصف بأنواعه المختلفة -

  الخواطر اإلنسانية -

 .المقاالت األدبية والفنية -
  

 المقال األدبي بالشرح والتفصيل ألنه المجـال الـذي          عوموضوسيتناول الباحث           

  . تناوله البحث موضوع الدراسة
  

 الكتابي اإلبداعي الالزمة لطالب الصف الثامن األساسي        التعبيروأما عن مهارات            

ـ حصر في المهارات التي تناولهـا البر      ن فت بحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة      امج ن

والملحق رقم  ، الذي أعده الباحث وطبقه على طالب الصف الثامن األساسي لتنميتها لديهم          

  . يبين هذه المهارات) ٣(
  

  :  أو المقالة األدبيةالمقال األدبي

نوع من األنواع األدبية، وهي نص نثري يدور حـول فكـرة واحـدة تنـاقش                "

 أو إثارة    تقبل فكرة ما،   ارئ تعبر عن  وجهة نظر ما، أو تهدف إلى إقناع الق           ، أو عاموضو

القدس  ("ها بالسالسة، وأسلوبها بالجاذبية    طولها باالقتصار، ولغت   عاطفة ما عندهم، ويمتاز   

  ). ١٢٢ :١٩٩٥المفتوحة، 
        

 وعـالج   ،يعرفه آخر بأنه ضرب من ضروب الكتابة النثرية إن قـصر طولـه            و        

  ). ١٥ :٢٠٠٠شرف،  (دا واحعاموضو



 ٦١

بغي أن يكـون لهـا       نزوة عقلية ال ين    وفي تعريف آخر يعرف المقال األدبي بأنه      

ي نفـس كاتبهـا،      قطعة ال تجري على نسق معلوم ولم يتم هضمها ف          ضابط من نظام، هو   

  .  في شيءالمقال األدبيم من وليس اإلنشاء المنغ

كتب بطريقة عفوية   ي الطول والموضوع، ت   ة ف والمقالة األدبية قطعة نثرية محدود    

 عـن شخـصية     قًا صاد را تعبي سريعة خالية من الكلفة والرهق، وشرطها األول أن تكون        

  ). ٢٠٣-٢٠٢ :١٩٩٤القدس المفتوحة، (الكاتب 

:  للمقالة حيـث يقـول     طًاوقد حدد زكي نجيب محمود في كتابه جنة العبيط شرو         

، وأن تكون النقمة خفيفة يشيع منها لون باهت         ماديب ناق أن يكون األ  :  األدبية المقالةشروط  

، يحدثـه عـن     صا نريد من كاتب المقالة األدبية بأن يكون لقارئة زميالً مخل          ،من التفكير 

 بورعـه  ها وتيفًا ال أن يقف منه موقف الواعظ فوق منبره، يميل صل   هتجاربه ووجهة نظر  

 ثقـيالً   امة صـب  ك سامعه الح  أذن في   يصطنع الوقار حين يصب   وتقواه، أو موقف المؤدب     

  ). ٤١٥ :١٩٩٧القدس المفتوحة، (
  

  

 قدمها للحـصول    دراسة من خالل    ا إجرائي فًاتعري) ٣٨ :٢٠٠٣جار،  الن(ويعرفه  

لون من ألوان التعبير الكتابي     ":  فيقول بأن المقال األدبي    ، في التربية  الدكتوراهعلى درجة   

آرائه، أو يناقش موضـوعات      ومشاعره، وأفكاره و   اإلبداعي، يعبر فيه الطالب عن نفسه     

 بحيـث   ، بأسلوب واضح جميل، وضمن عرض متكامل محدد األهداف        ومجتمعه تهم بيئته 

  ."تبرز فيه شخصيته
   

 أن تـدور حـول موضـوع         من  للمقالة األدبية  ونفهم من هذه التعريفات أنه البد              

كاتب وموقفه من هذا الموضوع، وأن       وأن تكون محدودة الطول، وأن تعكس رأي ال        ،واحد

.  الظل يث تصدر عن ناقد مجرب خفيف     بحلف في لغتها وأسلوبها وأفكارها،      تخلو من التك  

نثري مـصبوغٌ بشخـصية   فن  :بأنه للمقال األدبي   اللباحث أن يضع تعريفً   ومن هنا يمكن    

  .تعال، إزاء قضية محددةوثقافة كاتبه، دون تكلف أو اف
  

  :لبة الصف الثامن األساسيأهمية فن المقال لط

 المنوه لها فـي طيـات هـذه         –طالع على العديد من المراجع الدراسات       بعد اال         

 وجد الباحث أن موضوع المقال األدبي أكثر أهمية وتناوالً لمهـارات التعبيـر              –الدراسة  



 ٦٢

اصة  خ ،الخ... والقصة والمسرحية  اإلبداعي من غيره من فنون التعبير اإلبداعي كالشعر       

وأنه يحيط بأكثر الموضوعات التي يتم تناولها في هذه المرحلة التعليمية، إذ يشكل عمـاد               

 تنبع من أمور    األساسيدروس المطالعة، ومن هنا كانت هذه األهمية لطلبة الصف الثامن           

  :كثيرة، منها

 . با مناسفًا اللغوية توظي الفرصة أمام الطالب لتوظيف حصيلتهإتاحة .١

 . طالب على التعبير عن نفسه ومشاعره وأفكارهتحسين قدرة ال .٢

 . القضاء على الخجل اللغوي لدى الطالب من خالل عرضه ألفكاره وعواطفه .٣

 . تعويد الطالب على تناول األحداث بتسلسل وبفكر ناقد .٤

 .  لتدعيم آرائه وكتابته؛ ملكة البحث واالطالع عند الطالباستشارة .٥

 والوجدانيـة داء آرائه في القضايا الفكرية والنفسية        أمام الطالب إلب   عافتح المجال واس   .٦

 .التي تهمه ومجتمعه

  

        : المهارات العامة للتعبير الكتابي اإلبداعي

          

رجوع الباحث إلى بعض المراجع والدراسات التي تتناول هـذا الموضـوع            بعد           

ــة   ــا دراس ــار، (ومنه ــين،  ) (٣٦- ٣٤ :٢٠٠٣النج ــو العن        ، )٦٣-٦٢ :٢٠٠٣أب

ـ (،  )١١٧ -٦٦: ٢٠٠٢حمـاد ونـصار،     ) (٤٥-٣٥ :٢٠٠٢،  تالفلي(  :٢٠٠٠،  ةالبج

         ،)٤٢١-٤٢٠ :١٩٨٨، والبــراريالمــصري (، )٤٧٩-٤٧٦ :١٩٧٩ســمك، ( ،)٤٦٦

توصل الباحث إلـى    ). ١٦٨ :١٩٧٣إبراهيم،  (،  )٢٧٥-٢٧٣ :١٩٨١خاطر وآخرون،   (

   :بي اإلبداعي وهيمجموعة من المهارات العامة للتعبير الكتا

  . الدقة في وضع عالمات الترقيم والعناوين والهوامش -

 .اختيار الكلمة المناسبة للمعنى -

 . ودة المقدمة، وحسن الخاتمةج -

 .اختيار الجمل المالئمة -

 .  اكتمال أركان الجملة -

 . بين الجمليدالج طالرب -

 . ترتيب الجمل  -



 ٦٣

 .إدراك الفكرة التي تعبر عنها الجملة -

 .  الجملانيعفهم م -

 . للمعنىاختيار اللفظ المالئم -

 . مراعاة التالؤم بين األلفاظ -

 . اإلحساس بمناسبة الكالم للمقام -

 .التعبير الواضح عن اآلراء والمشاعر -

 . مهارة أدوات الربط -

 . والفرعيةمهارة تحديد األفكار األساسية  -

 .ترتيب األفكار وتسلسلها -

  .تحديد األفكار األساسية والفرعية -

 . ايالكتابة إمالئصحة  -

 . تحديد األفكار األساسية والفرعية -

 . وضوح الخط وجماله -

 . ترك مسافة قصيرة من بداية السطر األول في الفقرة -

 . وضوح الفكرة وعمقها -

 . الخلو من األخطاء النحوية والصرفية -

 .تجنب األلفاظ العامية في الكتابة -

 . با مناسفًار البالغية توظيتوظيف الصو -

 . ع بين األساليب الخبرية واإلنشائيةيالتنو -

 . كتابة الفقرة من حيث الشكل والمضمون -

 .الدقة والوضوح والتنظيم -

 .  واالستناد إلى األدلة واألمثلة عند عرض الفكرة، وسالمة توظيفهااالستشهاداتدقة  -
  

  :المهارات الخاصة بفن المقال
   

رفها الطالب قبـل كتابـة       أن يع   من المهارات التي من المفروض     مجموعةهناك           

  :بعضها في) ٣٩ :٢٠٠٣النجار، (مل المقال ويج
   
 .  فعالً عن مضمونهوالذي يعبر، ع العنوان المناسب للمقالوض .١



 ٦٤

 . البدء بمقدمة شائقة تلفت نظر القارئ وتحثه على قراءة الموضوع .٢

 .عرض الموضوع بكل أبعاده دون إخالل أو تطويل .٣

 .لخيص جيد للموضوعالوصول إلى خاتمة فيها ت .٤

 .ر أو تكلف الواضحة دون تقعالسهلةاستخدام اللغة  .٥

 .توضيح الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية .٦

 . األفكار دون قفزات أو نقالت فجائيةي في عرض قالتسلسل المنط .٧

 . الذي يكتب فيهإظهار آراء الكاتب نحو الموضوع  .٨

ض الحقائق والبيانات التي تؤيد     استخدام األدلة وضرب األمثلة وتوظيف الشواهد وعر       .٩

 .وجهة نظره
  

والمراجع التي استند إليها الباحـث فـي        وبعد االطالع على العديد من الدراسات               

 أخـرى    يضيف الباحث مهـارات    ،ة بهذا الموضوع  تحكيم المهارات الخاص  بعد   و ،دراسته

 المقـال فـن   في  صة  في مجال التعبير اإلبداعي وخا    توصل إلي أنها مهمة لطالب الثامن       

  : وهي،األدبي
  

توظيف الطالب لعالمات الترقيم خاصة وأنها تمثل لغة بديلة عن لغة المـتكلم مـن               . ١٠ 

  . إشارات وإيماءات وإيحاءات وانفعاالت

  . الدقة في استخدام أدوات الربط والتي تكون الكتابة بدونها مفككة ومهلهلة. ١١

 ء وإنهـا  ، كترك مسافة قصيرة في بداية الفقرة      :شكلاالهتمام بكتابة الفقرة من حيث ال     . ١٢

  . الخ...  واحديسطور الفقرة على خط رأس

اشتمال الفقرة على فكرة واضـحة،      : االهتمام بكتابة الفقرة من حيث المضمون ومنها      . ١٣

  . وترابط األفكار داخل الفقرة، وتأييد الجمل الفرعية للجملة المحورية
          

تم عرض المهارات الخاصة بالتعبير الكتابي اإلبداعي لفن المقال األدبي          هذا وقد            

كتاب الطالب بعد أن تم دراستها وتحكيمها مـن قبـل العديـد مـن               ملحق  بالتفصيل في   

   :وهنا يذكر الباحث هذه المهارات على شكل عناوين رئيسة وهي، المتخصصين والمعنيين
  

 .توظيف عالمات الترقيم )١

  . سليملربط بشكلاستخدام أدوات ا )٢



 ٦٥

  .التعبير عن األفكار بجمل مفيدة )٣

  .توظيف الشواهد المناسبة )٤

  .تحديد األفكار األساسية والفرعية )٥

  .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها )٦

  .انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني )٧

  .تنظيم األفكار والكتابة في فقرات محددة )٨

  . للفقرةمراعاة مهارات الشكل )٩

 .يسة للفقرةإبراز الفكرة الرئ )١٠
 

      
  لبرامج التعليمية وآيفية تصميمهاا

  

     :تعريف البرنامج التعليمي

ن                     ة م ضمنة مجموع ة ومت ة مترابط صممة بطريق ة م دة تعليمي ن وح ارة ع و عب ه
ارات             ، والوسائل، واألنشطة،الخبرات ة المه ويم المتنوعة؛ بهدف تنمي وأساليب التدريس والتق

  .واالتجاهات
و             ة    أو ه دريب بطريق يم والت رض التعل ممت لغ ي ص رات الت ن الخب ة م مجموع

ة ية ، مترابط دات الدراس ن الوح ة م ن مجموع ون م ى عناصر  ، ويتك دة عل ل وح وي آ وتحت
  .والتقويم، واألنشطة، ليب التدريسوطرائق وأسا، والمحتوى، األهداف: أساسية هي

  

  :المنطلق الفكري إلعداد البرنامج 
  

 برنامج بالوسائل المتعددة على تنمية مهارات التعبير الكتـابي         إعدادنطلق فكرة   ت         

 الـذي يتناولـه     ة الموضوعات من أهمي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي        

ـ    والتي تعتبر بحقّ   –فباإلضافة إلى مهارات التعبير الكتابي    ، البرنامج  التـي   – اد مهمة ج

 لتنمية هـذه المهـارات لـدى        الوسائل المتعددة تناول  و ي بنا فه نعمل على تنميتها لدى طال    

    قةطالبنا، وجعل المادة الدراسية مشو، على إثـراء هـذه     كما يساعد    ،بة إلى نفوسهم   ومحب

 يعالج أوجه القصور في الكتـاب       كما، ة أكثر قدرة على التعبير بأنواعه     المادة وجعل الطلب  

  .المدرسي



 ٦٦

  : ميآيفية تصميم البرنامج التعلي

قام الباحث بالتعرض لمجموعة من نماذج تصميم البرامج التعليمية، ثم قام بعمل           
ى له اختيار النموذج  ليتسنلفرعية التي يتكون منها آل نموذج؛مقارنة للمراحل األساسية وا

  :، والجدول التالي يوضح ذلكدراسة الالمناسب لهذه

  يمية  التعلجنتائج تحليل نماذج تصميم البرام
  

  الخطوات
  جمعة

  إبراهيم

عبد 

اللطيف 

  الجزار

  جيرالك
محمد 

  الحيلة
  كمب

محمد 

 عطية

  خميس

  *  *  *    *  *  تحديد خصائص المتعلمين .١

  *  *  *    *    تحديد الحاجات التعليمية .٢

دراســة واقــع المــصادر  .٣

  التعليمية
*  *      *  *  

  *    *  *  *  *  صياغة األهداف التعليمية .٤

  *  *  *  *  *  *   المحتوىتحديد عناصر .٥

  *      *  *    اختيار خبرات التعلم  .٦

  *      *  *    طريقة تجميع المتعلمين. ٧

  *        *     التعليميةاختيار الوسائل. ٨

  *        *  *  تصميم الرسالة التعليمية  .٩

تصميم عناصـر عمليـة     .١٠

  التعلم
  *      *  *  

تصميم إستراتيجية تنفيـذ    .١١

  التدريس
*  *  *  *    *  

  الوسـائل  صول علـى  الح.١٢

  وتجهيز التسهيالت
  *    *    *  

  *  *  *  *  *  *  إجراء التقويم البنائي.١٣

  *  *  *  *  *  *  إجراء التقويم النهائي.١٤

  



 ٦٧

يتفقان في خطواتهمـا     والجزار   ،خميسيتضح من نتائج التحليل السابق أن نموذج        

 ؛ة الحالي للدراسةمي  ي التعل  النموذج األنسب لبناء البرنامج    ن نموذجا واحدا هو   البحيث يشك 

 وتـوفر   ،اتباعه وسهولة   ،وضوح عناصره لو ،ه يجمع بين مزايا النماذج األخرى     وذلك ألن 

ق في بقية النماذج التي تـم       كما يتضح أنه يجمع بعض الخطوات التي ال تتحق         ،أمثلة عليه 

ومما يدعم اختيار هذا النموذج فاعلية استخدامه في العديد من األبحـاث ومـن               ،عرضها

حيث قام بتصميم منظومة تعليميـة      ) ٢٠٠٥( مثلتها البحث الذي أجراه يحيى أبو جحجوح      أ

محوسبة قائمة على الوسائط المتعددة وتجريب فاعليتها على التنور البحثـي لـدى طلبـة               

  .مية بكلية التربية بجامعة األقصىالتخصصات العل

  :المرحلة األولى ـ مرحلة تخطيط البرنامج

حلة تخطيط البرنامج إلى وضـع الـشروط والمواصـفات الخاصـة            تهدف مر            

، والمحتـوى ، وأدوات القياس ، وتشمل عمليات تصميم األهداف   ، بمصادر التعلم وعملياته  

 اتواسـتراتجي ، وأساليبه، والتفاعالت التعليمية ونمط التعليم   ،واستراتيجيات التعليم والتعلم  

أو ،  الحـصول عليهـا     واتخاذ القرار بـشأن    ،واختيار المصادر   ووصفها    ، التعليم العامة 

  ).   2003٤٢١ :،خميس (إنتاجها محليا

  :تصميم األهداف العامة: أوالً

ثم بعد ذلك يتم    ،          يتم تحديد األهداف العامة للمحتوى أو الوحدة الدراسية المختارة        

مـر تـصميم    وي،  دقيقة قابلة للمالحظة والقيـاس     اتوهي عبار ، تحديد األهداف السلوكية  

  :األهداف بالخطوات التالية

  .ترجمة المهمات التعليمية إلى أهداف سلوكية -١
 وتنظيم المحتـوى    ،تحليل األهداف إلى نهائية وممكنة بهدف تحديد التتابع المناسب لها          -٢

  .على أساسه
 .تصنيفات األهداف حسب التصنيفات المشهورة مثل بلوم أو جانيه -٣
 . إعداد جدول مواصفات األهداف -٤
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تصميم أدوات القياس: اثاني : 

ترتبط  و ،ي التي تركز على قياس األهداف             األدوات واالختبارات محكية المرجع ه    
  :يمر تصميمها بالخطوات التاليةو، حكات األداء المحددة في الهدفمباشرة بم

  .ووظيفتها، وهدفها، تحديد نوع األداة أو األدوات المطلوبة -١
  .ومستوى أدائه، وشروطه، نوعه: وتشمل السلوك، ل هدفات األداة لكتحديد محكّ -٢
 . تحديد ظرف تطبيق األداة أو االختبار -٣
 .ونوعها، تحديد عدد األسئلة لكل هدف -٤
 والتنسيق بين األسـئلة     ،مع مراعاة التوازن  ، صياغة األسئلة صياغة دقيقة وواضحة     -٥

 .المختلفة
 . إعداد جدول المواصفات -٦
 . وحساب صدقه وثباته، مينتقويم االختبار بعرضه على محك -٧
 .والوصول إلى الصيغة النهائية، إجراء التعديالت الالزمة -٨

  :تصميم استراتيجية تنظيم المحتوى: ثالثًا

ووضعها في تسلسل مناسب حـسب      ،  تحديد عناصر المحتوى   لمرحلةاذه  ه يتم في         
تحديـد المحتـوى    ويرجـع   ، األهداف  لتحقيق األهداف التعليمية خالل فترة زمنية محددة        

  . للدراسة بعد تفحص وتعمق شديد

  : تحديد طرائق واستراتيجيات التعليم والتعلم: رابعا

هي خطة يستخدمها المعلم لبناء خبرة التعلم علـى         :  طرائق واستراتيجيات التعليم         
ويتم اختيار هـذه الطـرق بـتفحص        ، أو االكتشاف ، مستوى الدرس مثل  طريقة العرض     

 . دوتعمق شدي

د المتعلم علـى إدراك     فهي عمليات أو مهارات عقلية معقدة تساع      : أما استراتيجيات التعلم  
، واسـتبقائها ، تخزينهـا و، وتنظيمها، واكتسابها،  ومعالجتها ،المثيرات البيئية المعلومات و 
وفـوق  ، استراتيجيات التعلم المعرفية  : وهناك نوعان من االستراتيجيات هما    ، واسترجاعها

   .  المعرفية
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  :تصميم استراتيجيات التفاعالت التعليمية: خامسا

  التعليميةالوسائل وتحديد شكل البيئة حديد أدوار المعلم والمتعلمين وويقصد بها ت
  

  .تشمل األهداف التي يقوم المعلم بعرضها األهداف التي يمكن تحقيقهانوعية هذه التفاعالت و

  : تحديد نمط التعليم وأساليبه: سادسا

: وتوجد منها أربعة أنواع رئيسة وهـي      ، يقصد به حجم المجموعة المستقبلة للتعلم             
والتعليم في مجموعات   ، والتعليم الجماعي في مجموعات كبيرة    ، التعلم الجماهيري من بعد   

  .ولكل نوع أساليب مناسبة في التعلم، والتعلم الفردي المستقل، صغيرة

  :لعامةتصميم استراتيجية التصميم ا: سابعا

تتكون من مجموعة من األنشطة واإلجراءات التعليمية       ،  وهي خطة عامة ومنظمة          
فـي فتـرة زمنيـة      ، في تسلسل مناسب ؛ لتحقيق أهداف تعليمية معينة       ، المحددة والمرتبة 

  .محددة

  :اختيار مصادر التعلم ووسائله المتعددة: ثامنًا

صميم؛ ألنها تـرتبط بمتغيـرات عديـدة        تعد هذه العملية من أصعب عمليات الت              
وهناك عدة نماذج الختيار المصادر     ، ويصب فيها كل مخرجات الخطوات السابقة     ، ومعقدة

  .والوسائل المتعددة

المتعددةاوصف مصادر التعلم ووسائله: اتاسع :  

في ، م وصف تفصيلي لكل وسيلة    يقدَّ، بعد تحديد المصادر والوسائل األكثر مناسبة             
  .وء الشروط والمعايير السابق تحديدهاض

  :ول على المصادر أو إنتاجها محليااتخاذ القرار بشأن الحص: عاشرا

، أو تجارية مستوفية الشروط والمعايير التربوية والفنية      ، إذا وجدت وسائل جاهزة           
هظـة  أو با ،  أما إذا كانت هذه الوسـائل غيـر متاحـة          ،يمكن شراؤها ، ومعقولة التكاليف 
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 ي هـذه الحالـة إنتاجهـا محليـا        يمكن ف ، أو غير مناسبة للشروط والمواصفات    ، التكاليف
  ).١٧-١٥: ٢٠٠٥، كشكو(

  : مرحلة تنفيذ البرنامجالمرحلة الثانية ـ

أهـداف  : ويشمل، يميةل        في هذه المرحلة يتم عرض المحتوى على هيئة دروس تع         
وقد تم  ، ةي وتقويم ، تعلمية /وإجراءات تعليمية ، ةأساسيومتطلبات  ، ووسائل تعليمية ، سلوكية

وتم تفصيلها في   ،  إجراءات الدراسة  :بعنوان،  في الفصل الرابع   تناول مرحلة تنفيذ البرنامج   
  .)٨ملحق رقم  (دليل المعلم: كتاب
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 الفصل الثالث
 
 
 

  :المرتبطة بالدراسة الحاليةالدراسات السابقة 

  

  .ـ دراسات عن أثر الوسائل والتكنولوجيا التعليمية أوالً
  

  .دراسات في تعليم التعبير وتقويمه ـثانيا 

والتعبيـر  ، اإلبـداعي  دراسات تتعلق بتنمية مهارات التعبير الكتابي        ـ ثًاثال

  :الوظيفي الكتابي
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 الفصل الثالث
 
 
 

  : ة الحاليدراسةالمرتبطة بالالدراسات السابقة 

 هذا الفصل مجموعة من البحوث والدراسات السابقة، المتصلة بموضـوع           عرضي

 ، والتي أتيح للباحث االطالع عليها، وذلك لإلفادة منها في معرفـة واقـع             ة الحالي دراسةال

ومعرفة ،  ومتغيرات أخرى   تعليم التعبير   في ية التعليم استخدام وتأثير الوسائل والتكنولوجيا   

أهـم   ومشكالته، والوقوف على طرق مختلفة لتعليم التعبير، وفي تحديد           واقع تعليم التعبير  

تحديد أهـم مهـارات       و ،طالب الصف الثامن  الخاصة ب كتابي اإلبداعي   مجاالت التعبير ال  

 وكـذلك   ،ال المقال األدبي  التعبير الكتابي اإلبداعي الخاصة بطالب الصف الثامن في مج        

في اشتقاق بعض األسس التربوية التي يقوم عليها البرنـامج المقتـرح، باإلضـافة إلـى                

وقـد تـم تقـسيم هـذه        . التوصيات التي يفيد منها الباحث عند تطبيق البرنامج المقترح        

 دراسات تتعلق بتحديد أثر التدريس باسـتخدام الوسـائل         : محاور هي  ثالثةالدراسات إلى   

،  وتقويمـه   ودراسات تتعلـق بتعلـيم التعبيـر       ،التعلمية/  والتكنولوجيا التعليمية  متعددةال

  .  خاصةالتعبير الكتابي اإلبداعي عامة وودراسات تتعلق بتنمية مهارات التعبير الكتابي

؛ بحيث بدأ من القـديم إلـى        وعة من الدراسات تاريخيا   كل مجم ل وعرض الباحث 

ومدى االتفاق واالخـتالف    ،  منها ة الحالي دراسةه ال ت ما أفاد  ابينً م ، عليها  ثم عقب  ،الحديث

  . بين هذه الدراسات والدراسة الحالية

  :وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه المحاور

  

  : التعلمية/ والتكنولوجيا التعليمية، المتعددةأوالًـ دراسات عن أثر الوسائل 

  :)Bailey١٩٩٢  بيلي(دراسة 

 CAI تحديد أثر التدريس باستخدام الكمبيوتر التعليمـي ى هذه الدراسة إل هدفت         

تالميذ مـن   و،منخفضي القدرة  من تالميذ الصف التاسعا تلميذ٤٦ً ىوطبقت الدراسة عل

، وتـم  التالميـذ لمجمـوعتين   تم تقسيمو % ٣٠إلي  %١الصف الثامن تقع درجاتهم بين 
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بينمـا درس للمجموعـة    ،ابطة بواسطة مدرس بالعرض المباشرالتدريس للمجموعة الض

 وتم اسـتخدام بـرامج      ،التجريبية مدرس آخر مع االستعانة بالكمبيوتر المساعد التعليمي       

النتائج علي وجود فـروق   ، ودلت المحاكاة واأللعاب الكمبيوتريةالتدريب والمران وبرامج

لـم تظهـر فـروق      و ،ياضيات لصالح المجموعة التجريبية    في تحصيل الر   إحصائيادالة  

  .حل المشكالتجموعتين في الحسابات والمفاهيم و بين درجات الم ةدال

  .)http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm، بدر(
  :)١٩٩٨ ، دسبين (دراسة
تي استخدام الحاسـوب فـي تعلـم الطلبـة          مقارنة طريق  هذه الدراسة إلى   هدفت        

مختبر ، وطريقة التدريس باستخدام شريط الكاسيت و      سبانية كلغة أجنبية  عيين للغة األ  الجام

، طالبـا ) ٨٠(دراسة التي تكونـت مـن       ، مستخدما المنهج التجريبي على عينة ال      اللغات

ـ ، تم تقسيمهم سبانية ألول مرةيدرسون اللغة األموزعين على خمس شعب       إلـى  شوائياع

البيانات بأدوات القياس المناسبة، أظهرت نتائج       وبعد جمع    ، تجريبية وضابطة  :مجموعتين

دام الحاسوب وأنجزوا تمـارين      التعلم بفاعلية وبكفاءة باستخ    إلى الطالب مالوا     أن الدراسة

ب موعات الحاسو  كما أظهرت النتائج اتجاهات إيجابية لطلبة مج       ، أكثر اأكثر، ووفروا وقتً  

  .سبانية بصورة عامةنحو تعلم اللغة األ

  :)١٩٩٩، دعبد الحمي(دراسة 
معرفة أثر برنامج مقترح لتدريب الطالب المعلمين على        هذه الدراسة إلى     هدفت         

  في تصميم وإنتاج برمجيات تعليمية متعـددة  Power Pointاستخدام العروض التقديمية 

 وقد اتبع المـنهج الوصـفي       .ام الكمبيوتر في التعليم   الوسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو استخد    

، وقـد تـم     البرنـامج  والمنهج التجريبي عند تطبيق      ،التحليلي وذلك عند تحديد المهارات    

اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية من بين الطالب المسجلين لمقرر استخدام الحاسوب            

 عدد الشعب المسجلة لهـذا      حيث كان ) م١٩٩٩/٢٠٠٠(في التعليم للفصل الدراسي األول      

 المجموعـة   إحـداهما  وتمثـل    ،بشكل عـشوائي  منها   تم اختيار شعبتين     ، شعب ٦المقرر  

الدراسـة  باالختبـار     وتمثل األخرى المجموعة التجريبية، وقد تمثلـت أدوات          ،الضابطة

 ومقياس االتجاهـات    ، وبطاقة تقويم مستوى إنتاج الطالب للبرمجيات التعليمية       ،التحصيلي

 وقد أشارت أهـم نتـائج       ، استخدام الكمبيوتر في تصميم وإنتاج البرمجيات التعليمية       نحو

  :الدراسة إلى
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بين متوسطي درجات الطـالب     ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائيايه دالة   د عالقة ارتباط  ووج

 وبطاقة تقويم مـستوى اإلنتـاج ومقيـاس         ،عينة البحث على كل من االختبار التحصيلي      

 .خدام الكمبيوتراالتجاهات نحو است

  :)٢٠٠٠(الحيلة دراسة 
معرفة أثر الوسائل التعليمية التعلمية الملونة في التحصيل         هذه الدراسة إلى   هدفت        

، ولإلجابة عـن أسـئلة      ف السادس األساسي في مادة العلوم     المباشر والمؤجل لطلبة الص   

) ٣١٢( تكونت مـن     سيالدراسة تم اختيار عينة عشوائية من طلبة الصف السادس األسا         

تخدام الوسـائل   وزعت على ثالث مجموعات تعلمت إحداها مادة العلوم باس         ، وطالبة طالبا

، وقد  رة بالوسائل التعليمية التقليدية   واألخي ،ة، والثانية بالوسائل غير الملون    التعليمية الملونة 

الـصف  أظهرت النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات أداء طلبـة               

 ،تعزى إلى اسـتخدام الوسـائل التعليميـة        ،ى اختبار التحصيل في مادة العلوم     السادس عل 

 ثـم الطلبـة الـذين تعلمـوا        ولصالح الطلبة الذين تعلموا بالوسائل التعليمية الملونة أوالً،       

 ولم تكشف الدراسة عن     ، كان التحصيل أم مؤجالً    را، مباش بالوسائل التعليمية غير الملونة   

  .روق ذات داللة إحصائية تعزى إلى جنس الطلبةوجود ف

  :)م٢٠٠١(دراسة عبد الكريم 
معرفة فاعلية اسـتخدام الوسـائط التعليميـة المتعـددة          هذه الدراسة إلى     هدفت         

والمتطورة المرتبطة بالحاسب اآللي والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل وتنمية التفكير           

 مـن طـالب     عـشوائيا تم اختيارهم   ، طالبا ٦٠ الدراسة من    تكونت عينة  وقد   ،االبتكاري

 وقـسمت العينـة   ، الفرقة الثانية بكلية التربية شعبة األحياء بوالية صحار بسلطنة عمـان          

 وقد استخدم الباحث االختبار     ،ضابطة واألخرى تجريبية   إلى مجموعتين إحداهما     عشوائيا

 ،التعلم الفردي من جانب الطالب     أسلوب   تباعابالتحصيلي كأداة للدراسة وتم تنفيذ التجربة       

 : من أهمهـا   د توصلت الدراسة إلى نتائج     وق ،وقد استمر تطبيق التجربة لمدة ثمانية أسابيع      

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولـى             وجود

  .التحصيلي لصالح األولىومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية في االختبار 

  :)٢٠٠٣، حبيب(دراسة 

القائمـة  (ة التعلم    أثر الوسائط المتعددة في بيئ     نالكشف ع هذه الدراسة إلى     هدفت        

لدراسـة   أسئلة ا  ن ع لإلجابة ماعلى تنمية مهارات التفكير والتعلم مستخد     ) على الكمبيوتر 
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اسة أن الحاسبات اآللية تسهم في زيادة       ، وكان من أهم نتائج الدر     وتحقيقها المنهج التجريبي  

 ومهـارات اللغـة     ،والمعرفية اإلدراكية والمهارات   ، مهارات التفاعل االجتماعي   :كل من 

الطـالب  ، وتتضح فاعلية أجهزة الكمبيوتر وشرائط الفيديو في تغييـر تفكيـر             والتحدث

جتماعي أكثر منه في  ، كما يسهم الكمبيوتر بفاعلية في الجانب اال       وتعلمهم والتفاعالت بينهم  

  .الجوانب الفنية

  :)م٢٠٠٣(دراسة فارس  
ودراسة أثرها في تحصيل طلبـة      ، رمجية تعليمية تصميم ب هذه الدراسة إلى     هدفت        

 ،الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفروعها مقارنـة بالطريقـة االعتياديـة             

ية على عينه الدراسة التي تكونـت مـن         واستخدم الباحث المنهج التجريبي لتطبيق البرمج     

 من طلبة الصف السابع األساسي من مدرستين        عشوائيا تم اختيارهم    ، وطالبة طالبا) ١٢٠(

موعتين ضـابطة   مج( وقسم الباحث العينة إلى أربع مجموعات        ، عمان –ربد  إفي منطقة   

 الثاني من   صلوتضمنت البرمجية وحدة دراسية واحدة فقط من الف       ، )ومجموعتين تجريبية 

وأظهرت نتـائج   ، عة عشرة من كتاب لغتنا العربية     وهي الوحدة الساب  ، كتاب اللغة العربية  

 التـدريس  طريقـة     تعزي ،الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلي        

ولصالح وإلى مستوى التحصيل    ، لى الجنس ولصالح اإلناث   وإ، لصالح الطريقة المحوسبة  

  . المرتفعالتحصيل

  :)م٢٠٠٤ (مطر دراسة

في تنمية مهارة التجويد      بالوسائل المتعددة  مجناهدفت للتعرف على أثر استخدام بر             

  على عينـة مـن     م الباحث المنهج التجريبي    واستخد ،لدى طالب الجامعة اإلسالمية بغزة    

 مجاناستخدام بر  ب تعلمت إحداها مهارة التجويد   ،  لكل مجموعة  طالبا) ٢٠(ت  ا مجموع ثالث

بينمـا   ، الفيـديو  استخداموتعلمت الثانية مهارة التجويد ب     ، بمساعدة المعلم  الوسائل المتعددة 

 وكان من أهم نتائج البحث وجود فـروق    .تعلمت األخيرة مهارة التجويد بالطريقة التقليدية     

وعـدم وجـود     ، الفيديو والوسائل المتعددة بمساعدة المعلم     استخدامتعزي التدريس لصالح    

 استخدام الوسائل المتعددة بمساعدة المعلم مقارنة بطريقة      استخدام تعزى إلى طريقة  فروق  

  . الفيديو مقارنة  بالطريقة التقليديةاستخدام وعدم وجود فروق تعزى إلى طريقة، الفيديو
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  :)م٢٠٠٤( دراسة الهرش وأبو جاموس
يمية فـي تحـصيل     لتعرف على أثر استخدام برمجية تعل     اهذه الدراسة إلى     هدفت        

 م الباحث المـنهج التجريبـي      واستخد ، الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية       ةطلب

 كمجموعـة   طالبـا ) ١٨(و ، كمجموعـة تجريبيـة    طالبا) ٢٠(على عينة من مجموعتين     

ضابطة ) ١٦(و، تجريبية) ١٨(ن  إلى مجموعتي  عشوائياتم تقسيمها   طالبة  ) ٣٤( و ،ضابطة

 وكان من أهم نتائج البحث وجود فروق تعـزي          ، وطالبة طالبا) ٤٧٣ (من مجتمع أصلى  

  .التدريس لصالح البرمجية في تحصيل الطلبة

  :)م٢٠٠٥( دراسة أبو شتات
لتعرف على أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على         ا هذه الدراسة إلى   هدفت       

 وقد اتبع الباحـث فـي       ، نحو االحتفاظ بها   متحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاته     

 وعـدة   "وية للبنات    الثان ءالخنفسا" دراسته المنهج التجريبي على عينة تمثلت من مدرسة         

الوحدة المختـارة عـن طريـق     طالبة حيث تدرس   ٣٢ وكان عدد الطلبة     ،مدارس أخرى 

ـ ٣٢ وعددها ،، والثانية ضابطة الحاسوب ـ  ة طالبة وتدرس بالطريقة التقليدي  د، وقـد اعتم

، وقد أشـارت    جاه نحو الحاسوب كأداتين للدراسة     ومقياس االت  ،الختبار التحصيلي الباحث ا 

 وبخاصة في تحقيق األهداف التـي وضـع مـن أجلهـا             ،أهم النتائج إلى فاعلية البرنامج    

 ،وقدرته على الرفع من مستوى الطالبات في مستوى التحصيل وتعديل االتجاه نحو المادة            

ى االرتقاء بمستوى   طول كما تثبت أن للبرنامج القدرة عل      وترسيخ وتثبيت المعلومات لمدة أ    

  . في المجموعة الضابطةالمستوى المنخفض مقارنة بأقرانهم الطالبات ذوات

  

  : تعقيب على دراسات المحور األول
رى اهتمام واضح من هذه الدراسات بالوسـائل        بعد عرض دراسات هذا المحور يُ             

   .)م٢٠٠٤، مطر(دراسة و ،)٢٠٠٠(لحيلة دراسة ا  كما جاء فيالتعليمية

 وخاصـة   ،كما يتضح اعتماد معظم هذه الدراسات على التكنولوجيـا التعليميـة                  

 ،)م٢٠٠٤(كل من الهرش وأبو جاموس        اعتمدت عليها دراسة   والتي ،البرامج الحاسوبية 

  مـن  كـل   اعتمدت عليها دراسـة    والتي ،أو الوسائط المتعددة  ، )م٢٠٠٣(دراسة فارس   و

  .)م٢٠٠١(دراسة عبد الكريم و ،)٢٠٠٣، حبيب(
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 وجود فـروق ذات داللـة        والتي تظهر  ،ها نتائج فيويالحظ اتفاق هذه الدراسات             

لصالح الطرق التي تستخدم الوسـائل والتكنولوجيـا         تعزى   ،إحصائية في التحصيل الكلي   

م الوسائل التعليمية المتعددة في      لهذه الدراسة في استخدا    اي قو راوالتي مثلت مبر  ، التعليمية

  .بناء البرنامج المقترح
          

  

وقد أفادت الدراسة الحالية من دراسات هذا المحور في التعرف علـى الوسـائل                      

المهارات العامة للتعبير الكتابي اإلبـداعي،       في البرنامج المقترح لتنمية    المتعددة الموظفة 

  . دام هذه الوسائل وتوظيفهاكذلك في التعرف إلى آلية استخ
  

  : دراسات في تعليم التعبير وتقويمه ـياثان
   

  :)١٩٨٨(دراسة عطا 
أثر تكامل تدريس الفصل والوصل وعالمات الترقيم على استخدام         "وهي بعنوان            

حيث استهدفت هذه الدراسة    ، في تعز باليمن  ، "كتابات طالب كلية التربية   هذه العالمات في    

 وعالمـات التـرقيم     ،ف على العالقة بين الفصل والوصل كمبحث بالغي من جهة         الوقو

ثر هذا التكامل على استخدام عالمات      ثم بيان أ  ، ث الكتابة من جهة أخرى    كمبحث من مباح  

اختارها الباحث بطريقة   ،  وطالبة طالبا) ٩٥(راسة  ولقد ضمت عينة الد   . لكتابةالترقيم في ا  

 : العينة إلى ثالث مجموعات    مامقس، هج التجريبي في دراسته   واستخدم الباحث المن  ، قصدية

س الثالثة تـدر   و ،س الفصل والوصل فقط   والثانية تدر ، س عالمات الترقيم فقط   األولى تدر 

 وقد استمر تدريس المجموعات الثالث علـى مـدى          .ريقة المتكاملة التي تجمع بينهما    بالط

االختبار الذي قـام الباحـث      طبيق  وبعد ت ، بمعدل حصة واحدة كل أسبوع    ، خمسة أسابيع 

 جاءت النتائج كما    . لقياس استخدام عالمات الترقيم في كتابات الطلبة عينة الدراسة         هاددبإع

  :يلي

ن يرفع مستوى تحـصيل     من شأنه أ   ، بين موضوعين بينهما ارتباط وثيق     إن التكامل  .١

  .على أي مستوى من المستويات العمرية وذلك، الطالب فيهما

٢. صل والوصل من شأنه أن يساعد الطالب على استخدام عالمات الترقيم فهم الفإن. 

٣. التدريب على استخدام عالمات الترقيم أمر ضروري لـضمان اسـتمرار تـذكر              إن 

 . سليمةةالطالب للقيام بها في صور
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  :)١٩٨٨(دراسة القيسي 

لتعبير الكتابي   في ا  عاتحديد األخطاء اإلمالئية األكثر شيو    هذه الدراسة إلى     هدفت        

) ٢٧٠(  وتكونت عينة الدراسة مـن     ،في مدينة أربد باألردن   ، اإلعداديةالمرحلة   لدى طلبة 

صـف   لكـل  بابواقع تسعين طال، الثالثة من المرحلة اإلعدادية وطالبة من الصفوف  طالبا

بة الكتا، بتكليف أفراد العينة  ولتحقيق الهدف من الدراسة قام الباحث        ،من الصفوف الثالثة  

وأعطى الطلبة مـدة    ، لتي تم اختيارها من قبل المحكمين     في أحد الموضوعات اإلنشائية ا    

وبعـد  ، بدأ في الكتابة فـي وقـت واحـد        حيث ت ب، دقيقة لكتابة الموضوع التعبيري   ) ٤٥(

تتعلـق بالنظـام   لـى أخطـاء   ثم تصنيفها إ  ، وراق قام الباحث بتحديد األخطاء    تصحيح األ 

ونظـام اسـتخدام    ،  ونظام الفصحى والعامية   ، والنظام النحوي  ،والنظام الصرفي ، الكتابي

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية، عالمات الترقيم

١- طالب الصف األول اإلعدادي وقعوا في أخطاء أكثر مما وقع فيه كـل مـن                إن 

تفع مما يشير إلى أن عدد األخطاء يقل كلما ار        ، الصفين الثاني اإلعدادي والثالث اإلعدادي    

القـة نـسبية بـين       لـه ع   طًا هناك ارتبا  أي أن ، ويرتفع كلما انخفض  ، التعليميالمستوى  

  .وعدد األخطاء المرتكبة بجميع أنواعها، المستوى التعليمي

أو إبـدال   ، أو نقصان حرف  ، لمة الطلبة في زيادة حرف على الك      تركزت أخطاء  -٢

قة أما األخطاء المتعل  ، لعكسالتأخير أو ا  أو تقديم بعض الحروف التي تستحق        ،ف بآخر حر

 من األخطاء المتعلقـة بأنظمـة اللغـة         عافكانت أقل شيو  ، بنظام استخدام عالمات الترقيم   

وتحـسين  ،  بزيادة الثروة اللغويـة للطلبـة       وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام    .األخرى

 .الطلبةوالحرص على معالجة األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات ، أساليبهم التعبيرية

  :)١٩٩١(دراسة سالم 

إلى معرفة أثر كل من البرنامج التعليمي والطريقة التقليدية في            هذه الدراسة  هدفت       

ولمعرفة ذلـك   . تحصيل طالب الصف الثاني الثانوي العلمي في التعبير واتجاهاتهم نحوه         

الثـانوي   من طالب الـصف الثـاني        طالبا) ١٦٠( اختيرت عينة عشوائية قوامها      ؛األثر

األردنية، وقسمت هذه العينـة مناصـفة إلـى         بمدارس محافظة الزرقاء بالمملكة     العلمي  

مجموعتين ضابطة وتجريبية، درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، بينما درست          

المجموعة التجريبية باستخدام برنامج تعليمي معد، وقام الباحث بإعداد اختبار تحـصيلي            

 لمعرفـة اتجاهـات     راصيل الطالب للمهارات الكتابية فيما أعد اختبـا       لقياس مستوى تح  
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 في ارتفـاع    إحصائيا فروق دالة    وأظهرت نتائج الدراسة وجود   . عبيرالطالب نحو مادة الت   

مستوى تحصيل التعبير، وفي زيادة إيجابية اتجاهات الطالب نحوه لـصالح المجموعـة             

 وباإلكثـار مـن     ،اليب طرق تعلـيم التعبيـر     وأوصت الدراسة بالتنويع في أس    . التجريبية

  .استخدام طريقة البرنامج التعليمي في تعليم التعبير

  :)١٩٩١(المناصرة دراسة 
هذه الدراسة إلـى الكـشف عـن األسـس التـي يعتـــــمد عليهـا          هدفت        

عند اختيار موضـوعات    ، حكوميةالمــــعلمون للصف العاشر في مدارس األردن ال      

الذين يدرسون  ، راسة من جميع المعلمين والمعلمات     فتكونت عينة الد   ،صحيحهاوت، التعبير

، محافظة إربـد  ة التربية والتعليم ب    للصف العاشر في المدراس التابعة لمديري      اللغة العربية 

) ٣٧(تبانة مكونة من    ولتحقيق ذلك قامت الباحثة ببناء اس     ، )١٩٩١-١٩٩٠(للعام الدراسي   

 التي يقوم بها المعلمون علـى أنهـا     ،من الممارسات الخاطئة  احتوت على مجموعة    ، فقرة

ـ ، س من وجهة  نظرهم    أسـ عدم وجـود فـروق     ، حت نتائج تحليل التباين   وقد أوضــ

وإلـى سـنوات    ، تعزى إلى المؤهل العلمـي    ، )٠,٠٥ (عند مستوى ، ذات داللة إحصائية  

ـ  كما ،وعميلة التصحيح، وذلك بالنسبة إلى عملية االختبار ، لخبرةا حت الدراسـة أن  أوض

تركيـزهم علـى األخطـاء      : بين المعلمين في عملية التصحيح منها     ،  مشتركة ساهناك أس 

  .الخ ...عدم كتابة الملحوظات على كراساتهمو، اإلمالئية واألسلوبيةالنحوية و

  :)١٩٩٢(  parriesدراسة باريز 

ى قدرتها على تحسين    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر طريقة تقويم النظير، ومد                 

بـار لقيـاس    ولمعرفة ذلك األثر أعد اخت    . قدرة طلبة الصف الثاني عشر التعبيرية الكتابية      

 الكتابي، وقسمت عينة الدراسـة إلـى مجمـوعتين ضـابطة            قدرة الطالب على التعبير   

وتجريبية، كما تم إعداد برنامج في التعبير الكتابي، صمم على أساس أن تقوم موضوعاته              

 على أفراد العينـة، ثـم       قبليا را، وطبق الباحث اختبا   )زميل الفصل (ة تقويم النظير    بطريق

درس أفراد المجموعة بالبرنامج المعد، وقومت الموضوعات التي كتبها أفراد المجموعـة            

التجريبية بطريقة النظير، فيما قومت الموضوعات التي كتبها أفراد المجموعة الـضابطة            

  .  بعدياقًاث بتطبيق االختبار تطبيثم قام الباحبالطريقة التقليدية، 

فعالة في تحـسين قـدرة      مساهمة  ومن أهم نتائج الدراسة أن طريقة تقويم النظير ساهمت          

، كمـا أظهـر أفـراد       %)٧٦,٣(الطالب الكتابية لدى أفراد المجموعة التجريبية بنـسبة         
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لى الطريقة التقليدية في    ميلهم إ يقة تقويم النظير أكثر من      المجموعة التجريبية ميالً إلى طر    

، كما ساهمت طريقة تقويم النظير زيـادة تفاعـل الطـالب مـع              )تقويم المدرس (التقويم  

  . بعضهم

  :)١٩٩٣(دراسة محمود 

 الدراسة إلى التعرف على أسباب ضـعف تالميـذ الـصف الثالـث               هذه هدفت        

واجه كـالً مـن     مشكالت التي ت   وتحديد ال  تقويم واقع تعليم التعبير   اإلعدادي، وذلك ضمن    

، واألسس التي يجب اعتمادها لتعليم التعبير الكتابي في الصف الثالـث            المعلمين والتالميذ 

الحظـة  األولى بطاقة م  : نت الباحثة ثالث أدوات   ولتحقيق ذلك ب  . دي بدولة البحرين  اإلعدا

استبانة السـتطالع   ة العربية للصف الثالث اإلعدادي، والثانية       غلمعلمة ل ) ٤٨(لتقويم أداء   

معلمة من معلمـي اللغـة      ) ٥٢(و ،معلما) ٥٠(اآلراء حول التعبير الكتابي، وزعت على       

 في مناهج اللغة العربية للتعلـيم اإلعـدادي والثـانوي،           يااختصاص) ١٣(العربية، وعلى   

لث اإلعدادي حول التعبيـر     رأى تالميذ وتلميذات الصف الثا    على  لتعرف  لوالثالثة استبانة   

  . تلميذة) ١٩٦( ويذًاتلم) ١٨٤( وزعتها الباحثة على عينة عشوائية ضمت ،تابيالك

وأوضحت نتائج الدراسة وجود ضعف ملحوظ في مهارات التعبير الكتابي لـدى                    

، ضعف االهتمـام بتـدريس      هذا الضعف ل الرئيسة سباباألأفراد عينة الدراسة، وأن من      

يفية، والتركيز على المعلـم فـي       جاالت الكتابة الوظ  التعبير الكتابي، وقلة التركيز على م     

  . ية تدريس التعبيرعمل

  :)١٩٩٤(دراسة عودة 

لمرحلـة  هدفت هذه الدراسة إلى تحديد المهارات اللغوية في اإلنشاء المكتوب في ا                   

اختيار مهارات اإلنشاء المكتوب، بين عينة من       ي  حال وجودها ف  الثانوية، ومعرفة الفروق    

 وعينة من المحكمين فـي الـضفة        ،مين في جمهورية مصر العربية، ودولة الكويت      المحك

الغربية بفلسطين، وكذلك معرفة الفرق بين طلبة القسمين العلمي واألدبي فـي اسـتخدام              

ولتحقيق أهـداف   .  وجنس الطلبة وتخصصهم   ،مهارات اللغة العربية في اإلنشاء المكتوب     

كرم، جنين، نـابلس وبلـغ عـددها        طول: سة من ألوية  احثة عينة الدرا  الدراسة اختارت الب  

  . من طلبة كل لواء%) ١٠( وطالبة من طلبة الصف الثالث الثانوي بواقع طالبا) ١٢٩١(
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 في مـستوى المهـارات لـصالح        قًاوبعد تحليل نتائج التجربة والتي أظهرت فرو      

للتعبيـر فـي     لصالح طلبة القسم العلمي، أوصت الباحثة بوضع منهـاج           قًاالطالب، وفرو 

تدريسها بواسطة كتب أو منهاج محدد،       البالد العربية، حيث إنها المادة الوحيدة التي ال يتم        

  . وكذلك بالتركيز على تدريس المهارات اللغوية في أقسام اللغة العربية في الجامعات

  :)١٩٩٥(دراسة إبراهيم 

داء التعبيـري لتالميـذ   الدراسة إلى معرفة أثر طريقة التصحيح في األهذه هدفت          

ولتحديد ذلك األثر، اختيرت عينة عشوائية تكونت مـن ثمانيـة           . الصف الثالث اإلعدادي  

.  وتلميـذة  تلميذًا) ٢٦٤(ر من التلميذات ضمت     فصول نصفها من التالميذ، والنصف اآلخ     

وتم تصحيح موضوعات التعبير التي تكتبها أفراد العينة قبل إجـراء التجربـة، لتكـون               

 اإلمالء، النحو، صحة    : للتالميذ قبل بدء التجربة، وذلك من خالل محاور هي         قبليا راااختب

الستـشهاد، ثـم اختـار الباحـث أربعـة          االمعنى، تكامل الموضوع، جمال العبارات، و     

موضوعات تعبيرية عن طريق مناقـشة المعلمـين لتالميـذهم، وتمـت دراسـة هـذه                

وبعد ذلك طلب من التالميـذ كتابـة هـذه          الموضوعات في كل الفصول في وقت واحد،        

 حيث تم تصحيح الكراسات     ،الموضوعات، ثم أخذ المعلم يصحح الموضوعات بعدة طرق       

باستخدام الرموز، ثم أعيدت الكراسات للتالميذ، وطلب منهم تصويب األخطاء وذلك فـي             

ريق فصلين آخرين بتصحيح الكراسات عن ط     الفصول الثماني، وقام المعلم في      فصلين من   

كتابة الصواب فوق الخطأ، واستخدمت طريقة ثالثة في فـصلين آخـرين حيـث كتبـت                

 لتصحح من قبل التالميـذ،      ؛ للحساسية عا من عشوائياالموضوعات على أوراق، ثم وزعت      

ثم جمعت األوراق ووزعت على أصحابها ليقوموا بتصويب أخطائهم، وأما في الفـصلين             

ء أمام التالميذ بصورة فردية ثم طلب منهم إعادة         األخطااألخيرين فقد قام المعلم بتصحيح      

صـحح  وضوع التالي و  درس الم  ثم   ،ويب أخطائهم السابقة  تأكد من تص  كتابة الموضوع، و  

وأبرزت الدراسة أن أفضل طريقة تصحيح ساهمت بشكل فعال في تحسين            .بنفس الطريقة 

، ايم بتصويب أخطاء التالميذ فرد     للتالميذ هي الطريقة التي يقوم فيها المعل       ياألداء التعبير 

ثم طريقة تـصحيح التالميـذ بعـضهم         ،دها طريقة كتابة الصواب فوق الخطأ     ثم تأتي بع  

  .  في المرتبة األخيرةعض، ثم تأتي طريقة استخدام الرموزلب
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 :)١٩٩٥(دراسة نصر 
ى من  لقة األول تقويم مستويات الكتابة التعبيرية لدى تالميذ نهاية الح       "وهي بعنوان            

ولقد هدفت هذه الدراسة إلى تقويم أداء التالميذ في نهـــاية           "المرحلة األساسية باألردن    

، وسـط والمت،  االبتدائي :الحلقة األولى في الكتابة التعبيرية الموجهة وفق مستوياتها الثالثة        

نس فـي   ي أثر عامل الج   وتقص، قنين لمهارات هذه المستويات   ومعرفة نسبة المت  ، والمتقدم

ممن أنهوا الصف الرابع األساسـي      ، تلميذاً وتلميذة ) ١١٦( وتألفت عينة الدراسة من      .ذلك

بنين ) ٦١٨(منهم  : حدولم يمض على دراستهم في الصف الخامس سوى شهر وا         ، بنجاح

تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة مـن المـدارس األساسـية التابعـة             ، بنات )٤٩٨(و

تبـار أدائـي فـي الكتابـة         و لقد قام الباحث بإعداد اخ      .األردنلمديريات التربية بشمال    

رة بواقع عشر فقرات لكل مستوى من مـستويات الكتابـة           قف) ٣٠(، يتكون من    التعبيرية

  .الثالثة موضع الدراسة

  :وبعد تطبيق االختبار كانت النتائج كما يلي

رجـة  دلعينـة بـاختالف مـستويات الكتابـة و        وجود اختالف في متوسطات أداء ا      -١

  .صعوبتها

أظهرت الدراسة وجود انخفاض حاد في أعداد نسب المتقنين من أفراد العينـة فـي                -٢

للمستوى االبتدائي  % ٥٣لغت  حيث ب ) فما فوق % ٨٠(ضوء معيار اإلتقان المعتمد     

 .للمستوى المتقدم% ٣٥انخفضت إلى ، وللمستوى المتوسط% ٣٦و، السهل

للمـستوى  ) ٠,٠٥(مستوى  اإلناث عند   ر و  بين أداء الذكو   إحصائيا دالة   وجود فروق  -٣

 .للمستوى المتوسط لصالح الذكور) ٠,٠٥(االبتدائي، و

نسبة المتقنين مـن     بين نسبة المتقنين من الذكور، و      إحصائياعدم وجود فروق دالة      -٤

 .اإلناث على مهارات المستوى المتقدم من الكتابة
 

  :)١٩٩٧(دراسة المال، والمطاوعة 
ات التعبيـر   ق تنمية مهـار   يالعوامل التي تع  على  تعرف  اللدراسة إلى   هدفت هذه ا          

لتحقيق هـذا الغـرض      و . بمدارس قطر  اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية    الكتابي و 

أعدت الباحثتان استبانة شملت ثالثة محاور تـشكل أهـم معوقــــات الكتــــابة              

موجهيهـا  ، و من معلمي اللغة العربية   على عينة   اإلبداعية، وطبقت االستبانة     التعبــيرية
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 .)٢٨(بلغ عدد المـوجهين     و،  )١٠٨(، حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات       )إناثذكور و (

كتابات تالميذ الصفوف الثالثـة بالمرحلـة       ت الباحثتان بفحص عينة من تصحيح       كما قام 

  :التالية   قد توصلت الدراسة إلى النتائج ، واإلعدادية

ملتها االسـتبانة    المحاور الثالثة التي ش    في أفراد العينة    ابات استج  فروق بين  توجد -١

تعد من أهم معوقـات تعلـيم       حيث  ) ، اإلدارة المدرسية  المنهج الدراسي، طريقة التدريس   (

  .مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي بالمرحلة اإلعدادية

، ال  عداديةإن عملية تقويم موضوعات التعبير الكتابي اإلبداعي لتالميذ المرحلة اإل          -٢

 .، بل تحرم التلميذ من فرص حقيقية للنمو في االتجاه الصحيحتحقق الهدف منها

   :)١٩٩٨(دراسة يعقوب 

ديد جوانب الضعف لدى طلبة الـصف الـسابع فـي            الدراسة إلى تح    هذه هدفت        

 استخدام أدوات الربط بين الجمل، والتي تمثل إحدى أهم مهارات التعبير الكتابي العامـة،             

فقرة، والثـاني احتـوى     ) ٢٦(األول احتوى   : ولتحقيق ذلك صمم اختبار مقسم إلى قسمين      

فقرات، وذلك لقياس معرفة الطلبة بأدوات الربط المختلفة، وقدرتهم على اسـتخدامها            ) ٧(

 وطالبة نـصفها   طالبا) ٣٣٤(ينة الدراسة من    وتكونت ع .  بشكل سليم في التعبير    وتوظيفها

آلخر من اإلناث من طلبة الصف السابع بمدارس وكالة الغوث في           من الذكور، والنصف ا   

ام الطلبـة ألدوات    أظهرت الدراسة وجود ضعف كبير في استخد      . األردن وسوريا ولبنان  

بزياد ة االهتمام بتصويب أخطاء التالميذ في التعبير، وبأن يكون          أوصت  ، و الربط المختلفة 

فيف األعباء عن كاهل المعلـم حتـى يـستطيع          ذلك مدخالً لتنمية قدراتهم التعبيرية، وبتخ     

 وبـضرورة متابعـة     ، وبتنويع المعملين لطرق تصحيح التعبير     ،تصحيح كراسات التالميذ  

المعلمين للتالميذ في تصحيح التعبير، وبضرورة متابعة المعلمين للتالميذ فـي تـصحيح             

  . أخطائهم

   :)١٩٩٨(دراسة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

الدراسة إلى قياس مستوى التحصيل في فروع اللغة العربية لدى طلبة           هذه  هدفت          

ولتحقيق الهدف السابق تم إعداد اختبار في اللغـة         . الصف السادس األساسي في فلسطين    

 تطبيـق   المهارات الكتابية والقواعد، تم   ث يشمل مهارات االستيعاب القرائي، و     يالعربية بح 

 تحليل النتائج تم عرض االختبـار علـى لجنـة مـن             بعدو، ةاالختبار على عينة تجريبي   
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 وطالبـة علـى     طالبا) ٤٣٧٩( وبلغت عينة الدراسة     ،المحكمين إلقرار الصيغة النهائية له    

  . مستوى محافظات غزة

وكان من نتائج الدراسة ظهور ضعف واضح في أداء الطلبة في كتابة موضـوع              

وكانت نسبة الطلبة الذين لم يحصلوا علـى        ،  %)٤٢(التعبير، حيث بلغت نسبة النجاح في       

وهي نسبة تعكـس الواقـع      %) ١٩(ت   موضوع التعبير عالية جدا حيث بلغ      أي درجة في  

وأوصت الدراسة بتدريب الطلبة على مهارات التعبيـر     . المأساوي للطلبة في كتابة التعبير    

 المتـضمنة فـي     واهتمام باألفكـار  . المختلفة من استخدام عالمات الترقيم وتنظيم الفقرة      

 ،الموضوع، كما أوصت الدراسة المعلمين بزيادة االهتمام بتـصحيح موضـوع التعبيـر            

  . والتركيز على الكيف ال الكم

   :)١٩٩٩(  Mcfeelyدراسة مكفيلي 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة عالقة إتقان مهارات الكتابة بعوامل متعددة كالثقافة                    

 الدراسة على المقارنة بين كتابات طلبة يابانيين يدرسون في          وتقوم فكرة . ودرجات النجاح 

مدرسـة  ) ٢٢(مدرسة يابانية بالواليات المتحدة األمريكية، وطلبة أمريكيين يدرسون في          

م الباحث اختبـار مهـارات الكتابـة حيـث          واستخد. جامعة كاليفورنيا ثانوية تابعة لنظام    

 وذاتية، في الوقت الذي كان      را وتعبي ساقل تجان أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة اليابانيين أ      

، كما وجد أن الطلبة      وموضوعية، وأكثر قدرة على اإلقناع     راالطلبة األمريكيون أكثر تعبي   

منهم فـي اختبـار مهـارات       % ١٤قل تحصيالً في مهارات الكتابة حيث نجح        اليابانيين أ 

الختبار والذي تضمن النـواحي     من الطلبة األمريكيين في نفس ا     % ٦٢الكتابة، بينما نجح    

  .  والقدرة على عرض الموضوع،األكاديمية، والتحليلية

  :)٢٠٠٠(دراسة النجار 

 معرفة العالقة بين الثقافة اإلسالمية والقدرة على التعبيـر          هذه الدراسة إلى   هدفت       

 ولمعرفة تلك العالقـة، اختيـرت     . الكتابي لدى طلبة الصف العاشر بمحافظة خان يونس       

عينة عشوائية عنقودية من طلبة الصف العاشر بمدارس محافظة خـان يـونس التابعـة               

كما أعـد مقيـاس     .  وطالبة طالبا) ٤٧٢(لوزارة التربية والتعليم  الفلسطينية، بلغ عددها        

فقرة من نوع االختيار من متعـدد،       ) ٥٠(للثقافة اإلسالمية تكون في صورته النهائية من        
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فيها جنس الطالب علـى     ة كتابة ثالثة موضوعات تعبير ال يؤثر        كما طلب من أفرد العين    

  . ةجودة الكتاب

 وجود عالقة ذات داللة إحـصائية بـين مـستوى الثقافـة             :ومن نتائج الدراسة  

اإلسالمية، ومستوى القدرة على التعبير الكتابي، كما ظهـرت فـروق بـين الطالبـات               

قين فيها في القدرة على التعبيـر الكتـابي         المتفوقات في الثقافة اإلسالمية، والذكور المتفو     

وأوصـت الدراسـة بزيـادة      . لصالح الطالبات، لكنها لم ترق لمستوى الداللة اإلحصائية       

االهتمام بالثقافة اإلسالمية في المدارس، وبالتركيز في عملية تعليم التعبير على الطريقـة             

  . التعليمية، ال على الطريقة االختبارية

  :)٢٠٠٠( Budhesha دراسة بودهيشا 

اهتمت هذه الدراسة بالتعبير الكتابي المتضمن للخيال كممارسة داخل الفصل حيث                   

يشجع الطلبة على استكشاف أوضاعهم االجتماعية والسياسية، وأوضـاع غيـرهم، كمـا             

يشجع الطلبة إلظهار معلوماتهم وثقافاتهم من خالل إقامة حوارات متخلية مع اآلخـرين،             

ات من إبداعات خيالهم، األمر الذي يـدفع الطلبـة للتبكيـر فـي الـسياق                ورسم شخصي 

االجتماعي والسياسي، الذي هو مادة الخيال واإلبداع، وبالتالي يدعوهم هذا األمر لرؤيـة             

 ويعبرون الحد بينهم    ،ون معه فيؤثرون فيه، ويتأثرون به     ا ضمن مجتمع يتفاعل   أنفسهم أفراد 

استمرت مدة التجربـة    . مى من خالل ذلك مهارات الكتابة     وبين اآلخرين عبر الخيال، وتن    

سنتين، وتضمنت ست فترات تقويم شملت طالب المرحلة الثانوية بمدينة ميامي بالواليات            

وقد أظهـرت    ،المتحدة األمريكية باستخدام معايير واضحة، واختبارات األداء في التعبير        

 نتيجة اشتراكهم في    ؛ استفادة المعلمين  أداء الطالب، كما أظهرت    في   حا واض نًاالنتائج تحس 

  . التجربة

  :)٢٠٠١(  shullدراسة شول 

ستراتيجية التعلم التعـاوني، والتـي      خدام ا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر است              

ي لطلبة الصف   تتضمن اشتراك مجموعة في التحرير الجماعي على مستوى التعبير الكتاب         

قارنة بطريقة التعلم التقليدي الذي يتمحور حـول المعلـم،          لينوي، م الحادي عشر بوالية أ   

ويجعل عليه الدور األكبر في عملية التعليم والتعلم، وقام الباحث بإجراء هـذه الدراسـة               

بهدف الوصول إلى رفع مستوى أداء الطلبة المتدني في التعبيـر الكتـابي ليـصل إلـى                 
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ية، والذي أظهر أن نـصف طلبـة        المستوى الذي تم تحديده من قبل مجلس التعليم بالوال        

قام الباحث باستخدام التصميم التجريبي،     . الوالية هم عند مستوى أقل من المعدل المطلوب       

ة س من مدر  طالبا) ٥٤( على عينة الدراسة البالغ عددها       ماواختبار قبلي وبعدي تم تطبيقه    

 وضـابطة  ،طالبا) ٢٨(والتي قسمت إلى مجموعتين تجريبية ضمت   romevillروموفيل

وبعد تنفيذ التجربة أظهرت النتائج فاعلية الطريقتين، مع وجود فروق          . طالبا) ٢٦(ضمت  

  .طفيفة لم ترق لمستوى الداللة اإلحصائية لصالح المجموعة التجريبية

   :)٢٠٠٢(دراسة األغا 

ـ                     اني هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الث

 مستوى الثقافة اإلسالمية،    : هي متغيرات ثالثعالقته ب ثانوي في قطاع غزة بفلسطين، و     ال

  .التحصيل العامومستوى الثقافة العلمية، و

التـي شـملت    ار عينة الدراسـة، و    مت الباحثة باختي  ، قا ولتحقيق أهداف الدراسة          

س ثانوية في    مدار ، تم اختيارها من خمس    نويطالبة من طالبات الصف الثاني الثا     ) ٥٦٣(

، )إبـداعي، وظيفـي   (تعبير الكتـابي    لذلك أعدت الباحثة اختبار ال     و .محافظة خان يونس  

ا أعـدت مقياسـا للثقافـة       ، كم وأعدت قائمة لمهارات عشر، لتستخدم في تقدير الدرجات       

الـسيرة،  الشريف، والعقيـدة، و   ، والحديث   ن الكريم القرآ: د، مكون من ستة أبعا    اإلسالمية

ة الثالثة مقيـاس الثقافـة العلميـة،        األدا .الفكر اإلسالمي ت والتراجم، والنظم و   والشخصيا

  : هي خمسةاأبعادهو

  . اإللمام بالمعارف-

  . فهم طبيعة العمل-

  . فهم عمليات العلم-

  . أخالقيات العلم-

  .االتجاهات العلمية -

 سالمة الكتابة، ووضوح الخط، واستخدام عالمات التـرقيم،            : قائمة المهارات  قد تضمنت و

، ووضوح األفكار، وترابط األفكـار، وتكامـل        ، ومناسبة األسلوب  واستخدام أدوات الربط  

  .جمال التعبيرالفقرات، واستخدام الشواهد، و

  :سفرت الدراسة عن النتائج التالية وقد أ

  .%)٥٧,٢(هو ر الكتابي والبات العينة بالتعبي انخفاض متوسط درجات ط-
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، بين مستوى التعبير الكتـابي      )٠,٠٥( عند مستوى    إحصائيابي دال   يجا وجود ارتباط إ   - 

  .التحصيل العام من الثقافة اإلسالمية ووكالً

  .مستوى الثقافة العلميةستوى التعبير الكتابي و بين مإحصائيالم يوجد ارتباط دال  و-

كتابي لطالبات العينة في القـسمين،       بين مستوى التعبير ال    اإحصائي لم توجد فروق دالة      -

  .األدبيالعلمي و

   :)٢٠٠٣(أبو العينين دراسة 

إتقان طلبة قسم اللغة العربية في الجامعـة        هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى               

حيث تحددت مشكلة الدراسة فـي الـسؤال الـرئيس           ،التعبير الكتابي اإلسالمية لمهارات   

في الجامعة اإلسالمية    التعبير الكتابي طلبة اللغة العربية لمهارات      ما مستوى إتقان  : لتاليا

  بغزة؟

 وتـم   التعبير الكتابي بمهارات   مت الباحثة ببناء قائمة   ، قا         ولتحقيق أهداف الدراسة  

 تنظيم الفقرات أثناء  ، جودة المقدمة :  قائمة المهارات  قد تضمنت و ،تحديدها بعشر مهارات  

وصحة ، والخلو من األخطاء اإلمالئية والنحوية    ، مناسبةواستخدام أدوات الربط ال    ،الكتابة

وسـالمة األسـلوب وحـسن      ، استخدام عالمات الترقيم، وتوظيف الشواهد توظيفًا سليما      

  .ووضوح الخط، وحسن التخلص، العرض

اآلخر مقـالي    و ،أحدهما موضوعي : اختيارين مت الباحثة ببناء  قا وفي ضوء ذلك          

تم تحكيمها من خالل استفتاء حـول أهـم         ، على أن يتم الكتابة في أحد موضوعات ثالث       

  .الموضوعات التي تثير اهتمام الطلبة في المرحلة الجامعية

إتقان طلبة قسم اللغـة العربيـة فـي         سفرت الدراسة عن انخفاض مستوى              وقد أ 

ولم يصل  %) ٨٠(حيث كان مستوى اإلتقان     ، يالتعبير الكتاب الجامعة اإلسالمية لمهارات    

  .من عينة الدراسة%) ٥٠(إلى هذا المستوى سوى 

واضح لتعليم التعبيـر فـي المرحلـة        وضع منهج            وقد أوصت الدراسة بضرورة   

  . الجامعية

  

  : تعقيب على دراسات المحور الثاني
ى ضـرورة تطـوير     بعد عرض دراسات هذا المحور يالحظ اتفاق الدراسات عل                

 في قوالـب جامـدة      بر، وتجريب الطرق المستخدمة في تدريسه، وعدم التقول       بيتعليم التع 



 ٨٨

سادت سنوات عديدة في تدريس التعبير، وتناولت بعض الدراسات عالقة بعض المتغيرات            

، أو طريقة تقويم النظير كما في       )١٩٩٢(بتعليم التعبير المقترح كما في دراسة أحمد سالم         

ستراتيجية التعلم التعاوني كما في دراسة ، أو ا)١٩٩٢( parries, T.bباريز بلفيد دراسة 

، ، ولوحظ وجود فاعلية لهذه األساليب والطرق في تدريس التعبيـر )٢٠٠١(  shulشول

وقد كشفت نتـائج     .قة في هذا المحور للمنهج التجريبي     باكما لوحظ استخدام الدراسات الس    

جود ضعف واضح في قدرة الطلبة على التعبيـر، فقـد           بعض دراسات هذا المحور عن و     

من أفراد عينة الدراسـة لـم       % ١٩أن  ) ١٩٩٨(أوضحت دراسة مركز القياس والتقويم      

يحصلوا على أي درجة في موضوع التعبير، ويالحظ أن هذا الضعف شكل ظاهرة عامة،              

أسـباب  ألن هذه الدراسات أجريت في أقطار متعددة، وأوضحت بعض الدراسات أن من             

ضعف الطلبة في التعبير عدم مراعاة ميولهم واهتماماتهم، ومتطلبات واقعهم المعاش، وقد            

كمـا  ). ١٩٩٣(ودراسة لطيفة محمود    ) ١٩٩١(أبرزت ذلك كل من دراسة مي المناصرة        

ـ                 راأكدت بعض الدراسات على أن لطريقة التصحيح المستخدمة مـن قبـل المعلمـين أث

إلـى  ) ١٩٩٥(لتعبيرية، وقد أشارت دراسة أحمد سيد إبراهيم         على قدرة الطلبة ا    ظًاملحو

 على األخطاء    يركزون  من المعلمين أثناء عمليه تصحيح التعبير      را كما لوحظ أن كثي    .ذلك

اإلمالئية، والنحوية، واألسلوبية، بينما يكون نصيب االهتمام باألخطاء المتعلقة بـالتنظيم            

، والتوظيف السليم لعالمات الترقيم أقل مـن ذلـك          العام للموضوع كالكتابة بنظام الفقرات    

، كما أشارت دراسة حسين يعقـوب       )١٩٩١(بكثير، وقد أكدت ذلك دراسة مي المناصرة        

الربط المختلفة في التعبير، وأما دراسة      إلى أهمية التدريب على استخدام أدوات       ) ١٩٩٨(

ة إتقان مهـارات الكتابـة    عالقا فقد تناولت):٢٠٠٣(دراسة أبو العينين و  (1999)مكفيلي

 Budhesha بعوامل متعددة كالثقافة، ودرجات النجاح، بينما اهتمت دراسـة بودهيـشا   

ناولـت دراسـة    بالتعبير الكتابي المتضمن للخيال كممارسة داخل الفصل، فيما ت        ) ٢٠٠٠(

ـ  دراسة عالقة الثقافة اإلسالمية بالقدرة على التعبير الكتـاب        ) ٢٠٠٠(بسام النجار    ا ي، وأم

 فقد درست عالقة الثقافة اإلسالمية، والثقافة العلمية، ومستوى         )٢٠٠٢(دراسة حياة األغا    

  . التحصيل، بالتعبير الكتابي

وقد أفادت الدراسة الحالية من دراسات هذا المحور في تعريف متطلبات طلبـة              

ر، وإلى  عض مشكالت التعبي   وكذلك التعرف إلى ب    ،المراحل المختلفة، واهتماماتهم وميولهم   

 كالثقافـة   :سليمة في عملية تصحيح التعبير، وإلى عالقة التعبير ببعض العوامل         األسس ال 
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 ويتفق البحث الحالي مع هذه الدراسات في السعي نحو          .سالمية والثقافة العلمية وغيرها   اإل

تطوير تعليم التعبير، وتنمية مهاراته، وفي بناء أدوات البحث، وفي معرفة كيفيـة بنـاء               

 إلجراء هذه الدراسة؛ لمـا بينتـه مـن          زاكما كانت هذه الدراسات حاف     ،امج المقترح البرن

  .ضعف الطلبة في التعبير ومهاراته
  

والتعبيـر  ، اإلبـداعي  دراسات تتعلق بتنمية مهارات التعبير الكتابي        ـ ثًاثال

  :الوظيفي الكتابي

  :)١٩٨٧(دراسة عبد المقصود  
مية بعض مهارات التعبير التحريري الـوظيفي لـدى         الدراسة إلى تن  هذه  هدفت            

لقد الموجه، في مدارس الزقازيق بمصر، و     طالب الصف األول الثانوي باستخدام التدريب       

لالزمـة لطـالب    قام الباحث بإعداد قائمة خاصة بمجاالت التعبير التحريري الـوظيفي ا          

 مـن   جربة في مجالين  لقد أجريت الت  مهارة، و ) ٦٨(الصف األول الثانوي، واشتملت على      

  :مجاالت التعبير التحريري هما

   مهارات الفقرة-٤  مهارات األسلوب   - ٣ مهارات الفكرة  - ٢ مهارات الشكل    -١

 مهـارات  - ٨  مهـارات عامـة        -٧ مهارات الكلمة    - ٦ مهارات الجملة      - ٥

  .خاصة

لوب التدريب الموجـه مـدة      قد استغرق تدريس المهارات المختارة باستخدام أس      و        

ا تلميـذً ) ٣٦(ي بلغ عـدده     شهرين على عينة الدراسة التي كانت عبارة عن فصل دراس         

، حيث مر الطالب بحالتي     تصميم التجريبي للمجموعة الواحدة   استخدم الباحث ال  تلميذة، و و

  :اختبار مختلفتين

المعالجـات اإلحـصائية    إجراء  بعد تطبيق االختبار، و   تبار القبلي واالختبار البعدي، و    االخ

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 منهـا علـى نـسبة       ، حصل أربعة  مجاالً) ٢٣( التعبير الكتابي على      تشتمل مجاالت  - ١

كتابـة الرسـائل بأنواعهـا    ، و كتابة التلخيص:وهي على الترتيب% ٧٥تكرار أعلى من   

  .لجاريةالكتابة في األحداث ا، والمختلفة، ونثر األبيات الشعرية
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التالميذ عينة الدراسة بالنـسبة              – ٢

  .لمهارات التعبير التحريري لصالح التطبيق البعدي

  . فاعلية األسلوب المقترح في تعليم مهارات التعبير التحريري الوظيفي– ٣

المهارات لزومـا لطـالب     كان أكثر   ، و مهارات التعبير التحريري الوظيفي    تنوعت   – ٤ 

 – مهـارات الفكـرة      – مهارات الخـط     – مهارات الشكل    :الصف األول الثانوي ما يلي    

رات  مهـا  – مهـارات عامـة      – مهارات الجملـة     – مهارات الفقرة    –مهارات األسلوب   

  .خاصة

   :)١٩٩٢( johns دراسة جونز 

ـ      الدراسة إلى هذه  هدفت           دى طـالب المرحلـة      تحديد مهارات الكتابة وتنميتها ل

 وذلـك لتحديـد     ؛اءتتفسولتحقيق ذلك تم إعداد قائمة بمهارات الكتابة وطرحها ال        . الثانوية

أهمية كل مهارة حسب نسبتها المئوية، كما أعد برنامج يهدف إلى تنمية المهارات التـي               

فأكثر، وتم تدريس البرنامج لمجموعة من الطـالب بعـد تطبيـق            %) ٥٠(حصلت على   

  .ا بعديالبرنامج تطبيقً بعد تدريس انفسه مهارات الكتابة، ثم طبق االختباراختبار في 
  

مهارة، جـاء فـي     ) ٣٧(من أهم نتائج الدراسة تحديد مهارات التعبير الكتابي في                  

هايتها، ومناسبة األلفاظ للمعاني، كما ظهر تحـسن واضـح          نمقدمتها معرفة بداية الفقرة و    

 درسوا بواسطة البرنامج المعد، حيث قلت نسبة األخطاء، وكانت          عبير الطالب الذين  تعلى  

  .المعاني أفضل

  :)١٩٩٤(دراسة صالح 

ثار األنشطة اللغوية على تنمية بعض المهـارات        معرفة آ الدراسة إلى   هذه  هدفت          

ولتحقيق الهدف السابق تـم تحديـد مهـارات         . الكتابية لدى طالب الصف األول الثانوي     

اكتمال أركان الجملـة األساسـية، اسـتخدام        : تي سيتم تناولها في الدراسة وهي     الكتابية ال 

تباع نظام الفقرة، كمـا أعـد اختبـار لقيـاس           بط، استخدام عالمات الترقيم، وا    أدوات الر 

 على عينة الدراسة البالغ عـددها       قبليا قًاالمهارات اللغوية الكتابية وطبق هذا االختبار تطبي      

ثم قامت  . لثانوي بمدرسة عين شمس الثانوية للبنين     اب الصف األول    ن طال م طالبا) ٩٠(

تضمن مجـالي كتابـة     ت، ة ببناء برنامج على شكل دروس تطبق في حصة التعبير         الباحث

  . بعدياالملخصات وكتابة التقارير، وبعد االنتهاء من تدريس البرنامج طبق االختبار 
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 في نمـو المهـارات      حا واض راوية أث ومن نتائج الدراسة أن لبرنامج األنشطة اللغ      

 : في نمو المهارات حيث كـان أظهرهـا        تًاالكتابية لدى الطالب، كما لوحظ أن هناك تفاو       

 اتبـاع   رااكتمال أركان الجملة، ثم استخدام عالمات الترقيم، فاستخدام أدوات الربط، وأخي          

ة والكتابية، وتوظيـف     الشفوي اتوكان من أبرز التوصيات االهتمام بالتدريب     . نظام الفقرة 

  .  لإلفادة منها في االرتقاء بمستوى الكتابة عند الطالبفًا هادفًااألنشطة المدرسية توظي

  :)١٩٩٥(دراسة الهاشمي 

تنمية المهارات النوعية للتعبير الكتـابي الـوظيفي لـدى          الدراسة إلى   هذه  هدفت          

تم تحديد المجـاالت الخمـسة      ولتحقيق ذلك   . طالب الصف األول الثانوي بسلطنة عمان     

األكثر أهمية لطالب الصف األول الثانوي، وتحديد مهاراتها، وفي ضوء ذلك تـم بنـاء               

 اختبارات تحصيلية لتحديـد     كما أعد ستة  .  النوعية لتلك المجاالت   برنامج لتنمية المهارات  

ينة وبلغت ع . تأثير البرنامج على تحصيل الطالب منها خمسة مقالية، والسادس موضوعي         

 فـي  طالبـا ) ٦٧( في المجموعـة الـضابطة، و      طالبا) ٥٤( منهم   ،طالبا) ١٢١( الدراسة

  .المجموعة التجريبية

ات طـالب    بين متوسطات درج   إحصائياق دالة   وأبرزت نتائج الدراسة وجود فرو            

بيـر   التع المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي، ودرجاتهم في التطبيق البعدي الختبارات         

 وأوصت الدراسة بأهمية الربط بـين التعبيـر       .  التطبيق البعدي  الكتابي الوظيفي، لصالح  

  . ى كذلك بالمواد الدراسية األخروبقية فروع اللغة األخرى، وبربطه

  :)١٩٩٨(دراسة الفرخ 

 الدراسة إلى بناء برنامج في النشاط المدرسي لتنمية مهارات التعبيـر             هذه هدفت        

ولتحقيـق  . إلبداعي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي بجمهورية مصر العربية        الكتابي ا 

الهدف السابق تم تحديد مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتالميذ مرحلة التعلـيم             

األساسي، كما تم تصميم مقياس يقيس مستوى تالميذ مرحلة التعليم األساسي في مهارات             

التي أظهر المقياس ضعف التالميذ فيها، ولمعرفة أثر البرنامج          و عيالتعبير الكتابي اإلبدا  

) ٥٦( على عينة الدراسة البـالغ عـددها          بعديا قًاعلى تحصيل التالميذ طبق المقياس تطبي     

 وتلميذة من تالميذ الصف السابع األساسي والمـشاركين فـي جماعـات النـشاط               تلميذًا

  . المدرسي
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 لدى تالميذ الصف السابع فـي مهـارات         حاضوأظهرت نتائج الدراسة ضعفا وا    

عن مجال اهتمامهم، وقلة الخبرات التي تقـدم         بعدهاعزته إلى    و ،التعبير الكتابي اإلبداعي  

ـ لهم، وسوء طريقة تعليم التعبير، وانفصال تعليم التعبير الكتابي عن تطبيقـه عمل             فـي   اي 

عبير الكتابي اإلبداعي مـن     وأوصت الدراسة بضرورة تعليم الت    . مجاالت النشاط المدرسي  

خالل مواقف النشاط المدرسي، وبمراعاة حسن اختيار الموضوعات بحيث تتناسـب مـع          

  . ميول واهتمامات ومستوى التالميذ

  :)١٩٩٨(  Colantoneدراسة كوالنتون 

ولتحقيق ذلك قام الباحث    .  الدراسة إلى تحسين التعبير الكتابي اإلبداعي       هذه هدفت        

راسة مسحية أظهرت الحاجة إلى تحسين التعبير الكتابي اإلبداعي، حيث ظهـر            بإجراء د 

 كما أيدت   ،ميذ نحوه نقص االهتمام بالتعبير الكتابي اإلبداعي، وانخفاض مستوى اتجاه التال        

نتائج الدراسة المسحية تقارير المعلمين التي أظهرت وجود نقص فـي جهـود المعلمـين         

ي اإلبداعي، والتفكير في أساليب ذات فاعلية أكبر فـي          لتخصيص وقت كاف للتعبير الكتاب    

قام الباحث باستخدام قائمة رصد للمهارات كمعيار قبلي وبعـدي فـي الدراسـة              . تعليمه

 فـي منطقتـين مـن الواليـات         المسحية، واختار عينة دراسته من ثالث مدارس ابتدائية       

حيـث شـملت      مختلفين، شملت عينة الدراسة تالميذ من وسطين اجتماعيين      قد  ، و المتحدة

ت تالميذ سود من الطبقة الدنيا متوسـطة      بيض من الطبقة متوسطة الحال، كما شمل      تالميذ  

 اسـتخدمت خاللهـا خبـرات متعـددة،         التجربة مدة ثمانيـة أسـابيع،     الحال، استمرت   

  .portfolios، وملفات ستراتيجيات متنوعةوا

ير الكتابي لدى أفراد عينة     أظهرت نتائج الدراسة تحسنا ملحوظا في مهارات التعب       

  .التعبير، حيث أصبحوا أكثر طالقة في اسةالدر

  :)٢٠٠٠( دراسة مسلم

تنمية بعض فنون الكتابة اإلبداعية فـي اللغـة العربيـة           هدفت هذه الدراسة إلى             

، ولتحقيق الهدف السابق قـام الباحـث        ة الثانوية بجمهورية مصر العربية    لطالب المرحل 

، والمهارات الخاصة بفنون الكتابة اإلبداعية فـي        رات العامة للكتابة اإلبداعية   مهابتحديد ال 

كما قام الباحث بإعداد اختبار فـي       . صف، والسير الغيرية  والمقال، وال : هذه الدراسة وهي  
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 فًا وذلك لتحديد أي المهارات أكثـر ضـع        ؛فنون الكتابة اإلبداعية المحددة في هذه الدراسة      

 لتنمية المهارات المعنية فـي هـذه        جا ثم أعد الباحث برنام    ،تنميتها كي يتم    ؛لدى الطالب 

الدراسة، قوامه ثمانية تعيينات تدريسية، وقام الباحث باختيار عينة الدراسة وتقسيمها إلـى   

، قام الباحث بالتدريس لمجموعتين منها إحـداهما مـن البنـين            ةثالث مجموعات تجريبي  

عدد آخر بالتدريس لمجموعة البنين الثانية، وقد بلغ ال       واألخرى من البنات، فيما قام مدرس       

ي بمدرسـة الثانويـة     و من بين طلبة الصف األول الثان       فردا )١٢٠(النهائي ألفراد العينة    

ن الكتابة اإلبداعيـة  ق اختبار فنوية الزقازيق، وتم تطبالعسكرية بنين، والثانوية بنات بمدين   

 التجربة في الفترة من منتصف شهر فبرايـر وحتـى            على عينة الدراسة، ثم تم تنفيذ      قبليا

 وتم تطبيق اختبار فنون    ،م٩٨/١٩٩٩اليوم التاسع عشر من شهر إبريل من العام الدراسي          

وأسفرت الدراسة عن أثـر     . العينة على أفراد    ف األول الثانوي بعديا   الكتابة اإلبداعية للص  

العامة والخاصة بفنون الكتابة اإلبداعية     لبرنامج في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية       واضح ل 

 أو الختالف المـدرس فـي       ، للجنس ه الدراسة، كما لم تظهر فروق تعزى      المحددة في هذ  

اكتساب تلك المهارات، ولوحظ أنه لم تنم كل المهارات بنفس المستوى، حيث جاء مستوى              

جم، وكـذلك جـاء     في كتابة فن الترا   ن المقال األدبي بصورة أعلى منه       الطلبة في كتابة ف   

وأما أهم توصيات الدراسة فدارت حول      . مستواهم في التراجم أعلى منه في كتابة الوصف       

إعداد منهج لتعليم فنون الكتابة اإلبداعية بصفة خاصة في برامج إعداد معلم اللغة العربية              

بكليات التربية، وتشجيع الطلبة على الكتابة الشخصية التي يعبرون فيهـا عـن آرائهـم،               

  .  لهم نحو الكتابة األدبية واإلبداعيةزاخبراتهم، ومشاعرهم ليكون ذلك حافو

  :)٢٠٠٠( Adler دراسة أدلر

يمارسها الطـالب فـي     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير األلعاب اللغوية التي                  

وتدور فكرة الدراسة حول توسـيع ارتبـاط الطـالب          .  الكتابية اإلبداعية  تطوير مهاراتهم 

اللغة اإلبداعية من خالل ارتباطها بسياق الخيال وذلك من خـالل أعمـال فيجوتـسكي               ب

Vygotsky . ُفـي   ، البحث من خالل تقديم أربعة مساقات كتابية إبداعية منتقاة         جريوقد أ 

) ٢٤(معلمين و ) ٤(المشاركون في البحث    ثالث مدارس عليا عامة بوالية نيويورك، كان        

  . طالبا

ت مصبوغة وفق    أن كل معلم وتالميذه قد تميزوا بتقديم كتابا        أبرزت نتائج البحث  

ن الـصور التعليميـة     الختالفات إال أن النتائج توحي بأ     م من هذه ا   غرخيال كل منهم، وبال   
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ساعدت على نحو كبير في إيجاد نقطة توازن بين حرية التعبير وبين قواعد اللغـة، وقـد     

 يكبر مما حققته مساقات المنهاج التدريس     أمشاركين   عند ال  ماحقق مساق ورشة الكتاب تقد    

 تساهم  ية، األمر الذي يدعم باتجاه أن الكتابة المعتمدة على الخيال         الذي قدم بصورة اعتياد   

  . بشكل فعال في تطوير قدرات المراهقين الكتابية اإلبداعية

   :)٢٠٠٠( دراسة عطا اهللا
برنامج مقترح علـى بعـض      الدراسة إلى معرفة مدى كفاءة تدريس       هذه  هدفت           

تجـاري فـي ضـوء احتياجـاتهم     مجاالت التعبير الكتابي الوظيفي لدى طالب الثانوي ال       

، و قائمـة ثانيـة      بمجاالت التعبير الكتابي الوظيفي   قد قام الباحث بإعداد قائمة      المهنية، و 

تـضمنها  ات التعبير التي ي   قائمة ثالثة بمهار     و   ، الكتابية التي يتضمنها كل مجال     باألنشطة

 :، ثم قام الباحث بإعداد البرنامج المقترح حيث تضمن اإلطار العـام للبرنـامج             كل مجال 

قد تألفـت   و. ، وأساليب التقويم   والوسائل المستخدمة  األنشطةو ،تنظيمه، ومحتواه، و  أهدافه

وطالبة، من مدارس مدينة السويس في مصر، نصفهم مـن          ا  طالب) ٧٠(ة الدراسة من    عين

 الـذي   اتبع معهم أسلوب المجموعة التجريبية الواحدة     ف اآلخر من البنات، و    البنين، والنص 

بعد تطبيق البرنامج الذي اسـتغرق      ، و اس القبلي والبعدي لنفس المجموعة    يعتمد على القي  

لالختبار على  قام الباحث بالتطبيق البعدي     ،   بواقع لقاء في كل أسبوع     ،تنفيذه عشرة أسابيع  

   :دراسة إلى النتائج التاليةتوصلت الو. اسةمجموعة الدر

و الطالبات كل على حدة، أم لجميع       أ وجود فروق ذات داللة إحصائية سواء للطالب         – ١

، حيث يرجع الفرق إلـى تـدريس        في صالح التطبيق البعدي لالختبار    ذلك  أفراد العينة، و  

  .برنامج التعبير الكتابي الوظيفي المقترح لهؤالء الطالب

جـات  متوسط در  بين متوسط درجات الطالب، و      داللة إحصائية   ال توجد فروق ذات    – ٢

ثر للجنس في تطبيق اختبار التعبير      نه ال أ  يؤكد أ ، األمر الذي    الطالبات في االختبار البعدي   

  .الكتابي الوظيفي

  :و لقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذكر منها

نوي التجاري على كيفية تنمية     معلمات اللغة العربية في الثا     ضرورة تدريب معلمي و    – ١

  .مجاالت التعبير الكتابي

       االهتمام بممارسة طالب الثانوي التجاري لألنشطة الكتابية الوظيفية داخل المدرسـة           – ٢

  .خارجهاو
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تعبيـر الكتـابي بنوعيـه       ضرورة عمل دليل معلم وفق األساليب المناسبة لتدريس ال         – ٣

استعداد قدرات، وميول، و  بما يتفق و  ) وي والكتابي   شفال(بشكليه  ، و )بداعي  اإلالوظيفي و (

  .اتجاهاتهم المختلفةومراحل نمو الطالب، و

   :)٢٠٠٠(دراسة قاسم 

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي الـوظيفي لتالميـذ                      

نميـة تلـك    ولتحقيق الهدف السابق قام الباحث بإعداد برنامج لت       . الصف السادس األساس  

المهارات من خالل مداخل التعلم التعاوني، وحل المشكالت، والتعلم لإلتقان، كمـا أعـد              

 على عينـة الدراسـة،      بق قبليا وبعديا   ط ، لقياس مهارات التعبير الوظيفي    راالباحث اختبا 

 ليكون كل فصل منها     ؛والتي مثلها ثالثة فصول من مدرسة روض الفرج اإلعدادية للبنات         

) ٣٦(حدى مجموعات الدراسة، وبلغ عدد عينة مجموعة مدخل التعلم التعـاوني            إل ممثالً

قـام الباحـث    . طالبة) ٣٤(طالبة، والتعلم لإلتقان    ) ٣٢(طالبة، ومجموعة حل المشكالت     

، وانتهى في شهر    ٨/٢/١٩٩٩، حيث بدأ التدريس بتاريخ      نفسه بالتدريس لهذه المجموعات   

  . ١٩٩٩إبريل 

ة إلى فعالية المداخل الثالثة فـي تنميـة مهـارات الكتابـة             وقد توصلت الدراس  

وأوصت الدراسة بوضع منهج محدد لتعليم التعبير الكتـابي، وزيـادة الوقـت             . الوظيفية

المخصص لتدريسه، وكذلك بتدريس مهارات التعبير الكتابي ومجاالته قبل اختبار التالميذ           

  . فيه

  :)٢٠٠١(دراسة عبد الجواد 

ه الدراسة إلى تنمية المهارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي بمحافظة          هدفت هذ         

) ٣٠٠(ها  موضوع تعبير كتابي إبداعي كتب    ) ٦٠٠(من أجل ذلك قام الباحث بتحليل       . ةغز

لمهارات مهارة؛ لمعرفة ا  ) ٢٥(اشتملت على    حيث استخدمت أداة لتحليل المضمون       ،طالبة

استخدام أدوات  :  استخدامها، وتم تحديد تلك المهارات وهي      األساسية التي لم تتقن الطالبات    

رات عنـد الكتابـة،     قتباع نظام الف   بدقة بين الجمل، كتابة الجمل مكتملة األركان، ا        الربط

عـداد برنـامج    ثم قام الباحث بإ   . استخدام عالمات الترقيم، كتابة خاتمة تلخص الموضوع      

طالبة، قسمت إلـى    ) ١٦٣(التي بلغ عددها    ، واختار عينة الدراسة و    لتنمية تلك المهارات  

 طالبة، ثـم أعـد      )٨٤(طالبة، وتجريبية بلغ عددها     ) ٧٩(ضابطة بلغ عددها    : مجموعتين
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األول موضوعي ولـه    :  لقياس مهارات التعبير اإلبداعي تكون من جزأين       راالباحث اختبا 

 على عينة   بعدياا و درجة وتم تطبق هذا االختبار قبلي     ) ٥٠(درجة والثاني مقالي وله     ) ٥٠(

 -٥/٩/٢٠٠٠رة الواقعة بـين     تالدراسة، وتم تدريس البرنامج للمجموعة التجريبية في الف       

  . أسبوعيام بواقع حصتين ٢٣/١٠/٢٠٠٠

ير  في تنمية المهارات األساسية للتعب     وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المعد     

  . الكتابي اإلبداعي التي حددت في الدراسة

ضـرورة تحديـد المهـارات      : وصت الدراسة بجملة من التوصيات كان منها      وأ

ادة التعبير  تناسب مع مجاالته، وبوضع مقرر لم     ي ت الالزمة للتعبير الكتابي اإلبداعي، والت    

ع على سنوات الدراسة المختلفة للطلبة، وبتزويد معلمـي اللغـة العربيـة بنمـاذج               يوز

رع التعبير من حـصة واحـدة       وبزيادة نصاب ف  توضيحية لهذا المحتوى وكيفية تدريسه،      

  . إلى حصتين على األقلأسبوعيا

   :)٢٠٠٢(دراسة الفليت 

تنمية بعض المهارات التعبير الكتابي لدى طلبـة الـصف           الدراسة إلى هذه  هدفت         

ولتحقيق الهدف السابق حدد الباحث مجـاالت التعبيـر الكتـابي           . التاسع بمحافظات غزة  

) ٣٩(ة الصف التاسع، ثم قام بإعداد قائمة بمهارات التعبير الكتابي احتـوت             الالزمة لطلب 

مهارة، وفي ضوء ذلـك     ) ١٧(حتوت في صورتها النهائية على      مهارة قدمت للمحكمين ا   

الـسابقة تـضمن    قام الباحث ببناء برنامج مقترح في القراءات اإلضافية لتنمية المهارات           

 مجـال   :، وهي %٧٥ حصلت على نسبة تزيد عن        المجاالت التي   تدور حول  سادر) ١٥(

، ثـم   %٨٠,٦٨، تالها مجال كتابة الدعوات بنسبة       %٨١,٨٨كتابة الرسائل وحصل على     

، كما قـام الباحـث بإعـداد        %٧٦,١٤، وأخيرا كتابة المقاالت     %٧٩,٥كتابة الملخصات   

ـ أربعة أسئلة مقاليـة تتـضمن الكتا      ر لقياس مهارات التعبير الكتابي تضمن       ااختب ة فـي   ب

 على عينـة    قبليا قًادعوة، رسالة، تلخيص، ومقال، ثم طبق االختبار تطبي       : المجاالت اآلتية 

 من مدرسة اإلمام الشافعي األساسية العليا، ثم قام الباحث          طالبا) ٤٠(الدراسة البالغ عددها    

 طبق   ثم أسبوعيالمدة شهرين بواقع حصتين     بتدريس عينة الدراسة بواسطة البرنامج المعد       

  ـ           . ا  االختبار تطبيقا بعدي  راوقد أبرزت الدراسة نتائج كان من أهمها أن للبرنامج المعد أث

س التعبيـر   يوأوصت الدراسة بأن يتم تدر    .  في تنمية المهارات المستهدفة بالتنمية     حاواض
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الكتابي للصف التاسع من خالل المجاالت التي تم التوصل إليها، وكذلك تدريب الطـالب              

ذه المجاالت، وباعتماد فكرة البرامج العالجية لعالج أوجه الضعف والقصور فـي            على ه 

  . ح واضجالتعبير الكتابي، وبأن يكون للتعبير منه

  :)٢٠٠٣( دراسة النجار
  تنميـة الدراسة إلى معرفة مدى كفاءة تدريس برنامج مقتـرح علـى  هذه هدفت           

، الصف العاشر بمحافظـة خـانيونس     الب   لدى ط  بداعي التعبير الكتابي اإل   هاراتبعض م 

 قائمة ثانيـة باألنـشطة    ، و بداعيقد قام الباحث بإعداد قائمة بمجاالت التعبير الكتابي اإل        و

، ثم  ات التعبير التي يتضمنها كل مجال     قائمة ثالثة بمهار  الكتابية التي يتضمنها كل مجال، و     

، ومحتواه،   أهدافه :ام للبرنامج قام الباحث بإعداد البرنامج المقترح حيث تضمن اإلطار الع        

لقد تألفت عينة الدراسة مـن       و .أساليب التقويم ، و  والوسائل المستخدمة  األنشطةوتنظيمه، و 

)١٦٠ (والنصف اآلخـر    محافظة خانيونس، نصفهم من البنين    ، من مدارس    ا وطالبة طالب ،

عتين موعتين ضـابطة ومجمـو    مج(وقسم الباحث العينة إلى أربع مجموعات        ،بناتمن ال 

بعد تطبيق البرنامج الـذي     مجموعة، و  كلالبعدي ل واعتمد على القياس القبلي و    ، )تجريبية

 قـام الباحـث بـالتطبيق       ،يوم بواقع لقاء في كل      ) حصة ٣٩ ( أسابيع ستةاستغرق تنفيذه   

  : صلت الدراسة إلى النتائج التاليةتوو. تى الدراسةالبعدي لالختبار على مجموع

على حدة، أم لجميـع     الطالبات كل   لة إحصائية سواء للطالب و    ذات دال  وجود فروق    – ١

، حيث يرجع الفرق إلـى تـدريس        في صالح التطبيق البعدي لالختبار    ذلك  ، و أفراد العينة 

  .ة المقترح لهؤالء الطلببداعيبرنامج التعبير الكتابي اإل

ت جـا متوسط در ، و  بين متوسط درجات الطالب     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      – ٢

ثر للجنس في تطبيق اختبار التعبير       الذي يؤكد أنه ال أ     ، األمر الطالبات في االختبار البعدي   

  .بداعيالكتابي اإل

  :كر منهاولقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات نذ        

  .وذلك لمختلف المراحل الدراسية، وضع مناهج لتعليم التعبير بأنواعه .١

 هـارات لغة العربية في الثانوي على كيفية تنمية م       معلمات ال  ضرورة تدريب معلمي و    .٢

  .اإلبداعيالتعبير الكتابي 

  .خارجهالكتابية الوظيفية داخل المدرسة و لألنشطة ا االهتمام بممارسة طالب الثانوي .٣



 ٩٨

وفق األسـاليب المناسـبة     لمختلف المراحل الدراسية     شاملضرورة عمل دليل معلم      .٤

قـدرات وميـول     بما يتفـق و    ،)اإلبداعي  ظيفي و الو(تعبير الكتابي بنوعيه    لتدريس ال 

 .اتجاهاتهم المختلفةو، مراحل نمو الطالبواستعدادات و

إتاحة الفرصة أمام المتميزين من الطلبة لنشر كتاباتهم اإلبداعية في مجلة تابعة لوزارة             . ٥

  .التربية والتعليم

  

  : تعقيب على دراسات المحور الثالث 

 من هذه الدراسات بـالتعبير      يرى اهتمام واضح   ض دراسات هذا المحور   بعد عر  

 ،)١٩٩٥(، ودراسة عبـد اهللا الهاشـمي        )١٩٨٧(الوظيفي كما في دراسة عطية يوسف       

  ). ٢٠٠٠(حازم قاسم دراسة ، و)٢٠٠٠(ودراسة عبد الحميد عطا اهللا 

كما يتضح اعتماد أكثر الدراسات في عملية تنمية المهارات على إعداد قـائمتين              

حديد مجاالت التعبير، والثانية لتحديد مهاراته، وقـد ثبـت مـن خـالل نتـائج              األولى لت 

الدراسات فاعلية البرامج والطرق التي استخدمت فـي تنميـة مهـارات التعبيـر، وقـد                

بعض المداخل الحديثة للعمل على تنمية مهـارات        ) ٢٠٠٠(استخدمت دراسة حازم قاسم     

  . التعبير من خاللها

 ،الكتابيه الدراسات في العمل على تنمية مهارات التعبير         هذمعظم  يالحظ اتفاق   و 

ظ أن بعض تلك الدراسات اهتمت بتنمية المهـارات العامـة للتعبيـر الكتـابي               كما يالح 

) ١٩٩٨( Colanton ، ودراسـة كوالنتـون  )١٩٩٨(ح الفـرخ  اإلبداعي، كدراسة صال

 Adlear راسة أدلـر  وأما د،)٢٠٠٣(ودراسة النجار  ،)٢٠٠١(ودراسة إياد عبد الجواد 

وتميزت دراسـات    .األلعاب اللغوية في تطوير الكتابة اإلبداعية      فقد درست أثر  ) ٢٠٠٠(

أخرى بتحديد مجاالت معينة من مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي للعمل على تنميتها من             

كما يالحظ استخدام أغلب     ،)٢٠٠٠(خالل مهاراتها النوعية الخاصة كدراسة حسن مسلم        

  .اسات للمنهج الوصفي والمنهج التجريبيالدر

د أفادت الدراسة الحالية من دراسات هذا المحور في التعرف علـى مجـاالت              وق        

في  بشكل خاص، كذلك      اإلبداعي  والتعبير ، بشكل عام  مختلفة من مجاالت التعبير الكتابي    



 ٩٩

برنامج المقترح لتنميـة  ، وفي بناء ال   العامة للتعبير الكتابي اإلبداعي   التعرف إلى المهارات    

  . تلك المهارات، وأفادت أيضاً في كيفية تفسير النتائج وتقديم التوصيات

  

  : تعقيب عام على الدراسات السابقة

 محاور، يالحظ أن دراسات     ثالثةبعد عرض الدراسات السابقة، والتي قسمت إلى        

ـ   ت تناولت تأثير الوسائل التعليمية وال     القسم األول  يم التعبيـر ومتغيـرات     كنولوجية في تعل

وأثبتت هذه الدراسات فاعلية الوسائل والتكنولوجيا التعليمية في تنمية المهـارات           ، أخرى

   .المختلفة وفي تحسين عملية التعليم

وأما دراسات المحور الثاني قد دارت حول أثر بعض الطرق على تعليم التعبير،                     

عية، أو طريقـة تقـويم النظيـر، أو الـتعلم           كاستخدام طريقة المواقف الوظيفية واالجتما    

 واضحا في القدرة على التعبير لدى الطلبة في المراحل          فًاومنها ما شخصت ضع   ، تعاونيال

المختلفة، كما أبرزت وجود مشكالت في تدريس التعبير، وتعرضت إلى األسس المشتركة            

ر ببعض المتغيرات، وقد    التي يقوم عليها تقويم التعبير، وحاولت التعرف إلى عالقة التعبي         

 من األقطار العربية،    ة المختلفة، كما شملت عددا    شملت الدراسات معظم المراحل الدراسي    

  . كما أجرى بعضها في بلدان أجنبية
  

ت على تنمية مهـارات التعبيـر الكتـابي         ما دراسات المحور الثالث فقد ركز     وأ        

 لها،  كمجالدراسات التعبير اإلبداعي    ال هذهتناولت بعض   باستخدام البرامج المقترحة، فيما     

  . بطرق مختلفةمهاراته وعملت على تنمية 

 والدراسات السابقة في نقاط متعددة أهمهـا        البحوثوقد تنوعت أوجه اإلفادة من            

               :من حيث

 .الوسائل والتكنولوجيا في التعليم استخدام واقع •

  .ا على تعليم التعبير ومتغيرات أخرىأثر استخدام الوسائل والتكنولوجي •

 . واقع التعبير وتدريسه في أقطار مختلفة •



 ١٠٠

 . طرق التقويم التي يستخدمها المعلمون في تقويم التعبير •

 .طرق حديثة، واستراتيجيات مبتكرة في تدريس التعبير •

 .مهارات التعبير المختلفة •

 .أهمية التعبير اإلبداعي لدى الطلبة في مراحل مختلفة •

 .ههارات العامة للتعبير اإلبداعي، والمهارات الخاصة ببعض مجاالتالم •

 . كيفية التي يتم بها إعداد قوائم المهارات، والبرامج المقترحة لتنمية مهارات التعبيرال •

  . من الدراسات السابقةا وغيرهة الحاليدراسةالربط بين نتائج ال •

  

                                                                                                                



 ١٠١

  

  الفصل الرابع

  

  الدراسةإجراءات 

  

  
 ...................................................................الدراسةمنهج  

...............................................................الدراسةمتغيرات  

 .................................................................الدراسةمجتمع  

 ....................................................................الدراسةعينة  

 ...............................................................نامج المقترحالبر 

 ..................................................................أدوات الدراسة 

 ...................................................مجموعات الدراسة تجانس 

 ............................................................المعالجة اإلحصائية 
 



 ١٠٢

  الفصل الرابع

  

  الدراسةإجراءات 
  

 تنفيـذ   التي اتبعهـا الباحـث فـي   الدراسةيتناول هذا الفصل عرضا إلجراءات       

 ووصـفًا لمجتمـع     ، المتبع الدراسةوبالتالي فإن هذا الفصل يتناول وصفًا لمنهج        ، الدراسة

كـذلك   ، والتأكد من صدقها وثباتهاالدراسة أدواتوكيفية بناء ،  والعينة المستخدمة الدراسة

  .الدراسةالمعالجات اإلحصائية المستخدمة الختبار فرضيات 

  

    :الدراسة منهج  ـأوالً
   

  :ما يلي الدراسةلقد استخدم الباحث وفقًا لطبيعة         
  

  :المنهج البنائي .١

ن معروفًا بالكيفية نفسها    أو لم يك   ، هيكل معرفي تربوي جديد    إليجادخطوات منظمة          

 ،وف المتوقعة واإلمكانات الواقعيـة    ويتواءم مع الظر   ،استخدامات مستقبلية يتعلق ب  ،من قبل 

 للخبراء أو المعنيين في مجال معين لتحقيـق         تشاركيهها من رؤى    يستفيد الباحث من خالل   

  لتنمية - في هذه الدراسة     – المقترحنامج   البر ن وحيث أ  ،)٢٢ :٢٠٠٣،األغا( أهداف معينة 

  لم  المتعددة لعلى أساس الوسائ   لدى طالب الصف الثامن     اإلبداعي مهارات التعبير الكتابي  

خاصة بمهارات التعبير الكتـابي لطـالب       ال توجد وحدة      أنّه ، كما تتناوله أية دراسة سابقة   

لبنـاء  ا كان المنهج البنائي هـو األنـسب         ذل ؛الصف الثامن في المناهج الدراسية المقررة     

  .تعبير الكتابي اإلبداعيمي وفق أسس اليمج التعلناالبر
  

   :المنهج التجريبي. ٢

 ،ات في أحد العوامل أو أكثـر      هو المنهج الذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغير                

 بـاع تّافي هذه الدراسـة       وقد تم  ،)٨٣ :٢٠٠٢ واألستاذ، ،األغا( ورصد نتائج هذا التغير   

مـع  ) ضابطة مجموعةتجريبية و مجموعة  (التصميم التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين      

لـك   وذ؛)Key, 1997: 232( مؤجـل  تطبيق و ، التجربةبعد فوري تطبيق و،تطبيق قبلي



 ١٠٣

 تعبير الكتابي اإلبداعي   ال على تنمية مهارات    بالوسائل المتعددة  مجنالفحص مدى فاعلية البر   

  .الثامن من طالب الصف لدى أفراد المجموعة التجريبيةاالحتفاظ بها و

      

  اختبار مؤجل  اختبار بعدي  متغير مستقل  اختبار قبلي  مجموعة تجريبية

  اختبار مؤجل  اختبار بعدي  قلمتغير مست  اختبار قبلي  مجموعة ضابطة
 
   :المنهج الوصفي. ٣

  

ا يمكن الحـصول    رة أو حدثًا أو قضية موجودة حالي      هو المنهج الذي يدرس ظاه             

وذلـك لوصـف     ، دون تدخل الباحث فيهـا     الدراسةمنها على معلومات تجيب عن أسئلة       

وصف  :به في هذه الدراسة   ويقصد   ،)٨٣ :٢٠٠٢،  واألستاذ ،األغا( الدراسةوتفسير نتائج   

  .وردت في المنهج البنائي وتحليل الظاهرة موضوع الدراسة كما
 

  :الدراسةمتغيرات  ثانيا ـ
  

  : من المتغيرات التاليةالدراسةتكونت متغيرات         

  .البرنامج المقترح بالوسائل المتعددةالمتغير المستقل وهو استخدام  .١

  .ر الكتابي اإلبداعيمهارات التعبي هوالمتغير التابع و .٢

  

  :الدراسةمجتمع  ثالثًا ـ
  

        شمال  لالجئين في  ورالذكس  اطالب الصف الثامن بمدر    من   الدراسةن مجتمع   تكو

ـ  و يدرس لذينوا غزة             الدراسـي للعـام    لثـاني ا مـن الفـصل      التعبيـر الكتـابي    ادةن م

 "أ"جباليـا اإلعداديـة     مدرسة ذكور   :  مدارس هي  ا خمس  والبالغ عدده  ،م٢٠٠٦/ ٢٠٠٥

 "ج"ومدرسة ذكور جباليا اإلعدادية     ،  لالجئين "ب"ومدرسة ذكور جباليا اإلعدادية      ،لالجئين

بيت حانون   عزبةمدرسة ذكور   و ،ومدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية لالجئين     ، لالجئين

 )١(رقـم   والجدول  ، ةشعب) ٤٧( على   ينع طالب موز  )٢١٤٧( بواقع ،اإلعدادية لالجئين 

   :يوضح ذلك



 ١٠٤

  )١(الجدول رقم 
  وطالب الصف الثامن فيها، وأعداد فصولها، مدارس مجتمع الدراسة

  

  عدد الطالب  عدد الفصول  اسم المدرسة

  ٤٥٤  ١٠   لالجئين"أ"مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية 

  ٥٠٤  ١١   لالجئين"ب"مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية 

  ٥٥٩  ١٢  ين لالجئ"ج"مدرسة ذكور جباليا اإلعدادية 

  ٤٥٥  ١٠  مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية لالجئين

  ١٧٥  ٤  مدرسة ذكور عزبة بيت حانون اإلعدادية لالجئين

  ٢١٤٧  ٤٧  اإلجمالي

  

  :الدراسةعينة  ـ رابعا
  

        من شعب اتبعت في اختيار شعبتين ، عشوائية بطريقة الدراسة اختيار عينة تم

  :يوضح ذلك) ٢(والجدول رقم ،  من مجموعتينالدراسةة  عينت، حيث تكونثامنالصف ال
  

  )٢(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة

  

مدرسة ذكور جباليا   اطالب  ٤٧  مجموعة ضابطة  ٨الثامن 

  طالبا  ٤٧  مجموعة تجريبية  ١الثامن    لالجئين"ج"اإلعدادية 

          

          رئـيس   ل على إذن خطـي مـن       في ضوء الحصو   الدراسة اختيار عينة    ولقد تم 

 مدرسـة    مـدير  إلى اهموجَّ ، في وكالة الغوث الدولية بمدينة غزة       التربية والتعليم  برنامج

  ).١٢قم رالملحق (  لالجئين"ج"ذكور جباليا اإلعدادية 

  

  



 ١٠٥

 :خامسا ـ بناء البرنامج المقترح وتنفيذه
  

ي األكثر مناسبة لطالب الصف بعد تحديد المهارات العامة للتعبير الكتابي اإلبداع        

، فكرة البرنامج:  وهي،تم بناء البرنامج المقترح من خالل مجموعة من األسس، الثامن

 :وفيما يلي تفصيل ذلك، وخطة تدريسه، ومكوناته
  

  :فكرة البرنامج. أ
 ،يتم إال من خالل معرفة المهارة تقوم فكرة البرنامج على أن تعلّم أية مهارة ال         

،  تنفذ من خالل الوسائل المتعددة،ويتم ذلك من خالل دروس نظرية، والتدرب عليها

ومن ثم التدرب على كتابة التعبير اإلبداعي من خالل ، المهارةى وتطبيقات عملية عل

  .المقال األدبي

    
       :مكونات البرنامج. ب

الطالع على مجموعـة مـن       قام الباحث با   ،وقبل البدء في بناء البرنامج المقترح              

الدراسات المشابهة؛ لالستفادة من الخطوات واإلجراءات التي سارت عليها عمليـة بنـاء             

والتـي تـضمنت    ) ٢٠٠٣، نجـار ال(دراسـة   : ومنها، رح وطريقة عرضها  البرنامج المقت 

برنامجا مقترحا لتنمية بعض مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طلبة الـصف العاشـر              

فـي القـراءات    والتي تضمنت برنامجا مقترحا     ) ٢٠٠٢الفليت،  ( ودراسة   ،ظة غزة بمحاف

اإلضافية لتنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع بمحافظات غـزة،             

لتدريب الطالب المعلمـين    والتي تضمنت برنامجا مقترحا      ،)١٩٩٩عبد الحميد،   (ودراسة  

 في تصميم وإنتاج برمجيـات تعليميـة   Power Point على استخدام العروض التقديمية

  .متعددة الوسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في التعليم

        

وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة عند تصميمه للبرنامج المقترح والذي         

  :يتكون من

  .تحديد األهداف العامة والخاصة للبرنامج المقترح .١

  .تابة المحتوى الدراسي للبرنامج المقترحك .٢

  .تنظيم المحتوى الدراسي للبرنامج المقترح .٣



 ١٠٦

  . البرنامج المقترحتحديد األساليب الالزمة لتدريس .٤

  . البرنامج المقترحتحديد الوسائل الالزمة لتدريس .٥

  . البرنامج المقترحاختيار األنشطة الالزمة لتدريس .٦

  .المقترحالتقويم البنائي والختامي للبرنامج  .٧

 : للخطوات السابقةوفيما يلي تفصيل        

  :األهداف العامة للبرنامج المقترح. ١
  :في تنمية قدرة الطالب على المقترح تتمثّل األهداف العامة للبرنامج         

  .الشعور بأهمية التعبير وقيمته في الحياة )١

  .ية وبلغة سلسة بعيدة عن التكلّفالتعبير الكتابي بحر )٢

 . يظهر شخصية الطالب  بشكل- من خالل المقال األدبي– عبير اإلبداعيالت )٣

  .توظيف عالمات الترقيم )٤

  . سليماستخدام أدوات الربط بشكل )٥

  .التعبير عن األفكار بجمل مفيدة )٦

  .توظيف الشواهد المناسبة )٧

  .تحديد األفكار األساسية والفرعية )٨

  .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها )٩

 .المناسبة للمعانيانتقاء األلفاظ  )١٠

  .تنظيم األفكار والكتابة في فقرات محددة )١١

  . للفقرةمراعاة مهارات الشكل )١٢

 .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة )١٣

  

  :المقترح األهداف الخاصة للبرنامج. ٢

تنحصر األهداف الخاصة للبرنامج المقترح في مجموع أهداف دروس الوحدتين                  

وملحق رقـم   ، ٧ملحق رقم    ( وفي دليل المعلم   ،تاب الطالب التدريسيتين الموجودتين في ك   

وقـد روعـي    ،  لدى الطالب  ، والنفسحركية ،والتي تمثّل الجوانب المعرفية والوجدانية    ، )٨

  :فيها ما يلي
  . أن تركّز على سلوك المتعلم  . أ
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  . أن تكون قابلة للمالحظة والقياس .ب

  .اأن يتضمن كل هدف ناتجا تعليميا واحد . ج

  . وليس عملية التعلم،أن يقيس الهدف ناتجا تعليميا  . د

  

  : محتوى البرنامج. ٣

وأهـدافًا  ، تم تنظيم محتوى البرنامج ودروسه بحيث يتضمن كّل درس عنوانًـا                   

ومحتـوى يتـضمن    ، ووسائل متعددة الستثارة دافعية الطالب في أثناء التدريس       ، سلوكية

ويختـتم كـّل درس     . وبيـان أهميتهـا   ، يفًا بالمهارة موضوع الدرس   تمهيدا مناسبا، وتعر  

 يطبق الطالب من خاللها ما تعلّموه فـي         ،بتدريبات متنوعة، وأنماط نشاط تقويمية مختلفة     

  .أثناء الدرس؛ بهدف تأكيد الممارسة العملية في التنمية المرجوة

  

  :أساليب التدريس. ٤
 أسلوب تدريس واحد يصلح لكـّل        يوجد  أنّه ال  لتربويينيه بين ا  علتعارف  من الم          

وعليه فإن األساس أن يستخدم المعلّم مجموعة مـن األسـاليب عنـد عرضـه               ، الدروس

  :ومن هذه األساليب، لمحتوى دروس البرنامج

  .أسلوب المناقشة والحوار الموجه )١

  .أسلوب حّل المشكالت )٢

  .أسلوب العمل الفردي )٣

 .)ن مجموعات ضم( أسلوب العمل الزمري  )٤
  

  :الوسائل التعليمية. ٥

مـع المـادة   ، في تدريس مهارات التعبير المختلفـة تم تحديد الوسائل المستخدمة           

اسـتخدام نمـط     من خـالل     ،وذلك من خالل عرضها في بداية كّل درس       ، المصاحبة لها 

 –ومرئيـة    أشرطة سمعية    – الشفافيات   –عرض الشرائح الحاسوبية     ( :الوسائل المتعددة 

ويمكن إثـراء   ، في تدريس مهارات التعبير المختلفة    )  لوحة الجيوب    –اللوحة الكهربائية   

  : وهي- بحسب رؤية المعلّم-الموقف التعليمي ببعض الوسائل التالية 

نماذج لمقاالت متنوعة ـ مجموعات قصصية ـ صور لمشاهد متنوعة ـ أوراق            
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  .ت أدبية من الصحف ـ مجالت أدبيةعمل فردية أو جماعية ـ صفحا

  

    :األنشطة المقترحة. ٦

وذلك لمراعاة الفروق الفرديـة     ، هناك مجموعة من األنشطة التي اعتمدها الباحث              

  :ومنها، والتي يمكن االستعانة ببعضها، وإلثارة الدافعية لديهم، بين الطالب

  

  . نهاية كل درسقيام الطالب باإلجابة عن التدريبات الموجودة في •

 .إتاحة الفرصة للطالب للتعبير بحرية عن أفكارهم ومشاعرهم •

إتاحة الفرصة للطالب للتدرب على نقد كتابات زمالئهم وفق معيار قدرات الطـالب              •

  .وحاجاتهم

والتعرف إلى مكـان كتـب األدب فـي         ، أو المكتبات العامة  ، زيارة مكتبة المدرسة   •

  .المكتبة

  .وتوثيقها،  من الصحف والمجالت في دفتر ثمرة القراءةكتابة مقاالت أدبية •

  .قراءة بعض الطالب لمقاالت أعجبتهم في اإلذاعة المدرسية •

  .ووصف ما شاهدوه، زيارة الطالب لمواقع األحداث •

  . والتعرف إلى طريقتهم في الكتابة واإلبداع، إجراء مقابالت مع أدباء محليين •

      :التقويم. ٧

  : التقويم المتبع في هذا البرنامج من ثالث مراحل هييتكون         

  . يمثله التطبيق القبلي الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي:التقويم القبلي .١

يتم من خالل التدريبات النظرية والتطبيقية التي يتناولها كل درس  :التقويم البنائي .٢

 الكتابي اإلبداعي  ومن خالل كتابة الطالب لموضوعات التعبير،من دروس البرنامج

  .التي تتضمن المهارات التي تدربوا عليها

ل الختبار التعبير الكتابي والتطبيق المؤج،  يمثله التطبيق البعدي:التقويم الختامي .٣

 .اإلبداعي

 :تدريس البرنامج 

 :هي، ورا محثالثة تم تدريس البرنامج من خالل         

 مدة تدريس البرنامج  .١
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 .برنامجالقائم على تدريس ال .٢

 .إجراءات تدريس البرنامج .٣
 

 : مدة تدريس البرنامج .١
وتطبيق اختبار التعبير ، وهي المدة الزمنية التي تم فيها تحقيق أهداف البرنامج         

وتطبيقًا مؤجال على ، وتطبيقًا بعديا،  قبلياوتطبيقًا، كتابي اإلبداعي تطبيقًا استطالعياال

 حصة –رقت حوالي عشرة أسابيع بواقع حصتين أسبوعيا وقد استغ، عينتي الدراسة

 لكّل من عينتي الدراسة التجريبية - وحصة أخرى من حصص اللغة العربية ،التعبير

م واستمر حتى يوم األربعاء ١٨/٢/٢٠٠٦حيث بدأ تنفيذ البرنامج يوم السبت . والضابطة

  .م٢٠٠٦/ ٤/ ٢٦
 
  :القائم على تدريس البرنامج .٢

  .م الباحث بتدريس البرنامج المقترح؛ لضمان تنفيذه كما هو مخطط لهقا        

 

  : إجراءات تدريس البرنامج
اتبع الباحث مجموعة من الخطوات التي من شأنها أن تسهم في تدريس البرنامج        

  :وأهمها، المقترح

  .قيام الباحث بإعالم الطالب بالهدف من البرنامج .١

  .ة والتجريبية بالبرنامج المقترحتزويد أفراد العينتين الضابط .٢

 :تدريس البرنامج المقترح بمحتواه النظري والعملي تبعا للخطوات التالية .٣

 

 :التمهيد
ل ويمكنه إثراء التمهيـد مـن خـال       ، يوظّف المعلّم النشاط التمهيدي المعد لكّل درس       

ل سـرد   أو من خالـرأى أن له عالقة بالدرس الجديد   إذا ـمناقشة النشاط البيتي  

أو عرض  ، أو من خالل سرد قصة     ،أحداث من الواقع ذات عالقة بموضوع الدرس      

  .صورة

  .كما يجب أن يتناسب وموضوع الدرس، ومشوقًا، يفضل أن يكون التمهيد متنوعا 
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  :العرض

عرض محتوى المهارة المقصودة على السبورة الضوئية من خالل الوسائل المعدة لكّل                •

  .درس

  . الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة قراءة  •

  بعـض    –الـصور  بعـض    – المفردات الجديـدة     –الفهم العام   (مناقشة المعنى العام     •

  ). المهارات التعبيرية

 .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(القراءة الجهرية للمعلّم  •

ارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف            مناقشة تفصيلية للمه   •

 .السلوكية

يعطى المجال الكافي للطالب؛ لتطبيق المهارات عمليا من خالل التدريبات واألنـشطة             •

  .المصاحبة

  

  :التقويم البنائي

بـة  أو من خـالل اإلجا ، يتم من خالل اإلجابة عن أسئلة المناقشة التحليلية للدرس           

أو ، ومن خالل أنشطة إثرائية يـضعها المعلّـم       ، عن بعض األنشطة التي تتخلّل كّل درس      

والتركيز على المهارة التي تم تنـاول       ، ويراعي هذا التقويم التنوع والقصر    ، يراها مناسبة 

  .شرحها في الدرس

  

  :التقويم الختامي
عدة في نهاية كـّل درس مـن        أو التدريبات الم  ، يكون باإلجابة عن أسئلة األنشطة            

  .ويمكن إثراؤه بأسئلة أخرى يراها المعلّم مناسبة، كتاب الطالب

  

   :إغالق الدرس
يكون بقيام المعلّم ـ  في نهاية كّل درس من دروس البرنامج ـ  بسؤال الطالب           

، نأو الطلب من أحد الطالب تلخيص الدرس بعبارة أو بعبارتي         ، عما استفادوه من الدرس   

  .أو قيام المعلّم بكتابة ملخّص مركّز في نقاط لمحتوى الدرس
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 :النشاط البيتي
 .       تكليف الطالب باإلجابة عن التدريبات الواردة في نهاية كل درس من كتاب الطالب

  : ومنها،وهنا يلفت الباحث النظر إلى أمور يجب مراعاتها عند تنفيذ أي درس

o ة وتجربتها خارج الفصل قبل شرح الدرسإعداد الوسيلة التعليمي.  

o  قبل شرح الدرس)  والنفسي،المادي(تهيئة الجو المناسب.  

o تنويع صور التمهيد للدرس.  

o ربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة. 

o االبتعاد عن أسلوب التلقين ما أمكن.  

o وبين الطالب والمعلّم،  بين الطالباستخدام أسلوب التفاعل والمشاركة. 

o   ة     وذلك مراعا  والتدريبات؛، واألمثلة، ي األسئلة ع ف التنويبين الطالب ة للفروق الفردي 

  . بقدر اإلمكان

o  عقب كّل استجابة(استخدام التعزيز المناسب في وقته.( 

o ة عن أفكارهم ومشاعرهمإتاحة الفرصة للطالب للتعبير بحري.  

o             ب على نقد كتابات زمالئهـم وفـق معيـار قـدراتهم   إتاحة الفرصة للطالب للتدر

  .وحاجاتهم

o بل إرفاقها بعبارات وتعليقات مناسبة لكتابة كّل طالب، عدم االكتفاء بوضع العالمة. 

o    فـوا علـى         ، الحرص على إعادة الكراساتوأوراق التدريبات إلـى الطـالب؛ ليتعر 

 .لى األخطاء التي وقعوا فيها؛ حتّى يتجنّبوها في المرات القادمةوع ،مستواهم

o زيناالهتمام بالطالا،ب المتميا خاصوإعطاؤهم اهتمام .  

o                ا من القـصور عـن المـستوى العـاماالهتمام بتشجيع الطالب الذين يبدون نوع

  . لزمالئهم

  
  :التقويم البعدي

يوم                       بعد االنتهاء من تدريس البرنامج المقترح قام الباحث بالتطبيق البعدي لالختبار          
 وذلك بهدف تحديد أثر الوسائل المتعددة على النمو الحاصل في ،م٢٠٠٦/ ٤/ ٤الثالثاء 

وبعد ثالثة أسابيع قام الباحث ، مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي التي استهدفتها الدراسة
 وقد سار الباحث في التطبيقين ،م٢٠٠٦/ ٤/ ٢٦ختبار يوم األربعاء بالتطبيق المؤجل لال

االختبار : كل منآما تم تسجيل عالمات الطالب ل، يق القبلي نفسهاالسابقين بخطوات التطب
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 تمهيًدا إلجراء ؛ في آشوف مستقلةواالختبار المؤجل،  التجربةبعدفوري لا الختباروا، القبلي
  .المعالجة اإلحصائية

  

   :أدوات الدراسة ـ ساساد

،  إعدادهايعرض هذا الجزء األدوات المستخدمة في الدراسة من حيث كيفية        

  :هذه األدوات هيو، وضبطها

  .التعبير الكتابي اإلبداعي  موضوعى لقياس مهارات اختبار.١

         . التعبير الكتابي اإلبداعي مقالي لقياس مهاراتاختبار .٢

باالطالع علـى مجموعـة مـن         قام الباحث  ،ة السابق واتوقبل البدء في بناء األد            

ادة من الخطوات واإلجراءات التي سارت عليها عمليـة بنـاء           لالستف ؛بهةاالدراسات المش 

التي تضمنت قائمـة بمهـارات       )٢٠٠٣، النجار(دراسة   : ومنها ،القائمة وطريقة عرضها  

 موضـوعى لقيـاس     ختبـار ونموذجـا ال   ،التعبير الكتابي الخاصة بطالب الصف العاشر     

 ، التعبير الكتابي اإلبـداعي    ات مقالي لقياس مهار   اختبار و  التعبير الكتابي اإلبداعي   مهارات

الخاصة بطلبـة    التي تضمنت قائمة بمهارات التعبير الكتابي      )٢٠٠٣،أبو العينين (ودراسة  

 اختبـار و،  التعبير الكتابي اإلبداعي    موضوعى لقياس مهارات   ختبارونموذجا ال  ،الجامعة

التـي تـضمنت    ) ٢٠٠٢، الفليت( ودراسة ، التعبير الكتابي اإلبداعي   مقالي لقياس مهارات  

 مقـالي   ختبـار ونموذجا ال  ،قائمة بمهارات التعبير الكتابي الخاصة بطالب الصف التاسع       

التـي تـضمنت قائمـة      ) ٢٠٠١، عبد الجـواد  ( ودراسة   ، التعبير الكتابي  لقياس مهارات 

،  عطـا اهللا  (ودراسـة    ،لحـادي عـشر   بمهارات التعبير الكتابي الخاصة بطالب الصف ا      

 التـي ) ١٩٩٧ ،نـصر (ودراسـة    ،ئمة بمهارات التعبير الكتابي   التي تضمنت قا    )٢٠٠٠

 الخاصة بتالميذ الحلقـة األولـى مـن المرحلـة           تضمنت قائمة بمهارات التعبير الكتابي    

  الوظيفي التي تضمنت قائمة بمهارات التعبير الكتابي      )١٩٨٧، العجمي (ودراسة ،األساسية

التـي   )١٩٨٥، عبد المـولى  (سة   ودرا ،الثالث الثانوي الصناعي   الخاصة بطالب الصف  

 ، الثالث الثانوي الـصناعي    تضمنت قائمة بمهارات التعبير الكتابي الخاصة بطالب الصف       

التي ) ٢٠٠٠، نشوان( دراسة   : منها موضوعات مختلفة قوائم في   ودراسات أخرى تضمنت    

التي تضمنت   )١٩٩٩، المشهراوي( ودراسة   ،وقائمة معايير ، تضمنت قائمة مفاهيم علمية   
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كفايـات  التي تضمنت قائمـة ب     )١٩٩٥، علي( ودراسة ،قائمة بمهارات التفكير الرياضي   

طالع على القـوائم    االمن وراء   الباحث   هدفوكان   . للمرحلة االبتدائية  تدريس التكنولوجيا 

التي سارت عليها عملية بنـاء القائمـة و         اإلجراءات  الخطوات و  هو االستفادة من     السابقة

،  على ماسبق فقد تم عرض كل أداة من أدوات الدراسـة الحاليـة             وبناء. طريقة عرضها 

واإلجراءات التي اتبعت في    ، والمصادر التي تم االعتماد عليها    ، وبيان الهدف من إعدادها   

  :ويتم عرض ذلك بالتفصيل كما يلي، تعديلها حتى وصلت إلى صورتها النهائية
  

  : قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي
بناء برنامج بالوسائل المتعددة ينمي     وهو  ، ئيس من هذه الدراسة   رف ال دلتحقيق اله         

 تحديد المهارات الالزمـة     تم ؛مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الصف الثامن األساسي       

وقد سـارت   ،  المقترح والتي ستكون نقطة االرتكاز لبناء البرنامج     ، للطالب عينة الدراسة  

وتحديـد مـصادر    ، في عدة خطوات بدأت بتحديد الهدف من القائمـة        عملية بناء القائمة    

ثم التأكد من سالمتها ومناسبتها لطـالب       ، والتوصل إلى قائمة مبدئية بالمهارات    ، هااشتقاق

  :وفيما يلي عرض لهذه الخطوات، الصف الثامن
  

  :الهدف من القائمة
 يعتبر الهدف من هذه القائمة هو تحديد المهارات الالزمة لطالب الـصف الثـامن                    

  .وترتيبها بحسب األهمية؛ تمهيدا لتنميتها من خالل البرنامج المقترح
  

  :مصادر بناء القائمة
  :تم بناء قائمة المهارات من خالل المصادر التالية       

 .ضوع التعبير الكتابيالدراسات واألبحاث السابقة التي أجريت في مو -

  .المراجع والكتب المختلفة في طرق تدريس اللغة العربية -

 .ين في اللغة العربية وطرق تدريسهاصخصتآراء بعض الخبراء والم -

   :القائمة في صورتها األولية

 ٢١ فـي    المهارات المطلوبة تم حصر   ، المصادر السابقة ما تضمنته   اعتمادا على           

  .)٢ملحق رقم  (تم إدراجها عشوائيا، كتابي اإلبداعيمهارة للتعبير ال



 ١١٤

  :ضبط القائمة 
فـي اللغـة     الخبراء والمتخصـصين     لضبط القائمة تم عرضها على مجموعة من              

 : وطلب منهم إبداء الرأي في النقاط التالية،)٢ملحق رقم (العربية وطرق تدريسها 

 .ير الكتابي اإلبداعيمدى سالمة المهارات المذكورة كمهارات للتعب -

  .تحليل مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في ضوء أهمية االستخدام -

 . إذا تطلّب األمر ذلكتعديل الصياغة اللفظية للمهارة -

 .بيان مهارات أخرى يمكن إضافتها -

 .رون حذفهايبيان مهارات مذكورة  -

 .بيان مهارات مذكورة يمكن دمجها -

 .راتآراء أخرى تسهم في إثراء المها -

  :قد تم التوصل إلى اآلراء التاليةول        
التنويع بين األساليب الخبرية  : وهي، مهارات اقترح المحكمون حذفهاهناك. ١

تتناسب مع  ؛ ألنها الالبديعية استخدام المحسناتو، استخدام الصور البيانيةو ،واإلنشائية

 جمال ك رأوا حذف مهارةوكذل . وألنها تدرس في مراحل الحقة،مستوى الصف الثامن

تجنب و ،الخلو من األخطاء النحوية والصرفيةو ،صحة الكتابة إمالئياو ،الخط ووضوحه

  .؛ نظرا ألن لها حصصا في الجدول المدرسياأللفاظ العامية

، دمج مهارة تحديد األفكار األساسية : وهي،هناك مهارات اقترح المحكمون دمجها .٢

  .د األفكار األساسية والفرعية تحدي:فرعية في مهارة واحدة هيومهارة توليد األفكار ال

 ،)المقدمة( مهارة براعة االستهالل : وهي،هناك مهارات اقترح المحكمون استبدالها. ٣

اكتمال مكونات المقال  :وقد رأوا استبدالها بمهارة ،)الخاتمة(ومهارة حسن التخلص 

 ،مهارة وضوح الفكرة وعمقها أوا استبدالكذلك ر ،)المقدمة والعرض والخاتمة( األدبي

  .توليد األفكار وتسلسلها وعمقها بمهارة

التعبير عن األفكار بجمل مكتملة مهارة  : وهي،هناك مهارات اقترح المحكمون تعديلها .٤

قسيم الموضوع إلى مقدمة ت :مهارةورأوا تعديل ، كتمال أركان الجمل مهارة ا:إلى ،المعنى

   .هارة اتّباع نظام الفقراتم إلى ،وعرض وخاتمة

اللغـة  ( اكتمال عناصر المقال األدبي      : وهي ،هناك مهارات اقترح المحكمون إضافتها     .٥

  .)والفكر والعاطفة



 ١١٥

  

  :القائمة في صورتها النهائية

ون             ا المحكم ي اقترحه ديالت الت راء التع د إج ى  ، بع شتملة عل ة م صبح القائم شر ت ع
  .)٣ رقم ملحق(ي اإلبداعي مهارات للتعبير الكتاب

  
  :ق القائمةتطبي

الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية تطبيق القائمة على مجموعة من الباحث بّم قا        

؛ لبيان درجة أهمية كل مهارة ومن مشرفي اللغة العربية ومعلميها، وطرق تدريسها

 وتحت، ة من المهاراتمهار ووضع أربعة بدائل أمام كل، بالنسبة لطالب الصف الثامن

وأعطى األولى أربع ، )قليلة/ متوسطة/ آبيرة/ آبيرة جدا( :أهمية درجة االستخدام وهي

وبهذا أخذت  .والرابعة درجة واحدة، والثالثة درجتين،  والثانية ثالث درجات،درجات

  . )٣ رقم ملحق (القائمة ترتيبها النهائي بحسب أهمية آل مهارة من وجهة نظر المحكمين

  

  :التعبير الكتابي اإلبداعي قياس مهارات اختبار

  : للخطوات التاليةوفقًاالتعبير الكتابي اإلبداعي تم إعداد اختبار         

 الدراسـة  عينة   الب قياس قدرة الط    يهدف هذا االختبار إلى    :تحديد الهدف من االختبار     - أ

؛ لبيان مدى نجـاح  من خالل قياس المهارات المستهدفة   ، التعبير الكتابي اإلبداعي  على  

 .وفاعليته في تنمية هذه المهارات، البرنامج

لتعبيـر الكتـابي    ل صياغة تعريـف إجرائـي       تمت في ضوء الهدف من االختبار            

 :تباع الخطوات التاليةا بمهاراته وتحديد ،اإلبداعي

  

ن حيث تم االستفادة م    ، الحالي الدراسةطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع       اال .١

  .ا وكيفية التعامل معهبمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي من الدراسات الخاصة عدد

  وعددها عـشر   ،راته وحدد مها  ،تعبير الكتابي اإلبداعي   لل اعريفًا إجرائي  ت  الباحث وضع .٢

 . لكل مهارةمفهوماغ اصمن ثم  و،اتهارم

العربيـة   اللغـة    عرض التعريفات السابقة على مجموعة من المحكمين من تخصص         .٣

 ،)٧ملحق رقم    -من خالل كتاب الطالب    (وتكنولوجيا التعليم المناهج وطرق التدريس    و



 ١١٦

 أو  ، أو من خـالل اإلضـافة      ، من خالل إعادة الصياغة    لت بعض التعريفات  حيث عد 

 .الحذف

 ،همية من وجهة نظر المحكمينفي ضوء األ تعبير الكتابي اإلبداعي مهارات التحديد. ٤

     .وضح ذلكي) ٣( رقم ملحقالو
  

  :صياغة مفردات االختبار .ت

باالطالع على مجموعة مـن       قام الباحث  صياغة مفردات االختبار  وقبل البدء في            

 صياغة   واإلجراءات التي سارت عليها عملية     ،لالستفادة من الخطوات   الدراسات المشابهة؛ 

لتي تضمنت قائمـة    ا )٢٠٠٣، النجار( دراسة   :ومنها،  وطريقة عرضها  مفردات االختبار 

 موضـوعى   ختبـار ونموذجا ال ، بمهارات التعبير الكتابي الخاصة بطالب الصف العاشر      

 التعبيـر الكتـابي      مقالي لقياس مهارات   اختبار و ، التعبير الكتابي اإلبداعي   لقياس مهارات 

 التي تضمنت قائمة بمهـارات التعبيـر الكتـابي         )٢٠٠٣، أبو العينين (ودراسة  ، اإلبداعي

 التعبيـر الكتـابي      موضوعى لقياس مهـارات    ختبارونموذجا ال  ، بطلبة الجامعة  الخاصة

، الفليـت (ودراسـة   ،  التعبير الكتابي اإلبـداعي     مقالي لقياس مهارات   اختبارو، اإلبداعي

 ،التي تضمنت قائمة بمهارات التعبير الكتابي الخاصة بطـالب الـصف التاسـع            ) ٢٠٠٢

 صياغة مفردات االختبـار     تموقد   . التعبير الكتابي   مقالي لقياس مهارات   ختبارونموذجا ال 

لكـل  وتم صياغة األسئلة األربعة األولى منها في صورة عشر مفردات           ، من خمسة أسئلة  

وذي ثالثـة   ، عة بدائل للسؤالين األول والثـاني     ذي أرب من نوع االختيار من متعدد      سؤال  

 والـسؤال الثـاني     ،المات التـرقيم  وتعلّق السؤال األول بع   ، بدائل للسؤالين الثالث والرابع   

 وتـم  ،والسؤال الرابع بالجملة مكتملـة المعنـى      ، والسؤال الثالث بالشواهد  ، بأدوات الربط 

 المفتوحة من خالل الكتابة في واحـد مـن          صياغة السؤال الخامس بطريقة الكتابة المقالية     

 ،األولـى وقام الباحث بتخصيص ورقة لإلجابة عن األسئلة األربعـة           ،موضوعات ثالث 

وروعي كتابة السؤال المقالي في     ، ئلة االختيار من متعدد   وذلك من خالل أربعة جداول ألس     

،  في إثارة دافعية الطالب     أمالً ؛ بلغة أدبية  السؤال المقالي  رأس  صياغة تمو ،صفحة مستقلة 

 صياغة مجموعة   كما تم ، لمحاكاتها أثناء كتابة الموضوع المطلوب    جال أمامهم   موإفساح ال 

يوضـح  ) ٣(رقم  الجدول  و ،)٥ملحق رقم   ( ن التعليمات في الصفحة األولى من االختبار      م

  :عالمات كل سؤالو، وعدد فقراتها، نوعية األسئلة



 ١١٧

  )٣(جدول رقم 
  :وعالمات كل سؤال، وعدد فقراتها، جدول يوضح نوعية األسئلة

 
  األسئلةفقرات عدد   نوع السؤال  رقم السؤال

   عالمة٤٠= ١ × ٤٠  اختيار من متعدد  ٤،٣،٢،١

   عالمة٤٠= ٤ × ١٠  كتابي  ٥

   عالمة٨٠     إجمالي الدرجات

  

أو السمة  ، هو مقدرته على قياس ما وضع من أجله        صدق االختبار  :صدق االختبار  .ث

  .)٦٧٧ :١٩٨١، الغريب(المراد قياسها 
س الصدق  تم قيا ، وللتأكد من صدق االختبار وصالحيته لقياس المهارات المستهدفة               

  :من خالل ما يلي
  

   :صدق المحتوى. ١

 وقد روعي أثناء بناء االختبار تمثيله       ،وقد اعتمد على الصدق المنطقي في تحديده              

  . دون التطرق إلى مهارات أخرى، فقطتعبير الكتابي اإلبداعيلمهارات ال

  

  :صدق المحكمين. ٢

 على مجموعة من المحكمين فـي       اعيتعبير الكتابي اإلبد  حيث تم عرض اختبار ال            

 ، اإلسالمية جامعةبالتكنولوجيا التعليم   و ،المناهج وطرق التدريس   و ، اللغة العربية  تخصص

؛ إلبداء آرائهـم    )٤ رقمملحق  (وكالة الغوث الدولية لتشغيل الالجئين       و ،وجامعة األقصى 

  :يلي فيما

 

  .مدى مناسبة أسئلة االختبار لطالب الصف الثامن )١

  .الدراسةبة أسئلة االختبار لهدف مدى مناس )٢

  .مدى وضوح لغة االختبار ومناسبتها لطالب الصف الثامن )٣

  .مدى وضوح وكفاية تعليمات االختبار )٤



 ١١٨

  .مدى مناسبة زمن االختبار لإلجابة عنه )٥

مدى مناسبة بطاقة قياس المستوى لموضوع التعبيـر الكتـابي اإلبـداعي ومناسـبة               )٦

  .المهارات التي ستقيسها البطاقة

 .راء أخرى حول االختبار وبطاقة القياس بشكل عامآ )٧
 

   :وكان للسادة المحكمين مجموعة من المالحظات واآلراء حول العناصر السابقة هي  

  .االختبار صالح لقياس الهدف الذي وضع من أجله -

 .لطالب الصف الثامن الب الكتابة فيها مناسبةالموضوعات التي طلب من الط -

 . وإضافة تعليمات أخرى،تبارختعديل بعض تعليمات اال -

 .تعديل صياغة بعض فقرات االختبار الموضوعي -

ملحـق   . النسخة النهائية لالختبار في ضوء آراء السادة المحكمـين   قام الباحث بوضع      

  ).٥(رقم 

 

  : ثبات االختبار.٣
ا احتساب معامل ألف قام الباحث بثبات اختبار التعبير الكتابي اإلبداعيلحساب         

الصف الب  من ططالب) ٤٢(تتكون من كرونباخ بعد تجربة االختبار على عينة عشوائية 

 وهي ٠,٩٠كانت نسبة معامل ألفا  ، لالجئين"ج"ذكور جباليا اإلعدادية بمدرسة  )٤ (الثامن

  .نسبة عالية تدل على القبول
  

   :تقدير زمن االستجابة على االختبار .٤
مناسب الستجابة الطلبة على أسئلة االختبار بحساب متوسط زمن         تم تقدير الزمن ال               

 ،دقيقـة ) ٣٧( حيـث بلـغ      ، من االستجابة على فقرات االختبار     ىاستجابة أول طالب انته   

فبلـغ   ،دقيقـة ) ٥٣( من االستجابة على أسئلة االختبار حيث بلغ         ىوزمن آخر طالب انته   

تعبيـر  ستجابة على أسئلة اختبـار ال     وهو الزمن المناسب لال    ،دقيقة) ٤٥(متوسط الزمنين   

  .الكتابي اإلبداعي
  

  

 



 ١١٩

   :الصورة النهائية لالختبار. ٥

 ولكّل ،ا بعد تعديل بعض األسئلة     موضوعي سؤاالً) ٤٠(بلغ عدد مفردات االختبار             

 ، وحسب لكل مهارة أربع درجات     ،ا يتناول عشر مهارات   وسؤاالً كتابي ، سؤال درجة واحدة  

 يوضح األوزان النـسبية     )٤( رقم   درجة، والجدول ) ٨٠ ( لالختبار رجة النهائية لتصبح الد 

  :لالختبار في صورته النهائية

  )٤(جدول رقم 

  

  ةاألوزان النسبية الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي في صورته النهائي

  

 

  النسبة  العالمة × عدد األسئلة
  البعد

  مقالي  موضوعي  مقالي  موضوعي

  ١٠  ٢٥  ٤ × ١  ١ × ١٠ .ات الترقيم استخداما سليمااستخدام عالم

  ١٠  ٢٥  ٤ × ١  ١ × ١٠ .استخدام أدوات الربط المالئمة

  ١٠  ٢٥  ٤ × ١  ١ × ١٠ .اكتمال أركان الجمل

  ١٠  ٢٥  ٤ × ١  ١ × ١٠ .حسن توظيف االقتباسات والشواهد
اللغـة والفكـر    (اكتمال عناصر المقال األدبـي      

 )والعاطفة
-  ١٠  -  ٤ × ١  

المقدمة والعـرض   (كتمال مكونات المقال األدبي   ا

 )والخاتمة
-  ١٠  -  ٤ × ١  

  ١٠  -  ٤ × ١  - .تحديد األفكار األساسية والفرعية

  ١٠  -  ٤ × ١  - .توليد األفكار وتسلسلها وعمقها

  ١٠  -  ٤ × ١  - .الدقّة في اختيار اللفظ المالئم للمعنى

اتّباع نظام الفقـرة مـن حيـث الـشكل          

 .والمضمون
-  

٤ × ١  -  
١٠  

  اإلجمالي
٤٠=١×٤٠

  عالمة

٤٠=٤ × ١٠ 

  عالمة
١٠٠  ١٠٠  



 ١٢٠

 )٤٢= ن  (:االتساق الداخلي -٥

  :االتساق الداخلي الختبار التعبير الكتابي الموضوعي  . أ

 )٥(رقـم    والجدول   ،هابعد الفقرة و   كل حيث تم احتساب معامل االرتباط بيرسون بين       -١

مات الترقيم الختبار مهـارات التعبيـر       معامالت االرتباط للفقرات مع بعد عال      يوضح

  : الكتابي اإلبداعي

  

  )٥(جدول رقم 

مهـارات التعبيـر الكتـابي    الختبـار   بعد عالمات الترقيم     للفقرات مع معامالت االرتباط   

  اإلبداعي

  

 א
אא

א
Q1 .621 א
Q2 .596 א
Q3 .290 א
Q4 .695 א
Q5 .348 א
Q6 .639 א
Q7 .375 א
Q8 .321 א
Q9 .508 א
Q10 .336 א  

  

معامالت االرتباط للفقرات مع بعد عالمات  غالبيةن الجدول السابق أن يتضح م        



 ١٢١

 ٠,٠١ة داللالعند مستوى   دالة إحصائياالتعبير الكتابي اإلبداعيمهارات الترقيم الختبار 

  .مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقة ؛٠,٠٥ومستوى الداللة 

لفقرات مع بعد أدوات الربط الختبار اتم احتساب معامل االرتباط بيرسون بين  و-٢

  :يوضح ذلك) ٦(والجدول رقم هارات التعبير الكتابي اإلبداعي م

  

  )٦(جدول رقم 
  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الختبار أدوات الربطبعد  للفقرات معمعامالت االرتباط 

  

 א
אא

א
A1 .601 א
A2 .491 א
A3 .261 א
A4 .488 א
A5 .491 א  
A6 .542 א
A7 .658 א
A8 .559 א
A9 .644 א
A10 .635 א  

    

بعد أدوات الربط معامالت االرتباط للفقرات مع  غالبية الجدول السابق أن يتضح من

 ومستوى ٠,٠١ داللةالعند مستوى   دالة إحصائياالتعبير الكتابي اإلبداعيمهارات الختبار 

  .مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقة ؛٠,٠٥الداللة 

ختبار  توظيف الشواهد اللفقرات مع بعداين تم احتساب معامل االرتباط بيرسون بو  -٢



 ١٢٢

 :يوضح ذلك) ٧(التعبير الكتابي اإلبداعي والجدول رقم مهارات 

  

  )٧(جدول رقم 

      

مهارات التعبير الكتابي الختبار بعد توظيف الشواهد  للفقرات معمعامالت االرتباط 

  اإلبداعي
  

 א
אא

א
B1 .660 א
B2 .722 א
B3 .334 א
B4 .640 א
B5 .622 א
B6 .391 א
B7 .613 א
B8 .350 א
B9 .756 א
B10 .721 א  

          
  توظيف الشواهدمعامالت االرتباط للفقرات مع بعديتضح من الجدول السابق أن جميع  

ومستوى  ٠,٠١ة داللالعند مستوى  ا دالة إحصائيداعيالتعبير الكتابي اإلبمهارات الختبار 

  .مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقة ؛٠,٠٥الداللة 

  

 الجملـة مكتملـة المعنـى       لفقرات مع بعد  اتم احتساب معامل االرتباط بيرسون بين       و -٤



 ١٢٣

  : ذلكيوضح) ٨(والجدول رقم هارات التعبير الكتابي اإلبداعي م ختبارال

  

  )٨(جدول رقم 

مهارات التعبير الكتابي الختبار بعد الجملة مكتملة المعنى  للفقرات معمعامالت االرتباط 

  اإلبداعي

  

 א
אא

א
C1 .364 א
C2 .208 א
C3 .347 א
C4 .629 א
C5 .513 א
C6 .432 א
C7 .625 א
C8 .226 א
C9 .436 א
C10 .632 א  

         
الجملة مكتملة  معامالت االرتباط للفقرات مع بعديتضح من الجدول السابق أن معظم 

 ٠,٠١ة داللالعند مستوى   دالة إحصائياالتعبير الكتابي اإلبداعيمهارات  الختبار المعنى

  .ن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقةمما يدل على أ ؛٠,٠٥ومستوى الداللة 

  

   )٤٢= ن : ( االتساق الداخلي .٤
  :قالياالتساق الداخلي الختبار التعبير الكتابي الم . ب



 ١٢٤

التعبيـر   مهـارات  بعد الفقرات و  حيث تم احتساب معامل االرتباط بيرسون بين       -١

 :يوضح ذلك) ٩(والجدول رقم الكتابي اإلبداعي المقالي 
 

  )٩(جدول رقم 

  مالت االرتباط للفقرات مع بعد اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المقاليمعا

  

 א
אא

א
F1 .748 א
F2 .857 א
F3 .896 א  
F4 .809 א
F5 .907 א
F6 .876 א
F7 .895 א
F8 .862 א
F9 .893 א
F10 .731 א  

         

اختبار مهارات  معامالت االرتباط للفقرات مع بعديتضح من الجدول السابق أن جميع  

 ومستوى ٠,٠١ة داللالعند مستوى   دالة إحصائيااإلبداعي التعبير الكتابي اإلبداعي المقالي

  .مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقة ؛٠,٠٥الداللة 

 لمهاراتمن األبعاد الخمسة  بعد كل احتساب معامل االرتباط بيرسون بينتم  و-ت

 اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيمع المقالي  الموضوعي والتعبير الكتابي اإلبداعي

  :يوضح ذلك) ١٠(والجدول رقم  ،ككل



 ١٢٥

  )١٠(جدول رقم 

   مع الدرجة الكليةبداعيمهارات التعبير الكتابي اإلمعامالت االرتباط لكل بعد الختبار 

  
אאא א

א 0.619א
א א א 0.696   

א א 0.691 א  
א א 0.575א  
א א 0.82א

  

ا عند االرتباط لألبعاد دالة إحصائيت ح من الجدول السابق أن جميع معاماليتض           

  .مما يدل على أن فقرات االختبار على درجة عالية من الدقة ؛٠,٠١ة داللالمستوى 

  :تجانس مجموعات الدراسة: ابعسا

الختبـار  ا  الباحث تطبيقًا قبلي  الدراسة أجرى   تي   مجموع البللتأكد من تجانس ط            

 أعده الباحث وذلك علـى المجمـوعتين الـضابطة          لذيالكتابي اإلبداعي ا  مهارات التعبير 

  .والتجريبية

 ،للمجمـوعتين ) ت(وقيمـة    وتم حساب المتوسطات واالنحرافات المعياريـة                 

للمجموعتين  نتائج التطبيق القبلي الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي      ن   يبي )١١(الجدول رقم   

  .الضابطة والتجريبية

  )١١(جدول رقم 

   الضابطة والتجريبيةللمجموعتين ج التطبيق القبلي الختبار التعبير الكتابي اإلبداعينتائ

  

المجموعة 

  الضابطة

المجموعة 

  ن  نوع االختبار  ةالتجريبي

  ع  م

  ن

  ع  م

  قيمة 

  ت

  قيمة

  ةالدالل

مستوى داللة 

  الفروق

التعبير الكتابي 

  اإلبداعي
  دالةغير   ٠,٩٨٤  ٠,٠٢  ٨,٧  ٣٩,٨  ٤٧  ١١,٧  ٣٩,٩  ٤٧

  ١,٩٩قيمة ت الجدولية تساوي 



 ١٢٦

 والموضحة في الجدول    ،المحسوبة) ت(يتضح من الجدول السابق أنه بمقارنة قيمة               

وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         ه ال ت  ن أنّ  تبي ،الجدولية) ت(مع قيمة   

سط درجـات   بين متو  و  في التعبير   المجموعة الضابطة  طالببين متوسط درجات     ٠,٠٥

اختبـار التعبيـر    نة عند تطبيـق      على تجانس العي    وهذا يدلّ  ،المجموعة التجريبية  طالب

  .الكتابي اإلبداعي
  

  : الدراسة تنفيذإجراءات

  :تمثلت في المراحل التالية، اتبع الباحث مجموعة من اإلجراءات لتنفيذ الدراسة       
  

  

  :المرحلة األولى ـ وتم فيها ما يلي
  

 ،االطـالع علـى األدب التربـوي       عداد اإلطار النظري للدراسة مـن خـالل       إ        

الرجـوع إلـى األدب     و، والدراسات السابقة في استخدام الوسائل المتعددة فـي التعلـيم         

 بعض الجوانـب  اإلفادة منها في و ، والدراسات السابقة المتعلقة بالتعبير ومهاراته     ،التربوي

  .في الدراسة الحالية
  

  :ية ـ وتم فيها ما يليالمرحلة الثان
  

من خـالل   لثامن األساسي   ا  للصف إعداد قائمة بمهارات التعبير الكتابي الالزمة             

 من  القائمة ضبط   وتم .والدراسات السابقة المتعلقة بالتعبير ومهاراته     ،طرق التدريس كتب  

التوصل تم  على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص؛ و        عرضها   خالل

  .لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة للصف الثامن األساسي لى الصورة النهائيةإ
  

  :المرحلة الثالثة ـ وتم فيها ما يلي
  

 .إعداد وبناء اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  -١

 .عرض االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص  -٢

 .النهائية بعد التحكيمصياغة االختبار بصورته   -٣

الكتابي الخاص بمهارات التعبير الكتـابي      إعداد بطاقة تقويم لقياس مهارات االختبار        -٤

  .وتحكيمهااإلبداعي 

  :المرحلة الرابعة ـ وتم فيها ما يلي
  

 التي تم التوصل إليهـا      بناء البرنامج المقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي        -١

  .وعرضه على المحكّمين ،بعد التحكيم



 ١٢٧

  .ليهاع إجراء االختبار القبليو اختيار عينة الدراسة -٢

  . المختارة عينة الدراسةعلىتطبيق التجربة  -٣

متعددة على تنمية مهارات فاعلية برنامج بالوسائل ال لقياس ؛االختبار البعدي إجراء -٤

  .صد النتائجور، األساسيلدى طالب الصف الثامن  اإلبداعي الكتابيالتعبير 
 لقياس مدى االحتفاظ    ؛ من تنفيذ االختبار البعدي    ثالثة أسابيع  إعادة االختبار بعد مرور      -٥

  .ورصد النتائج، بالمهارات المذكورة
٦-وتفسيرها، وتحليلها، ا معالجة النتائج إحصائي.  

  :اإلحصائيةالمعالجة  ثامنًا ـ
ق من صحة ي اختارها الباحث إلى التحقّ التاإلحصائيةتهدف أساليب المعالجة              

تحددت باآلتي  وقدالدراسةات فرضي:  

 .حرافات المعيارية والنسب المئويةالمتوسطات واالن •
• Independent Samples Test.  

• Pearson Correlation. 
 .بالكلالكسب معدل  •

خدمة في والمعادلة المست ،برمجيات تقاس بنسبة الكسب المعدلحيث أن فاعلية ال         

  :)٣١: ٢٠٠١عفانة ،( هذه الحالة هي

  

   س–ص    س–ص 
  =نسبة الكسب المعدل 

   س–د 
+  

  د

  

   :حيث أن

  . في االختبار البعديمتوسط الدرجات= ص  •

 . في االختبار القبليمتوسط الدرجات= س  •

 .النهاية العظمى لالختبار= د  •

 .الكسب الخام= ص  -س •

  .الكسب المتوقع= د  -س •



 

 ١٢٨

  

  الفصل الخامس

  

  نتائج الدراسة تفسيرها ومناقشتها

  

  

  

  .السؤال األولبالنتائج المتعلقة 

  

  .السؤال الثانيبالنتائج المتعلقة 

  

  .السؤال الثالث والفرض األولبالنتائج المتعلقة 

  

  .السؤال الرابع والفرض الثانيبالنتائج المتعلقة 

  

  .خامسالسؤال البالنتائج المتعلقة 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٢٩

  خامسصل الالف

  ومناقشتها، وتفسيرها، تحليلها: نتائج الدراسة
  

 تنمية مهارات   في فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة      هدفت هذه الدراسة إلى معرفة            

  .التعبير الكتابي اإلبداعي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي

  : وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
     

 :وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية        

  طالب الثامن األساسي؟دى ر لما مهارات التعبير الكتابي التي يجب أن تتوفّ -1س

  لتنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طالب الثامن األساسي؟المقترحما البرنامج  -2س

بـين متوسـط     )α≥ 0.05(لة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال         -3س

 طالب المجموعـة الـضابطة فـي         ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية درجات طالب   

 بعد إجراء التجربة؟الفوري  اختبار مهارات التعبير الكتابي

 بـين متوسـط     )α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -4س

 فـي     طالب المجموعة الـضابطة      درجات ومتوسط   المجموعة التجريبية درجات طالب   

 ؟اختبار مهارات التعبير الكتابي المؤجل

الكتابي لدى طـالب     تنمية مهارات التعبير     فيمتعددة  ال لوسائال برنامج ب  فاعليةما    -5س

  الصف الثامن األساسي؟
  

  

  

 

ـ            والً  ولإلجابة عن األسئلة السابقة قام الباحث بإعداد أدوات الدراسة وتطبيقهـا وص

  :إلى النتائج التالية
       

  

  :إجابة السؤال األول
 تتوفّر لدى طالب    ما مهارات التعبير الكتابي التي يجب أن      : كان نص السؤال األول          

  ؟الثامن األساسي
  

  
  

اإلبداعي ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بإعداد قائمة بمهارات التعبير الكتابي                   

 وقد تم توضيح كيفية بناء      ،)٣ملحق رقم    (فّر لدى طالب الثامن األساسي    التي يجب أن تتو   

 تم التوصـل    ، وبعد تطبيق القائمة   ،)إجراءات الدراسة ( القائمة وضبطها في الفصل الرابع    



 

 ١٣٠

 والالزمة لطالب   ،تبطة بموضوع المقال األدبي   رملإلى مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي ا     

 ،يبها بحسب أهميتها النسبية من وجهة نظـر المحكمـين         وتم ترت ، األساسي الصف الثامن 

والتعبير عن األفكـار    ، واستخدام أدوات الربط بشكل سليم    ، توظيف عالمات الترقيم  : وهي

وترتيـب  ، وتحديد األفكار األساسـية والفرعيـة  ، وتوظيف الشواهد المناسبة  ، بجمل مفيدة 

وتنظيم األفكار والكتابة فـي     ، بة للمعاني وانتقاء األلفاظ المناس  ، األفكار وتنظيمها وتسلسلها  

               .وإبراز الفكرة الرئيسة للفقرة، ومراعاة مهارات الشكل للفقرة، فقرات محددة
  

         

 حيـث  ،مع اختالف في عدد المهارات) ٢٠٠٣، ارالنج(ودراسة وتتفق هذه النتيجة         

اسي؛ فالدراسة الحالية أجريت علـى      زادت في دراسة النجار بسبب اختالف المستوى الدر       

كما اتفقـت    .بينما أجريت دراسة النجار على طالب الصف العاشر       ، طالب الصف الثامن  

 حيث زادت في دراسة الفليـت       ،مع اختالف في عدد المهارات    ) ٢٠٠٢، الفليت(ودراسة  

، ؛ فالدراسة الحالية أجريت على طالب الـصف الثـامن         بسبب اختالف المستوى الدراسي   

نتيجـة ودراسـة        كذلك تتفق هذه ال    ،ينما أجريت دراسة الفليت على طالب الصف التاسع       ب

مع اختالف في عدد المهارات حيث زادت في دراسة عبد الجـواد            ) ٢٠٠١، عبد الجواد (

، بسبب اختالف المستوى الدراسي؛ فالدراسة الحالية أجريت على طالب الـصف الثـامن            

وهذا بدوره يشير إلـى      ،لى طالب الصف الحادي عشر    بينما أجريت دراسة عبد الجواد ع     

  .أن عدد المهارات يزيد كلما ارتفع المستوى التعليمي
  

في عدد المهارات بالرغم من اخـتالف       ) ٢٠٠٣، أبو العينين (ة  ودراس كما اتفقت         

في حين أجريت هـذه     ، فدراسة أبو العينين أجريت على طلبة الجامعة      ، المستوى الدراسي 

ويرجع الباحث هذا األمر إلى أن الباحثة كان هـدفها          ، سة على طالب الصف الثامن    الدرا

  .وليس تنمية مهارات، قياس مستوى
  

           

مهارات التعبير الكتـابي اإلبـداعي المرتبطـة          أن من نتائج السؤال األول     يتضح      

، تـم اختيارهـا   والتي  ، األساسي  والالزمة لطالب الصف الثامن    ،بموضوع المقال األدبي  

يرتبط ارتباطًـا    كما يتضح أن معظم هذه المهارات        .ترتبط بشكل كبير بموضوع الدراسة    

مـن  يعـود    هذا األمر    مردو، إبداعيا كان أم وظيفيا   ، وثيقًا بجميع مجاالت التعبير الكتابي    

 ،حيث إنها متداخلـة   ، السبب األول يتصل بمجاالت التعبير    : حث إلى سببين  باوجهة نظر ال  

  إنما يعـود إلـى أسـباب       وأن ما نراه من فصل لها؛     ، كل قاطع يمكن الفصل بينها بش    وال



 

 ١٣١

 الدراسـي لطـالب     فإنه يرجع إلى توسط المستوى    ، وأما السبب الثاني  . الدرس والتوضيح 

نستطيع تعليم طالب المرحلـة الـدنيا        فنحن ال  ثامن بين مراحل التعليم المختلفة؛    الصف ال 

، وتنظيم األفكار والكتابـة فـي فقـرات محـددة         ، المناسبة للمعاني مهارات انتقاء األلفاظ    

وإبراز الفكرة الرئيسة للفقرة؛ لصعوبة اسـتيعابهم لهـذه         ، ومراعاة مهارات الشكل للفقرة   

واسـتخدام  ، كالتعبير عن األفكار بجمل مفيدة     :بقة مس بنى على مهارات  وألنها تُ ، المهارات

يس من الضرورة أن نتناول مثل هـذه المهـارات   في حين أنه ل ، أدوات الربط بشكل سليم   

، لطالب المراحل التعليمية العليا؛ لغناهم عن مثل هذه المهارات؛ بسب إلمامهم المسبق بها            

وتنظـيم األفكـار    ، كانتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني    :مع ضرورة االهتمام بمهارات أخرى    

تدريب طـالب الـصف    ولعل   .رةومراعاة مهارات الشكل للفق   ، والكتابة في فقرات محددة   

مـدهم  ي، بموضوع الدراسـة   والمرتبطة ،التي تم اختيارها   األساسي على المهارات   الثامن

  . وعلمية؛ تساعدهم على سهولة التفاعل مع مواقف الحياة المختلفة، وفكرية،بثروة وجدانية
        

 ض الدراسات مـن أن    ا أشارت إليه بع   ويمكن القول أن النتيجة السابقة تتفق مع م               

وطرق ، معظم الكتب التي تناولت تدريس اللغة العربية تؤكد على أهمية المهارات اللغوية           

وتوظيفها فـي   ، واالهتمام بالجوانب التطبيقية في اللغة    ، وإتقانها ووسائل تعلمها ، اكتسابها

ها إحدى  وتعد، وتؤكد على ضرورة تنمية المهارات بالنسبة للفروع اللغوية المختلفة        ، الحياة

كما تعدها هدفًا من أهداف تعليم اللغة العربية بمختلف المراحل          ، الجوانب المهمة في التعليم   

  .)١٣٦: ١٩٨٧، عبد المقصود (الدراسية
  

  :إجابة السؤال الثاني

الكتابي لدى  ما البرنامج المقترح لتنمية مهارات التعبير       : كان نص السؤال الثاني            

  ؟ساسيطالب الثامن األ
             

بالوسائل المتعددة لتنمية مهارات     ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث ببناء برنامج               

 القـسم األول  : بناء البرنامج من قسمينوقد تم، التعبير الكتابي لدى طالب الثامن األساسي     

 وقد تم   ،)٨ ملحق رقم (والقسم الثاني خاص بالمعلم     ، )٧ملحق رقم   (كتاب خاص بالطالب    

    على المهارات التي تم التوصل إليها من خالل اإلجابـة عـن الـسؤال              بناء البرنامج بناء

وتـصميم دروس   ، حيث تم اختيار أكثر المهارات أهمية لطالب الـصف الثـامن          ، األول



 

 ١٣٢

 ،وتنظيمـه  ،ومحتـواه ، أهدافـه : وقد تضمن اإلطار العام للبرنامج    ، البرنامج في ضوئها  

  .وتقويمه، وأنشطته،  ووسائله،وأساليب تدريسه
         

 هي  ،ووسائل متنوعة ، تم تدريسها بأساليب  ، كما تضمن البرنامج ثالثة عشر درسا       

الـضابطة  : للعينتـين حـصة دراسـية      من خالل ست وعـشرين       ،أساس بناء البرنامج  

 من دروس اللغـة      أخرى وحصة، حصة التعبير : هما، بواقع حصتين أسبوعيا  ، والتجريبية

س؛ حرص الباحـث     هذه الحصة بأحد فروع اللغة العربية التي تدر        خّلوحتى التُ ، ربيةالع

وأخـرى مـن حـصص      ، على التنويع فيها بحيث تكون إحداها من حـصص القـراءة          

الوسـائل  ولقد جاء االعتماد علـى       .وهكذا... ، وثالثة من حصص القواعد   ، المحفوظات

  للدور الكبير الذي تلعبه الوسيلة التعليمية كما       نظرا التعليمية المتعددة في تدريس البرنامج    

تشير العديد من الدراسات التي بحثت في ميدان تأثير الوسيلة التعليميـة، ودورهـا فـي                

أو ، المواقف التعليمية إلى بلوغها درجة عالية من التأثير سـواء فـي الجانـب النفـسي               

  :)٢٢-٢١ :٢٠٠٣عسقول،  (ويكمن ذلك في أنهاأو التربوي، ، التعليمي

  . تثير انتباه التالميذ نحو الدروس واهتمامهم بها، وتزيد من إقبالهم على الدراسة .١

 .  في أذهان التالميذتجعل التعليم أكثر عمقًا وثباتًا .٢

تنمي في المتعلمين حب االستطالع، وتخلق في نفوسـهم الرغبـة فـي التحـصيل                .٣

 . والمثابرة على التعلم

 . وجهده المستقل،ماته التي اكتسبها بتجاربهتقوي شعور المتعلم بأهمية معلو .٤

  . وتحمل المسئولية، والتعاون،تساهم في تعزيز قيم االحترام  .٥

  .د الطالب والمعلمتعزز عنصر الثقة عن .٦

 ).٤٩ :٢٠٠٠عبيد، (دية بين التالميذ تعالج مشكلة الفروق الفر .٧

 .توفر وقت المعلم والمتعلم وتسهل عملية التعليم والتعلم .٨

فرصة الجيدة إلدراك الحقائق من خالل ربط الخبـرات الـسابقة بـالخبرات             تتيح ال  .٩

 ).٥١-٤٨ :١٩٩٧السيد، (الجديدة 

 ). ١٦٣ : ٢٠٠١إسماعيل، (تقدم أساليب تعلم ذاتي متنوعة األشكال للمتعلمين  .١٠
  



 

 ١٣٣

  :لث والفرض األولإجابة السؤال الثا
 

صائية عند مستوى داللـة     هل توجد فروق ذات داللة إح     :         كان نص السؤال الثالث   

)α≥ 0.05 (   بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعـة

  ؟ بعد إجراء التجربةالفوري لكتابيالضابطة في اختبار مهارات التعبير ا

ال توجد فروق   : وهو،  ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض األول               

بين متوسط درجات طالب المجموعة     ) α≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

اختبار مهارات التعبير الكتابي     المجموعة الضابطة في      طالب التجريبية ومتوسط درجات  

  . بعد إجراء التجربةالفوري
          

وبعـد  ، ابيض تم بناء اختبار لقياس مهارات التعبير الكت       والختبار صحة هذا الفر           

 الدراسة لمدة ستة    تم تدريس البرنامج بالوسائل المتعددة لعينة     ، تطبيق االختبار تطبيقًا قبليا   

جـراء  حيـث تـم إ    ، بعد إجراء التجربة   فوريا ها تطبيق االختبار تطبيقًا   تبع، أسابيع تقريبا 

حـساب  : من خـالل  ، وطالب العينة الضابطة  ، الموازنة بين أداء طالب العينة التجريبية     

 للتعرف إلى داللة الفروق     ؛)ت( وحساب اختبار    ،واالنحراف المعياري ، متوسط الدرجات 

 :يوضح ذلك) ١٢(والجدول رقم ، بين المتوسطين
  

  )١٢(الجدول رقم 
موعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة داللة الفروق بين متوسط درجات طالب المج

  : بعد إجراء التجربةالفوري الضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي
 

  عدد الطلبة  المجموعة
متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  "ت"
Sig 

(2tailed)
مستوى 

  الداللة

  ٤,١  ٧٠,٣٦  ٤٧  التجريبية

  ٩,١  ٥٦,٣٦١٧  ٤٧  الضابطة

-

٩,٦٥١  
  دالة  0.0005

•  
  )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٨١(لدرجات حرية ) ١,٩٩(قيمة ت الجدولية  •

 )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٨١(لدرجات حرية ) ٢,٦٤(قيمة ت الجدولية  •
  

  

  



 

 ١٣٤

 ،الجدوليـة ) ت(حسوبة أكبر من قيمـة      الم) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة             

 متوسطي درجات   بين) ٠,٠١(ستوى داللة   ا عند م  هذا يدل على وجود فرق دال إحصائي      و

 فـي اختبـار     بعد تجريب البرنامج المقتـرح    والضابطة   التجريبية   الطلبة في المجموعتين  

مما يعني رفض الفـرض الـصفري        ،بعد إجراء التجربة   مهارات التعبير الكتابي الفوري   

) α≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            :أنهالذي ينص على    

بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في           

  .بعد إجراء التجربة الفوري اختبار مهارات التعبير الكتابي
          

  : تفوق المجموعة التجريبية إلى األسباب التالية الباحثيرجعيمكن أن و         
   
؛ كان له أثـر كبيـر علـى المجموعـة           تعددةرنامج المقترح بالوسائل الم   تطبيق الب  -١

  .التجريبية

إعداد الوسائل المتعددة المرتبطة بالبرنامج المقترح بشكل يتناسـب مـع األهـداف              -٢

 . لدروس البرنامجالتربوية

 والتطبيق العملي لكل دروس البرنـامج     ، البرنامج المقترح بمقرر اللغة العربية     ربط -٣

 .محتوى البرنامج المقترحأدى إلى زيادة التفاعل بين المتعلم و

، وتنويع للنبـرات الـصوتية    ، من تمثيل للمعنى  : والسمعية، تأثير المثيرات البصرية   -٤

 ، والحركـات  ، والرسـومات  ، والـصور  ،وتوظيف لأللوان : ومن نصوص مكتوبة  

، والتنويع فيها عن طريق التصميم المناسـب لتلـك الوسـائل التعليميـة المتعـددة              

 سـاهم   ،تي سيتعلمها من البرنامج المقترح    ة المعلومات ال  والتوضيح للمتعلم عن أهمي   

  .في تفوق المجموعة التجريبية

 .أن البرنامج المقترح يالئم ميول الطالب -٥

  حرص الباحث منذ البداية على التوضيح للطالب بأن أهداف البرنـامج المقتـرح              -٦

راض علميـة   وأن نتائج الدراسة ألغ   ، إتاحة الفرصة للتفكير والتعبير اإلبداعي    : هي

  .األمر الذي ساهم في القضاء على الخجل اللغوي عند الكثيرين منهم، فقط
  

  

  

  

  



 

 ١٣٥

  :إجابة السؤال الرابع والفرض الثاني

 :كان نص السؤال الرابع 

 بين متوسط درجـات     )α≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          

فـي اختبـار    لمجموعة الـضابطة     طالب ا   ومتوسط درجات  المجموعة التجريبية طالب  

 ؟مهارات التعبير الكتابي المؤجل

 توجـد فـروق ذات      وهو ال ، ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث باختبار الفرض الثاني         

المجموعـة   بين متوسط درجـات طـالب        )α≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة      

، تبار مهارات التعبير الكتابي   ي اخ ف طالب المجموعة الضابطة     ومتوسط درجات التجريبية  

 .المؤجلومتوسط درجاتهم في االختبار 
  

 

مهـارات  ب  مـدى االحتفـاظ    ختبار لقياس إعادة اال والختبار صحة هذا الفرض تم                  

  تـم  ثـم ،  بعديا  تطبيق االختبار تطبيقًا   من  أسابيع تقريبا   بعد ثالثة   اإلبداعي التعبير الكتابي 

: مـن خـالل   ، وطالب العينة الضابطة  ، ن أداء طالب العينة التجريبية    إجراء الموازنة بي  

 للتعرف إلى داللـة     ؛)ت(وحساب اختبار   ، واالنحراف المعياري ، حساب متوسط الدرجات  

  :يوضح ذلك) ١٣(والجدول رقم ، الفروق بين المتوسطين

  

  )١٣(جدول رقم 
وسط درجات المجموعة داللة الفروق بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومت

  :الضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي المؤجل
  

عدد الطلبةالمجموعة
متوسط 

الدرجات

االنحراف 

المعياري

قيمة 

 "ت"
Sig 

(2tailed)
مستوى 

 الداللة

 ١٠,٢ ٦٧,٣ ٤٧ التجريبية

 ١٠,٢ ٥٢,٩٤ ٤٧ الضابطة
 دالة 0.0005 ٦,٦٦-

 )٠,٠٥(عند مستوى داللة ) ٩٢( حرية لدرجات) ١,٩٩(قيمة ت الجدولية 

 )٠,٠١(عند مستوى داللة ) ٩٢(لدرجات حرية ) ٢,٦٤(قيمة ت الجدولية 

  



 

 ١٣٦

 ،الجدوليـة ) ت(حسوبة أكبر من قيمـة      الم) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة             

بين متوسطي درجات   ) ٠,٠١(ا عند مستوى داللة     هذا يدل على وجود فرق دال إحصائي      و

 ،مؤجـل  في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي ال          الطلبة

  :سباب منها أليرجع ذلكلعل و
  

نظرا للدور الكبير الـذي      الوسائل التعليمية المتعددة في تدريس البرنامج     االعتماد على    .١

ان تأثير الوسـيلة    تشير العديد من الدراسات التي بحثت في ميد        تلعبه الوسيلة التعليمية كما   

التعليمية، ودورها في المواقف التعليمية إلى بلوغها درجة عالية من التـأثير سـواء فـي      

-٢١ :٢٠٠٣عـسقول،   ( أو التربوي، ويكمن ذلك في أنها     ، أو التعليمي ، الجانب النفسي 

٢٢(:  
  

 . في أذهان التالميذتجعل التعليم أكثر عمقًا وثباتًا  - أ

تطالع، وتخلق في نفوسـهم الرغبـة فـي التحـصيل           تنمي في المتعلمين حب االس      - ب

 . والمثابرة على التعلم

 .ي اكتسبها بتجاربه وجهدهتقوي شعور المتعلم بأهمية معلوماته الت  - ت

تتيح الفرصة الجيدة إلدراك الحقائق من خالل ربط الخبـرات الـسابقة بـالخبرات                - ث

 ).٥١-٤٨ :١٩٩٧السيد، (الجديدة 

 ). ١٦٣ : ٢٠٠١إسماعيل، (عة األشكال للمتعلمين تقدم أساليب تعلم ذاتي متنو  - ج

: أن أهداف البرنامج المقترح هـي     ب  التوضيح للطالب   حرص الباحث منذ البداية على     .٢

األمـر  ،  فقط وأن نتائج الدراسة ألغراض علمية    ، إتاحة الفرصة للتفكير والتعبير اإلبداعي    

  .مالذي ساهم في القضاء على الخجل اللغوي عند الكثيرين منه
  

  :خامسإجابة السؤال ال

 :كان نص السؤال الخامس 

 لدى طالب   تنمية مهارات التعبير الكتابي    ما فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة على             

 الصف الثامن األساسي؟
  

  

،         ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث ببناء اختبار لقياس مهارات التعبير الكتـابي            

تم تدريس البرنامج بالوسائل المتعددة لعينة الدراسة لمدة        ، بار تطبيقًا قبليا  وبعد تطبيق االخت  



 

 ١٣٧

حيث تم إجراء   ،  إجراء التجربة  بعدفوريا  تبعها تطبيق االختبار تطبيقًا     ، ستة أسابيع تقريبا  

الفوري  وأدائهم في االختبار  ، الموازنة بين أداء طالب العينة التجريبية في االختبار القبلي        

وحـساب  ، واالنحراف المعياري ، حساب متوسط الدرجات  :  من خالل  جراء التجربة بعد إ 

والجـدول   ،باستخدام معادلة بـالك   للتعرف إلى داللة الفروق بين المتوسطين       ) ت(اختبار  

  :يوضح ذلك) ١٤(رقم 

  )١٤(جدول رقم 
   للمجموعة التجريبيةقيمة الكسب المعدل الختبار التعبير الكتابي اإلبداعي

  

  ر التعبير الكتابياختبا

  في  المجموعة التجريبية  درجاتمتوسط  

  التطبيق القبلي 
٣٩,٨  

 فيالمجموعة التجريبية    درجاتمتوسط  

  التطبيق الفوري بعد إجراء التجربة
٧٠,٣٦٣  

  ٨٠  النهاية العظمى

  1.143  نسبة  معدل الكسب

           

 التعبير الكتابي اإلبداعي  ختبار  يتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل ال                

وهي معدل كسب عالية إذا ما قورنت بالحد األدنى لنسبة الكسب المعـدل             ) 1.143 (:هي

  التعبير الكتابي اإلبـداعي    في تنمية مهارات     أثرامما يعني أن للبرنامج     ) ١ (:لبالك وهي 

  .لدى طالب الصف الثامن األساسي
          

 بعدفوري  التطبيق ال  في  القول بأن تفوق المجموعة التجريبية            وبناء على ذلك يمكن   

سـهولة تنـاول المـتعلم      :  على التطبيق القبلي يرجع إلى عدة عوامل منها        إجراء التجربة 

وفق تنظيم مـرن غيـر      ، وعرضها تبعا الحتياجاته  ، للمعلومات على شكل أجزاء صغيرة    

علومات في ذهنه بما يتواءم مع أبنيتـه        ملزم بتتابع استعراضها، فيتيسر للمتعلم تشكيل الم      

وتهيئة بيئـة تعليميـة     ، والسماح للمتعلم التعامل مع المخزنات بتتابع مناسب له       ، المعرفية

واسـتفادته  ، وإفساح المجال إلبراز قدراته المختلفة    ، مرنة تتطلب من المتعلم اتخاذ القرار     

والتحكم في تناولهـا    ،  معنى من المحتوى بالطريقة التي تؤدي إلى جعل االستخدامات ذات        



 

 ١٣٨

باإلضـافة لتـأثير    . بما يؤدي إلى زيادة التفاعل بين المتعلم ومحتوى البرنامج المقتـرح          

ومن نصوص  ، وتنويع للنبرات الصوتية  ، من تمثيل للمعنى  : والسمعية، المثيرات البصرية 

والتنويع فيهـا عـن طريـق       ، وتوظيف لأللوان والصور والرسومات والحركات    : مكتوبة

والتوضيح للمتعلم عن أهمية المعلومات     ، التصميم المناسب لتلك الوسائل التعليمية المتعددة     

  .التي سيتعلمها من البرنامج المقترح
          

ة   ات الدراس ن عرض بيان ى الباحث م د أن انته ا،         بع سيرها،  ونتائجه ى ، وتف ل إل ينتق

  . في فصل خاصـ ومقترحاتها، وأبرز توصياتها، خص لهذه الدراسةمل



 ١٣٩

  الفصل السادس

  

  هامقترحاتو، هاتوصيات و،ملخص الدراسة

  

  

   . ونتائجهاملخص الدراسة وإجراءاتها  –أوالً 

  

أهم توصيات الدراسة – اثاني .   

  

  .مقترحات الدراسة  – اثالثً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٠

  الفصل السادس

  هامقترحاتها وتوصياتملخص الدراسة و

  
راسة، وألهم الخطـوات واإلجـراءات   يهدف هذا الفصل لعرض ملخص لهذه الد       

 ،التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف هذه الدراسة، كما يعرض أبرز نتائجها، وتوصـياتها             

  : ومقترحاتها، وفيما يلي تفصيل لذلك
  

  

  : ونتائجها ملخص الدراسة وإجراءاتها–أوالً 
         

يجب أن يوضـع كـل      : نالحواس هي المنافذ الطبيعة للتعلم، ويقول بعض المربي               

 ولهذا دعا المربون إلى     ؛ ممكنا، لتبدأ المعرفة من الحواس     شيء أمام الحواس كلما كان ذلك     

 ألنها ترهف الحواس وتوقظها، وتعينهـا علـى أن          ؛خدام الوسائل التوضيحية المتعددة   است

  وبديهي أن لهذه الوسائل أهميـة كبـرى فـي          .فتها في أن تكون أبواباً للمعرفة     تؤدي وظي 

تدريس المواد المختلفة، ومن بينها اللغة العربية، والتي هي في حد ذاتها وسيلة من وسائل               

زان التراث والمحافظة عليه، من هنا كان       تخااالتصال والتفاعل بين أفراد المجتمع، وقوام       

 وإتقان مهاراتها، وألنهم من خالل تعليمها       ،حرص المجتمع على تعليم أبنائه اللغة العربية      

 الرتباط اللغـة بـالفكر،      ؛تنمو قدرتهم عليه  وساب مهاراتها يتعرفون أسلوب التفكير،      واكت

 اا أساسـي  ة للتعليم نفسه، ألنها تلعب دور     فهي وعاؤه ومحصلته على السواء، كما أنها وسيل       

  .في الخبرات والمواقف التعليمية
         

جعل لهـا أثرهـا     تها، و حييتة هو الذي يبعث فيها الروح التي        ومعلم اللغة العربي    

وقيمتها، وهو الذي يستطيع أن يضفي على المنهج والكتاب والمعينات وغيرها من الوسائل            

ما يكمل نقصها، وما يزيد من كفايتها، وهو الذي يجعل من الوسيلة البسيطة فـي أعلـى                 

التعبير  يستطيع التلميذ من خاللها      ا، ومن اللغة الجامدة أداة مطواع     درجات الجودة والفائدة  

  . عن أفكاره وحاجاته وانفعاالته
         

 . من أهداف اللغة العربية، إنما هو الغاية الرئيـسة لهـا           اوتعلم التعبير ليس هدفً     

وللتعبير اإلبداعي أهمية خاصة في حياتنا، حيث يساهم بشكل فعال في تواصلنا مع بعضنا              

 وبقدراتـه   ،نسان الثقة بنفـسه   مشافهة أو كتابة ضمن إطار جمالي بديع، كما أنه يكسب اإل          



 ١٤١

 للتعبير عـن خلجـات نفـسه،    ؛حيث يستطيع التأثير في اآلخرين عبر نظم مقررات اللغة       

  .وإيصال أفكاره في ثوب بهي مهيب
        

 ،وللتعبير الكتابي اإلبداعي أهمية خاصة عند طالب المرحلة اإلعدادية وما بعدها                   

  حيث يؤدي دور مـن   همملكة النقد األدبي والتذوق الفني لديهم، كما يمكـنّ         في تنمية    اا هام 

 عبـر صـياغة     ،التغيرات الفسيولوجية الطارئـة علـيهم     على  و، التغلب على مشكالتهم  

 وتفريغ طاقتهم وشحناتهم النفسية والعاطفية مـن خـالل   ، بكلمات صادقة مؤثرة   مشاعرهم

ـ   فيصيغون من آالمه  . قصيدة شعرية، أو خاطرة، أو قصة قصيرة       ـ  م وأحزانهم أدب ا ا رفيع

  .اورقيقً
         

 اإلجادة فيه، إال أن هناك      وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من التعبير، وضرورة          

قصور م الدراسات التي عنيت بالوقوف     ظ فيه لدى طلبتنا، حيث تتفق على ذلك مع        اا واضح

 ومظـاهر   .البنـا والمهارات المتصلة بـه عنـد ط       اإلبداعي   يعلى مستوى التعبير الكتاب   

حصر التعبيـر فـي حـصة واحـدة         : املها متعددة ومتنوعة منها   و وع ،القصور واضحة 

وعدم ربط التعبير بفروع العربية األخرى      ،اأسبوعي ،   خاصة بالتعبير،   ا وعدم توافر منهاج 

وعدم مراعاة ميول وحاجات وقدرات الطالب عند اختيار الموضوعات، وضعف آليـات            

  . الوسائل التعليمية، وال تراعي الفروق الفرديةالتدريس التي تهمل 

من هنا انطلقت هذه الدراسة في محاولة إلضفاء بعـض التحـسينات، وتقلـيص                      

الضعف الواضح في امتالك طالب الصف الثامن لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي مـن             

  . خالل برنامج بالوسائل المتعددة

  : شكلة حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال التاليوكأحد الحلول لهذه الم        

ما فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة على تنمية مهارات التعبير الكتـابي اإلبـداعي                    

  لدى طالب الصف الثامن األساسي؟ 
  

 
 :حدود الدراسة

         

  :تقتصر هذه الدراسة على الحدود التالية  

  .لالجئين) ج( ذكور جباليا اإلعدادية  طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة .١



 ١٤٢

 - ٢٠٠٥( تجرى هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثـاني مـن العـام الدراسـي                .٢

  ). م٢٠٠٦

 إعداد الباحث لبرنامج بالوسائل المتعددة لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى            .٣

 . طالب الصف الثامن

 أشـرطة   – الشفافيات   –ح الحاسوبية   عرض الشرائ  ( :استخدام نمط الوسائل المتعددة    .٤

في تدريس مهارات التعبيـر     )  لوحة الجيوب    – اللوحة الكهربائية    –سمعية وبصرية   

 .المختلفةالكتابي اإلبداعي 

 . يقتصر البرنامج على تدريس مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي .٥
 

  :منهج الدراسة
  

وتم  ج القائم على الوسائل المتعددة،    استخدمت الدراسة المنهج البنائي؛ لبناء البرنام     

 وذلـك   ى تحقيق أهداف الدراسـة اإلحـصائية؛      اعتماد المنهج الوصفي التحليلي للعمل عل     

: لوصف وتحليل نتائج استجابات الطالب أفراد عينة الدراسة علـى أداة الدراسـة وهـي              

يـة البرنـامج    لتحديـد فعال   وتم استخدام المنهج التجريبي      .اختبار مهارات التعبير الكتابي   

  . لدى طالب الصف الثامنواالحتفاظ بها على تنمية مهارات التعبير الكتابيالمقترح 

  

 :أهمية الدراسة
    

فباإلضافة إلى مهارات   ، تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوعات التي تتناولها       

فهـي  .  التي نعمل على تنميتها لدى طالبنا      –  والتي تعتبر بحقّ مهمة جدا     –تابيالتعبير الك 

 ،تتناول الوسائل المتعددة لتنمية هذه المهارات لدى طالبنا، وجعل المادة الدراسية مـشوقة            

  . ومحببة إلى نفوسهم
  

  :وتكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية        

  .تبين أهمية الوسائل المتعددة في تحقيق أفضل ألهداف التعلّم  -١

  . والتي قد يستعين بها معلمو اللغة العربية،توفّر قائمة بمهارات التعبير الكتابي  -٢

قد تساهم في تطوير معلمي اللغة العربية مهنيا من خالل التدرب على كيفية توظيف                -٣

 .الوسائل المتعددة في هذا المجال



 ١٤٣

 ،سات في هذا المجـال    قد تفتح هذه الدراسة آفاقًا جديدة أمام الباحثين للمزيد من الدرا            -٤

 .وخاصة في مجال استخدام الوسائل المتعددة في فروع اللغة العربية األخرى

يساعد استخدام البرنامج بالوسائل المتعددة على تنميـة مهـارات التعبيـر الكتـابي                -٥

كما يساعد على إثراء هذه المـادة       ، واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي      

وقد يعالج أوجه القصور فـي الكتـاب        ، قدرة على التعبير بأنواعه   وجعل الطلبة أكثر    

 .المدرسي
 

  :خطوات الدراسة
االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في استخدام الوسائل المتعددة فـي             -١

  .التعليم

 ومجاالتـه  الرجوع إلى األدب التربوي والدراسـات الـسابقة المتعلقـة بـالتعبير            -٢

 .ومهاراته

 .لثامن األساسيلصف امة بمهارات التعبير الكتابي الالزمة لإعداد قائ -٣

، وتحكيمها، لثامن األساسي لصف ا تحليل مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة ل       -٤

 .  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي الالزمة للثامن األساسي وتحديد

 .إعداد وبناء اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي -٥

 . بطاقة تقويم لقياس مهارات االختبار وتحكيمهاإعداد  -٦

 .عرض االختبار على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص -٧

 .صياغة االختبار بصورته النهائية بعد التحكيم -٨

 .تطبيق االختبار على عينة استطالعية لقياس صدقه وثباته -٩

 .وعرضه على المحكّمين ،بناء البرنامج المقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي -١٠

 .اختيار عينة البحث وتطبيق التجربة -١١

 . لقياس مدى تنمية مهارات التعبير الكتابي؛إجراء االختبار البعدي -١٢

 لقيـاس مـدى     ؛إعادة االختبار بعد مرور ثالثة أسابيع من تنفيذ االختبار البعـدي           -١٣

 .االحتفاظ بالمهارات المذكورة

 .رصد درجات الطالب الخام -١٤

 .حصائية من خالل تحليل وتفسير النتائج باستخدام البرامج اإلحصائيةالمعالجة اإل -١٥



 ١٤٤

  .صياغة التوصيات والمقترحات في ضوء أبعاد الدراسة -١٦

 .عرض ملخص الدراسة -١٧

  

  : نتائج الدراسة
ـ            .١  ،يقدمت الدراسة قائمة بمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المرتبطة بالمقـال األدب

ة من وجهـة    ي وتم ترتيبها بحسب أهميتها النسب     ،ساسيوالالزمة لطلبة الصف الثامن األ    

 : نظر المحكمين وهي

  .توظيف عالمات الترقيم )١

  . سليماستخدام أدوات الربط بشكل )٢

  .التعبير عن األفكار بجمل مفيدة )٣

  .توظيف الشواهد المناسبة )٤

  .تحديد األفكار األساسية والفرعية )٥

 .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها )٦

  .ظ المناسبة للمعانيانتقاء األلفا )٧

  .تنظيم األفكار والكتابة في فقرات محددة )٨

  .مراعاة مهارات الشكّل للفقرة )٩

  .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة )١٠
 

٢ .  اقدمت الدراسة برنامج ا بالوسائل المتعددة لتنمية مهـارات التعبيـر الكتـابي           مقترح

 . اإلبداعي لدي طالب الصف الثامن األساسي

ي تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طالب        البرنامج ف  ةفاعلية عن   كشفت نتائج الدراس   .٣

داللة  وق ذات داللة إحصائية عند مستوى     يؤكد ذلك وجود فر   الصف الثامن األساسي،    

)α≥ 0.05 (    متوسط درجات طالب   وعة التجريبية و  بين متوسط درجات طالب المجم

 لـصالح   ، والمؤجـل  ،جربة الت فوري بعد إجراء  ال: يناربالضابطة في االخت  وعة  المجم

 .المجموعة التجريبية

 كشفت الدراسة عن وجود قصور في امتالك طالب الثامن األساسي لمهارات التعبيـر              .٤

 . الكتابي اإلبداعي
  



 ١٤٥

  : توصيات الدراسة – نياثا
  

    إلى نتائج الدراسة، يمكن التقدم بالتوصيات التاليةااستناد  :  

 .  وخاصة التعبير الكتابي،ةي في دروس اللغة العربضرورة توظيف الوسائل المتعددة1- 

 .  بدليل للمعلما به مرفقًا خاصاة أن يكون للتعبير الكتابي مقررضرور2- 

ضرورة التركيز على المهارات اللغوية عامة، ومهارات التعبيـر الكتـابي اإلبـداعي             3- 

 .  والعمل على تنميتها، وتحليل هذه المهارات،خاصة

 . يول الطالب من خالل اختيارهم من موضوعات متعددةمراعاة م4- 

 ، واإلذاعة المدرسـية   ،تشجيع الطالب على الكتابة اإلبداعية من خالل مجالت الحائط         5-

 .والمكافآت بأنواعها

 . عمل مسابقات في التعبير الكتابي اإلبداعي بين الطلبة -6

،  العربيـة كالمطالعـة    وبـاقي فـروع   ،  ضرورة الربط بين تعليم التعبير اإلبـداعي       -7

، مجـالت الحـائط   : مـن خـالل   ، وتشجيع الطالب على الكتابة اإلبداعية    ، والمحفوظات

 . والمكافآت بأنواعها، واإلذاعة المدرسية
 

  :مقترحات الدراسة ـ ثالثًا
  

  : في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتها، يقترح الباحث ما يلي    

 . صفوف المختلفةبناء برامج لتحسين مستوى التعبير في ال 1-

 . إعداد مقررات خاصة بالتعبير لجميع مراحل التعليم2- 

 ومتغيـرات  ، والخط،إجراء بحوث بالوسائل المتعددة على موضوعات أخرى كاإلمالء    3-

 .أخرى

-4 لأجراء بحوث لتعليم التعبير من خالل التخي . 

 . دراسة العالقة بين التعبير الكتابي والوسائط المتعددة5- 
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 ـراجـعم
  الدراسة

  
  
  



 ١٤٧

  :ًأوال ـ املراجع العربية
  

 .القرآن الكريم -١

بي أثر طريقة التصحيح في األداء التعبيـري الكتـا         .)١٩٩٥(  حمد سيد أإبراهيم،   -٢

 ). ٧١ (١ دراسات تربوية ،لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي

ـ  ، الجزء األول، ت   ديوان حافظ إبراهيم  ). ١٩٨٠(إبراهيم، حافظ    -٣  د أمـين،  حقيق أحم

  .الطبعة األولى، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ، القاهرة،   ٧ط ، اللغة العربية  ي الفني لمدرس  هالموج. )١٩٧٣ (عبد العليم  إبراهيم، -٤

 .دار المعارف

مستوى إتقان طلبة اللغة العربيـة لمهـارات        ). ٢٠٠٣ (أبو العنين، سماهر فتحي    -٥

، الجامعة  ، رسالة ماجستير غير منشورة    ية بغزة  اإلسالم التعبير الكتابي في الجامعة   

 . كلية التربيةاإلسالمية،

تقويم استخدام الوسائل التعليمية فـي المرحلـة        ). ١٩٩٧(أبو جراد، سليمان بدر      -٦

 منـشورة، الجامعـة     ، رسالة ماجستير غير   األساسية الدنيا بمدارس محافظات غزة    

    .كلية التربيةاإلسالمية، 

 .  مكتبة األقصى،عمان ،٣، طفن الكتابة والتعبير .)١٩٩٤(أبو حمدة، محمد على  -٧

أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو علـى        ). ٢٠٠٥(أبو شتات، سمير محمود      -٨

، رسـالة   تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوهـا واالحتفـاظ بهـا           

   .كلية التربية ،، الجامعة اإلسالميةماجستير غير منشورة

، الجـزء األول، الطبعـة   تكنولوجيا التعليم كفلسفة ونظـام    . )١٩٩٦(أحمد، زاهر    -٩

  .األولى، مصر، المكتبة األكاديمية

 مكتبـة   ،، القـاهرة  طرق تعليم اللغـة العربيـة     ). ١٩٧٩(أحمد، محمد عبد القادر      -١٠

  .النهضة

، الطبعة األولـى، القـاهرة،      طرق تعليم التعبير  ). ١٩٨٥(أحمد، محمد عبد القادر      -١١

   .يةمكتبة النهضة المصر



 ١٤٨

، اإلسكندرية، دار المعرفـة     طرق تدريس اللغة العربية   ). ١٩٩١(إسماعيل، زكريا    -١٢

 .الجامعية

، القاهرة، تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم    .)٢٠٠١(الغريب زاهر   ، إسماعيل -١٣

  .عالم الكتب

، الطبعـة   عناصـره، مناهجـه، أدواتـه     : البحث التربوي ). ٢٠٠٣(األغا، إحسان    -١٤

 .، غزةالرابعة

، الطبعة الرابعة،   تصميم البحث التربوي   ).٢٠٠٢( واألستاذ، محمود     إحسان غا،األ -١٥

   .غزة

مستوى التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثاني الثـانوي         ). ٢٠٠٢(األغا، حياة    -١٦

 رسالة ماجستير غير منشورة،     ،المتغيراتغزة بفلسطين وعالقته ببعض      في قطاع 

  .العلوم التربويةو كلية البنات لآلداب جامعة عين شمس،

أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسـة فـي         ). ١٩٩٩(عبد الفتاح    البجة، -١٧

 . ، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع١، طالمرحلة األساسية العليا

، س العربية بين النظرية والممارسة    أصول تدري  .)٢٠٠٠ (، عبد الفتاح حسن   ةالبج -١٨

 .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان١، ط الدنياحلة األساسيةالمر

االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات للتالميذ بطيئـي         .)١٩٩٢(بدر، محمود    -١٩

    . http://mbadr.hypermart.net/articles/goldresh.htm التعلم

، بيـروت، دار اآلفـاق      ١، ط فهم النقـد  أكيف   ).١٩٨٣( ،رائيل سليمان جب جبور، -٢٠

 .الجديدة

األصول الحديثة لتدريس اللغـة     . )١٩٧٥( الفتوح   ، أبو التوانسي، علي و  يبالطالجم -٢١

   .ة الثانية، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، الطبعالعربية والتربية الدينية

، الطبعة اتجاهات حديثة في تعليم التفكير). ٢٠٠٣(حبيب، مجدي عبد الكريم  -٢٢

 .، دار الفكر العربي، القاهرةاألولى
/ ٩٩ (ة وإنتاجها وتوظيفها يمالتعل/ اختيار الوسائل التعليمة   .)١٩٩٨(حرب، محمد    -٢٣

AV. (الرئاسة العامة لوكالة الغوث،نعما  . 

 اللغة العربيـة    طرق تعليم ). ١٩٩٦(الحسون، جاسم محمود والخليفة، حسن جعفر        -٢٤

 .  ، ليبيا، منشورات جامعة عمر المختار١ ط،في التعليم العام



 ١٤٩

 ،١، ط فن التعبير الوظيفي   .)٢٠٠٢(، خليل محمود    حماد، خليل عبد الفتاح ونصار     -٢٥

 .  مطبعة ومكتبة منصور،غزة

الغريـب   دار ،، القاهرة دراسات في علم الكتابة العربية     ).١٩٨١( محمود   ،حمودة -٢٦

  .للطباعة

أثر الوسائل التعليمية التعلمية الملونة في التحصيل       ). ٢٠٠٠(الحيلة، محمود محمد     -٢٧

مجلة الجامعـة   ، السادس األساسي في مادة العلوم    المباشر والمؤجل لطلبة الصف     

 .اإلسالمية، المجلد الثامن، العدد الثاني، الجزء األول

طرق تدريس اللغة العربيـة والتربيـة       ). ١٩٨١ ( وآخرون ،خاطر، محمود رشدي   -٢٨

 .، القاهرة، دار المعرفة٢، طالدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة

ط ، تكنولوجيا الحاسوب في التعليم   ). ٢٠٠٦(سن ربحي   ح، نائلة ومهدي ، الخزندار -٢٩

 .آفاق للطباعة والنشر، غزة، ١

 المبني على   – دراسة لغوية في داللة      –العربية والغموض   ). ١٩٨٨(خليل، حلمي    -٣٠

 .، الطبعة األولى، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعيةالمعنى

مكتـب نـاني    ، لقاهرةا، عمليات تكنولوجيا التعليم  ). ٢٠٠٣(محمد عطية   ، خميس -٣١

 .للطباعة والكمبيوتر

 العـام   التدريس). ١٩٩٩(الرشيدي، سعد محمد مبارك وصالح، سمير يونس أحمد          -٣٢

 . ، مكتبة الفالح، الكويت١، طوتدريس اللغة العربية

 .  دمشق، دار الفكر،يس اللغة العربيةطرق تدر). ١٩٨١(الركابي، جودت  -٣٣

 . ، دمشق، دار الفكرة العربيةطرق تدريس اللغ .)١٩٩٥(الركابي، جودت  -٣٤

ـ والمواقف التعليميـة المح   ). ٢٠٠٦(الزعانين، جمال ومهدي، حسن ربحي       -٣٥ ، بةس

 . للطباعة والنشر فاق آ مكتبة، غزة،١ط

، غزة، مكتبة   ٢، ط المرشد في تدريس اللغة العربية    ). ١٩٩٩(زقوت، محمد شحادة     -٣٦

 . األمل للطباعة والنشر والتوزيع

الجامعـة    غـزة،  ،١، ط دراسـات فـي المنـاهج      .)٢٠٠٥(زقوت، محمد شحادة     -٣٧

 . مكتبة الطالب الجامعي،اإلسالمية

تكنولوجيا التعلـيم فـي عـصر المعلومـات          ).٢٠٠٢(كمال عبد الحميد    ، زيتون -٣٨

  .عالم الكتب للتوزيع والنشر، القاهرة، واالتصاالت



 ١٥٠

ب ثر استخدام برنامج تعليمي في تحصيل طـال       أ). ١٩٩١(سالم، أحمد عبد الهادي      -٣٩

 رسالة ماجستير غيـر     ،علمي في التعبير واتجاهاتهم نحوه    ني الثانوي ال  االصف الث 

 . كلية التربية،الجامعة األردنية منشورة،

دار صـفاء   ، عمـان ، تصميم وإنتاج الوسائل التعليميـة    ). ٢٠٠٢(نايف  ، سليمان -٤٠

  .للنشر

لمـسلكية  عاتها ا فن التدريس للتربية اللغوية وانطبا    . )١٩٧٨( سمك، محمد صالح     -٤١

 . المطبعة الفنية الحديثة،، القاهرةوأنماطها العملية

 نجلـو  مكتبـة األ   ،، القـاهرة  لتدريس للتربية اللغويـة   فن ا ). ١٩٨٩( محمد   سمك، -٤٢

  .المصرية

الجـزء  ، الموجز في طرائق اللغة العربيـة وأدبهـا       ). ١٩٨٠(محمود أحمد   ، السيد -٤٣

  .دار العودة، بيروت ،١ط ، األول

 ،عمـان  ،٩، ط   الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم    .)١٩٩٧(السيد، محمد علي     -٤٤

 . دار الشروق

 ،٤ط، غة العربية بـين النظريـة والتطبيـق       تعليم الل ). ٢٠٠٠(شحاتة، حسن سيد     -٤٥

 .القاهرة، الدار المصرية اللبنانية

دار  ،، بيروت ثةادب المقالة من المعاصرة إلى الحد     أ). ٢٠٠٠(، عبد العزيز    شرف -٤٦

 .الجبل

تكنولوجيا التعلـيم فـي عـصر المعلومـات          .)٢٠٠٢(لدين، عبد التواب     شرف ا  -٤٧

 . عالم الكتب للتوزيع والنشر،القاهرة ،واالتصاالت

 ،تخطيط وإنتاج المـواد الـسمعية البـصرية        .)٢٠٠٠( شرف الدين، عبد التواب      -٤٨

 .الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، مصر

ـ     ). ١٩٨١(صبحي  ، الصالح -٤٩  دار العلـم    ،بيـروت  ،٩ط  ، ةدراسات في فقـه اللغ

  .للماليين

األنشطة اللغوية وأثرها على تنمية بعض المهـارات        ). ١٩٩٤(صالح، هدى محمد     -٥٠

 رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة        ،بية لدى طالب الصف األول الثانوي     الكتا

 .ةكلية التربي ،عين شمس



 ١٥١

ـ      ). ١٩٩٧(صقر، إبراهيم محمد     -٥١ ة وتربويـة   فن التعبير واإلنشاء، دراسـة تطبيقي

  .، القاهرة، دار مصر للطباعةوتحليلية

 دار المسيرة   ،عمان ،معجم التقنيات التربوية  ). ٢٠٠٠(الصوفي، عبد اهللا إسماعيل      -٥٢

 . للنشر والتوزيع

 إعـدادها   –األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربيـة        ). ١٩٩٨(طعيمة، رشدي    -٥٣

 .  القاهرة، دار الفكر العربي،وتطويرها وتقويمها

برنامج مقترح لتنمية المهارات األساسية     ). ٢٠٠١(بد الجواد، إياد إبراهيم خليل      ع -٥٤

 رسـالة   ،داعي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة غزة        اإلب يللتعبير الكتاب 

ماجستير غير منشورة، كلية التربية، البرنامج المشترك بين كلية التربيـة بجامعـة             

 . ى بغزةعين شمس، وكلية التربية بجامعة األقص

، مجلة العلوم االتجاه نحو الحاسوب). ٢٠٠٢(عبد الحميد، إبراهيم شوقي  -٥٥

 .٣١٦-٢٨٥ ، ص٢، عدد ٣٠امعة الكويت، مجلد  ج،االجتماعية

مج مقترح لتدريب الطالب المعلمين برنا ).١٩٩٩(عبد الحميد، عبد العزيز طلبة  -٥٦

 برمجيات  في تصميم وإنتاجPower Pointعلى استخدام العروض التقديمية 

، تعليمية متعددة الوسائط وتنمية اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في التعليم

 المجلد األول، ،)مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء (المؤتمر العلمي الرابع عشر 

 . جامعة عين شمس،دار الضيافة

ت معوقـا معدالت ونماذج اكتساب المهارة، وصعوبات و     ). ١٩٩١( سيد   ،عبد العال  -٥٧

 .، مجلة اإلدارة العامة، السنة الحادية والثالثون، العدد الواحد والسبعونالتدريب

أثر التعلم الفردي الـذاتي باسـتخدام الوسـائط          ).٢٠٠١(عبد الكريم، سعد خليفة      -٥٨

المتعددة المتطورة والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل والتفكير االبتكاري لـدى           

، مجلـة كليـة التربيـة،       ة بكلية التربية بسلطنة عمان    طالب األحياء بالفرقة الثاني   

  .١٩٧-١٥٢ ص: ١العدد  ،١٧جامعة أسيوط، المجلد 

، اللغة العربية أصولها النفسية وطرق تدريسها     ). ١٩٦١(عبد المجيد، عبد العزيز      -٥٩

  .، مصر، دار المعارف٣الجزء األول، ط



 ١٥٢

يـر التحريـري    تنمية مهارات بعض مجاالت التعب    ). ١٩٨٧(ة  ي، عط عبد المقصود  -٦٠

 جامعـة   رسالة ماجستير غير منشورة،   ، الوظيفي لدى طالب الصف األول الثانوي     

   .كلية التربية ،الزقازيق

، القـاهرة، دار    العبارة واإلشارة، دراسة في نظرية االتصال     ). ١٩٩٥(العبد، محمد    -٦١

  .الفكر العربي

، دار صـفاء    نعما ،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية   ). ٢٠٠٠(عبيد، ماجدة السيد     -٦٢

   .للنشر

 دار الصفاء   ،عمان ،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية   ). ٢٠٠١(  جدة السيد ماعبيد،   -٦٣

  . للنشر  والتوزيع

الوسائل والتكنولوجيا في التعليم بين اإلطـار       ). ٢٠٠٣(عسقول، محمد عبد الفتاح      -٦٤

  .،غزة، مكتبة آفاق١، طالفلسفي واإلطار التطبيقي

برنامج مقترح للتدريب على بعض مجاالت التعبير       . )٢٠٠٠(عطا اهللا، عبد المجيد      -٦٥

 مجلـة   ،الكتابي الوظيفي لدى طالب الثانوي التجاري في ضوء احتياجاتهم المهنية         

  ). ١٥٤-١٣٧( ص ،الستوندراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد الثالث و

أثر تكامل تدريس الفصل والوصل وعالمات الترقيم علـى         ). ١٩٨٨(، إبراهيم   عطا -٦٦

،  مجلة دراسات تربوية   ،كتابات طالب كلية التربية باليمن    استخدام هذه العالمات في     

 ).٢٢٥-٢١٦(، ص المجلد الرابع، الجزء الخامس عشر

، ٢، ط طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيـة      ). ١٩٩٥(عطا، إبراهيم محمد     -٦٧

 .لنهضة المصريةمصر، مكتبة ا

أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة علـى حـل           ). ٢٠٠١(عفانة، عزو     -٦٨

، المـؤتمر   المسائل الرياضية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة         

 المعاصرة، جامعة   مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية    ، العلمي الثالث عشر  

 .عين شمس

 ،١، ط المرشد الفني لتدريس اللغة العربيـة     ). ١٩٩٨(يمر  حل حسين ط  العلي، فيص  -٦٩

 .  مكتبة دار الثقافة،عمان



 ١٥٣

 برنامج مقترح متعدد الوسـائل التعليميـة        .)١٩٩٥(على، محمد إبراهيم الدسوقي      -٧٠

 رسالة دكتـوراه    ،االبتدائي في ضوء كفايات تدريسها    لمعلم التكنولوجيا في التعليم     

 . ، كلية التربيةفيةغير منشورة، جامعة المنو

قياس مدى استخدام المهـارات اللغويـة فـي اإلنـشاء           ). ١٩٩٤( عودة، غفران  -٧١

  رسالة ماجستير غيـر منـشورة،      ،ي التوجيه ةمكتوب في اللغة العربية لدى طلب     ال

 . كلية التربية،جامعة النجاح

مكتبـة  ، القـاهرة ، التقويم والقياس النفسي والتربـوي    ). ١٩٨١(رمزية  ، الغريب -٧٢

  .نجلو المصريةاأل

األساليب الفنيـة فـي تقنيـات إنتـاج          .)١٩٩٨( ، وآخرون   نابغزاوي، محمد ذي   -٧٣

 . دار الفكر المعاصر ،لبنان، ١، طالرسوم التعليمية واستخدامها

تصميم برمجية تعليمية ودراسة أثرها في تحصيل  ).٢٠٠٣(فارس، عبد اإلله عقلة  -٧٤

رسالة ماجستير غير  ،ربية وفروعهاطلبة الصف السابع األساسي في مادة اللغة الع

 .منشورة، جامعة اليرموك
ـ      ). ١٩٩٨(الفرخ، صالح عبد السميع محمد       -٧٥  يبرنامج مقترح في النـشاط المدرس

 رسالة  ،دى تالميذ مرحلة التعليم األساسي    لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي ل     

 . ، كلية التربية جامعة المنوفية،ماجستير غير منشورة

، القـاهرة ، الهيئـة      ٢ط، تهءاعلم األسلوب مبادئه وإجرا   ). ١٩٨٥(  صالح فضل، -٧٦

 .المصرية العامة للكتاب

برنامج مقترح في القراءات اإلضافية لتنمية بعـض        ). ٢٠٠٢(الفليت، جمال كامل     -٧٧

، رسالة ماجـستير    مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع بمحافظات غزة        

  .كلية التربية ،غير منشورة، جامعة األزهر

فعالية استخدام مـداخل حديثـة فـي تنميـة          ). ٢٠٠٠(قاسم، حازم محمود راشد      -٧٨

 رسـالة   ،حلقة الثانية من التعلـيم األساسـي      مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ ال     

 . كلية التربية ،جمهورية مصر العربية، جامعة عين شمس دكتوراه غير منشورة،

، القـدس، برنـامج     )٥١١٢ (٢اللغة العربيـة     ).١٩٩٤(، جامعة   القدس المفتوحة  -٧٩

 . التعليم



 ١٥٤

، ، عمـان  ١ط ،)٥٣٤٥( فنون النثـر العربـي    ). ١٩٩٥(القدس المفتوحة، جامعة     -٨٠

 .    ورات  جامعة القدس المفتوحةمنش

، القـدس،   )٥٢٤٥ (منهج قراءة النص العربـي    ). ١٩٩٧(القدس المفتوحة، جامعة     -٨١
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  )١(ملحق رقم 

  طاب تحكيم مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيخ

  

  حفظه اهللا_________________________/ السيد الفاضل 
  

  ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  
  

تنمية  في برنامج بالوسائل المتعددة     لمعرفة فاعلية  بحث يهدف    بإجراءيقوم الباحث   

وذلـك لنيـل درجـة       ، لدى طالب الصف الثامن    اإلبداعيمهارات التعبير الكتابي    بعض  

  . بغزةاإلسالمية، من الجامعة المناهج وتكنولوجيا التعليمتخصص الماجستير في التربية 
  

 مـن المـصادر      اإلبـداعي  مهارات التعبير الكتابي  بعض   قائمة ب  إلىوقد توصل الباحث    

  :التالية

  .بقة التي أجريت في موضوع التعبير الكتابيالدراسات واألبحاث السا -

 .المراجع والكتب المختلفة في طرق تدريس اللغة العربية -

 .آراء بعض الخبراء والمختصين في اللغة العربية -
  

  :والباحث إذ يعرض على سيادتكم هذه القائمة فإنه يأمل من سعادتكم إبداء الرأي فيما يلي

  .اإلبداعيت للتعبير الكتابي مدى سالمة المهارات المذكورة كمهارا -

 . في ضوء أهمية االستخداماإلبداعي مهارات التعبير الكتابي تحليل -

 .تعديل الصياغة اللفظية للمهارة -

 .إضافتهابيان مهارات أخرى يمكن  -

 .بيان مهارات مذكورة ترون حذفها -

 .بيان مهارات مذكورة يمكن دمجها -

 .آراء أخرى تسهم في إثراء المهارات -

  

  ،،،كم خالص الشكر والتقديرولسيادت

  

  الباحث          

  يوسف سعيد المصري



 ١٦٠

   )٢(ملحق رقم 
   صورتها األولية في مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي

  

  األهميةدرجة 
  مهارات التعبير الكتابي  م

  ضعيفة  متوسطة  كبيرة

  :المهارات الجمالية: أوالً

        .التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية  .١

        .استخدام الصور البيانية  .٢

        .استخدام المحسنات البديعية  .٣

        .باع نظام الفقراتاتّ  .٤

        .الترتيب والتنظيم بين الفقرات  .٥

        .ترك مسافة قصيرة في بداية كل فقرة  .٦

        .جمال الخط ووضوحه  .٧

  :المهارات الفكرية: ثانيا

        .تحديد األفكار الرئيسة  .١

        .فرعيةالكار توليد األف  .٢

        .)المقدمة(براعة االستهالل   .٣

        .وضوح الفكرة وعمقها  .٤

        .الدقة في اختيار اللفظ المالئم للمعنى  .٥

        .التعبير عن األفكار بجمل مكتملة المعنى  .٦

        .دعم األفكار بالشواهد المناسبة  .٧

        .)الخاتمة(حسن التخلص   .٨

  :المهارات البنائية: ثالثًا

        . مقدمة وعرض وخاتمةإلىيم الموضوع تقس  .١

        .اترتيب األفكار وتسلسله  .٢

        .صحة الكتابة إمالئيا  .٣

        .الخلو من األخطاء النحوية والصرفية  .٤

        .تجنب األلفاظ العامية  .٥

        .استخدام أدوات الربط بصورة سليمة  .٦

        .صحة استخدام عالمات الترقيم  .٧

  



 ١٦١

  بعد التحكيم كتابي اإلبداعيقائمة مهارات التعبير ال

  

  .توظيف عالمات الترقيم )١

  .استخدام أدوات الربط بشكّل سليم )٢

  .التعبير عن األفكار بجمل مفيدة )٣

  .توظيف الشواهد المناسبة )٤

  .تحديد األفكار األساسية والفرعية )٥

  .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها )٦

  .انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني )٧

  .كتابة في فقرات محددةتنظيم األفكار وال )٨

  .مراعاة مهارات الشكّل للفقرة )٩

  .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة )١٠
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   )٤(ملحق رقم 

   مهارات التعبير الكتابي اإلبداعياختبار خطاب تحكيم

   حفظه اهللا ،،،____________________________/   السيد الفاضل   

  اته ،،،لسالم عليكم ورحمة اهللا وبرك       ا

قياس فاعلية برنامج بالوسائل  المتعـددة       ى  لإيقوم الباحث بإجراء بحث يهدف             

 ،دى طالب الـصف الثـامن      تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي واالحتفاظ بها ل        في

، من الجامعة   التعليمتكنولوجيا  المناهج و ، قسم    لنيل درجة الماجستير في التربية     وذلك

 ة، وق اإلسالمية بغز     د توصل الباحث إلى تحديد أهمة للتعبيـر الكتـابي    المهارات العام

ن الطالب من هـذه  وفي سبيل قياس مدى تمكّ    ، بداعي بالنسبة لطالب الصف الثامن    اإل

 التعبيـر الكتـابي     موضوعي؛ لقياس مهـارات   قام الباحث بتصميم اختبار     مهارات،  ال

ـ   األخير منها،   ناول السؤال الخامس و   ، فيما يت  نفصلاإلبداعي بشكل م   درة قياس مدى ق

اإلبداعي في  وتوظيف المهارات الرئيسة للتعبير الكتابي      الطالب على الكتابة المفتوحة،     

  .كتابة الموضوع المختار

 من حضرتكم إبداء الرأي     ه يأمل والباحث إذ يعرض هذا االختبار على سيادتكم فإنّ           

  :فيما يلي

  .الثامنسئلة االختبار لطالب الصف مدى مناسبة أ •

  .ناسبة أسئلة االختبار لهدف البحثمدى م •

  .بار ومناسبتها لطالب الصف الثامنمدى وضوح لغة االخت •

  .مدى وضوح وكفاية تعليمات االختبار •

  .نهمدى مناسبة زمن االختبار لإلجابة ع •

ة مدى مناسبة بطاقة قياس المستوى لموضوع التعبير الكتابي اإلبـداعي ومناسـب            •

  .سها البطاقةالمهارات التي ستقي

  .االختبار وبطاقة القياس بشكل عامآراء أخرى لسيادتكم حول  •

  ولسيادتكم خالص شكر الباحث
  الباحث

 يوسف سعيد المصري



 ١٦٣

   )٥(ملحق رقم 

  التعبير الكتابي اإلبداعياختبار 
  :عزيزي الطالب

  :ا بعدأم،   السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

       يؤد  دو ي التعبير اإلبداعي ر ير عـن أفكـارك      فهو وسيلتك للتعب   ا في حياتك؛  ا هام

ومـن هـذا المنطلـق       . رشيق  وبأسلوب جمالي  ، بلغة راقية رصينة   ومشاعرك وانفعاالتك 

 :من خـالل بشكل منفرد  مهارات التعبير الكتابيإلى معرفة درجة امتالكك ل  يسعى الباحث   

  .ختبار الموضوعياال

  اإلبـداعي   ليقيس قدرتك على التعبير الكتابي     ختبار؛ويأتي هذا اال   ،عزيزي الطالب        

االختبار المقالي:من خالل في المقال األدبي .  

ما ، وإنّ  له أية عالقة بدرجاتك في المدرسة       هذا االختبار ليس   د الباحث على أن   ويؤكّ       

   . فقطعلميال  البحث:غرضه

ه يرجو منك قراءة تعليمـات االختبـار        نّ يقدم لك كّل الشكر لتعاونك، فإ      والباحث إذ        

  .ة قبل الشروع في اإلجابةبدقّ

  :تعليمات االختبار

١. د بخمس وأربعين دقيقةزمن االختبار محد. 

 .عدد األسئلة خمسة .٢

 ) اختيار من متعدد  ( .األسئلة األربعة األولى موضوعية .٣

 .اإلجابة عن األسئلة األربعة األولى في ورقة تفريغ اإلجابات .٤

ـ  ، حاول أن توظّؤال الخامس مقالي  الس .٥ ف فيه قـدراتك الفني  ة وأسـلوبك اإلبـداعي 

بقدر اإلمكانالجمالي . 

  .ا سطرخمسة عشراإلجابة عن السؤال الخامس في حدود   .٦

 . جميع األسئلةالمطلوب اإلجابة عن .٧

  . سؤال قبل اإلجابة عنه معرفة المطلوب من كّلضرورة .٨

  منياتي لكم بالتوفيق                             ت

  الباحث                                                                                                     

  يوسف سعيد المصري



 ١٦٤

  االختبار الموضوعي لقياس مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف الثامن

  

  :السؤال األول

انقل إجابتكاختر عالمة الترقيم المناسبة لما يلي ثم ص لها في ورقة إلى الجدول المخص 

  :اإلجابة

  

  د  ج  ب  أ  الفقرة  الرقم

  ...  ،  .  ؛  .صار___ أصبح : من أخوات كان   .١

  :  .  ؛  !  .فإنّه يريد أن ينفعك فيضرك___ ومصاحبة األحمق إياك    .٢

  ؛  ...  !  .  ___روى األئمة األحاديث    .٣

  :  .  _  ،  .شرق وغرب وشمال وجنوب___ الجهات األربع    .٤

  ...  _  ،  :  .محبوب___وإن كان فقيرا___الصادق    .٥

  ؟  ...  .  !  ___أسمعتَ األخبار هذا الصباح    .٦

  ...  .  !  ؟  ___لعّل الحقّ يعود ألصحابه    .٧

  .  _  ( )  " "  .___أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ___ : قال تعالى   .٨

  ،  ...  ؟  .  ، ___فبراير،  يناير:شهور السنة الميالدية   .٩

  _  " "  ( )  ،  .____صلى اهللا عليه وسلم ___ سيدنا محمد : آخر المرسلين   .١٠



 ١٦٥

  :السؤال الثاني

لها   انقل إجابتك إلى الجدول المخصص، ثما يليم لكّل جملة ماختر أداة الربط المناسبة

  :بةورقة اإلجا في

                                       

  د  ج  ب  أ  الفقرة الرقم

  ف  أو  ثم  و  . شيًئا___تسير السيارة بسرعة متزايدة شيًئا    .١

٢.   
سعوا بين الصفا  ___ طاف الحجيج حول الكعبة

  .والمروة
  و  أو  ثم  ف

  حتّى  من  على  في  .األوفياء___ تخير األصدقاء    .٣

  أن  ىحتّ  إن  لن  .تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر___ من اإلسالم    .٤

٥.   
أقاموا صرح الدولة ___ المسلمون األوائل هم 

  .اإلسالمية
  الذي  الالئي  أولئك  الذين

  أيان  لوال  مهما  لو  .الشمس النتشرت األمراض___    .٦

  ذلك  التي  الذي  الذين  . يتألأل في السماء نجم___   .٧

٨.   ___ن  ما  لو  .نم الناس ما كان بينهم جائع وال عريا تراحان  مأي  

  إلى  من  في  على  . العالم___ نعلم ما يدور  حتّىنستمع إلى األخبار   .٩

١٠.  نكون فريسة لألعداء___حد  أن نتّاإم .  حتّى  أو  كي  ثم  

  

  



 ١٦٦

  :السؤال الثالث

ثم انقل إجابتك إلى الجدول المخصص ، اختر رمز الموضوع المناسب لكل شاهد مما يلي

  :لها في ورقة اإلجابة
  

  ج  ب  أ  الشاهد الرقم

١.   
إنّما يخشى اَهللا من عباده : " قال تعالى

  "العلماء
  العمل  الجهل  العلم

٢.   
الطهور شطر : "عليه وسلّمقال صلى اهللا 

  "اإليمان
  الصدق  النظافة  العمل

٣.   
وال بد للّيل أن ينجلي     وال بد للقيد أن 

  ينكسر
  الحرية  الظالم  القيود

٤.   
المرء على دين :"قال صلى اهللا عليه وسلم

  "خليله
  العلم  الصداقة  الصدق

  الصداقة  الظلم  الجار حقوق  .جارك القريب خير من أخيك البعيد   .٥

٦.   
والكاظمين الغيظ والعافين عن : "ال تعالىق

  "الناس
  الصبر  الجهل  الظلم

٧.   
إن الصدق يهدي :"قال صلى اهللا عليه وسلم

  "إلى البر
  البر  األمانة  الصدق

٨.   
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان :"قال تعالى

  "بهم خصاصة
  التعاون  الصداقة  الحرية

٩.   
والسيف والرمح لخيل والليل والبيداء تعرفني  ا

  القرطاس والقلمو
  الجبن  اإلخالص  الشجاعة

١٠.  
الجنّة تحت أقدام :"قال صلى اهللا عليه وسلم

  "األمهات
  الصبر  بر الوالدين  العمل

  
  

  



 ١٦٧

  :السؤال الرابع

ثم انقل إجابتك إلى الجدول المخصص لها ،   اختر رمز الجملة األكمل للمعنى فيما يلي

  :في ورقة اإلجابة
  

  

  

  ج  ب  أ  الرقم

١.  عظيم الوطن  .’العظيم’ الوطن  .وطن ’عظيم.  

  .رسم رسما محمد جميالً  .رسم محمد رسما جميالً  .رسم محمد جميالً  .٢

٣.  
سبحت القوارب الكبيرة 

  .في الماء
  .سبحت الكبيرة في الماء

سبحت القوارب في الماء 

  .الكبيرة

  .لعقول اءفي المكتبة غذا  .في المكتبة غذاء والعقول  .في المكتبة العقول غذاء  .٤

٥.  
تجود الزراعة في 

  .األرض الخصبة

الزراعة في األرض 

  .الخصبة

تجود في األرض 

  .الزراعة الخصبة

٦.  
أحضر إلى المدرسة في 

  .العلم رغبةً

أحضر إلى المدرسة 

  .رغبةً في العلم

أحضر المدرسة رغبةً في 

  .العلم

٧.  
احتّل المستعمرون بالدا 

  .ليست لهم

احتّل المستعمرون 

  .بالدهم
  .وا بالدا ليست لهماحتلّ

٨.  
اصحب من الناس 

  .أحسنهم
  .اصحب من الناس خلقًا

اصحب من الناس أحسنهم 

  .خلقًا

٩.  
القرش األبيض ينفع في 

  .اليوم األسود

القرش األسود ينفع في 

  .اليوم األبيض

القرش األبيض في اليوم 

  .ينفع األسود

  . أشكو إلى اهللاإنّما  .إنّما أشكو عدوي .إنّما أشكو عدوي إلى اهللا  .١٠



 ١٦٨

  (    ) الثامنالصف         . __________________:اسم الطالب
  

  االختبار المقالي لقياس مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب الصف الثامن

  : السؤال الخامس

  )في حدود خمسة عشر سطرا (:  اكتب بأسلوب أدبي في أحد الموضوعات التالية

  .يء عند اإلنسان، يحبه ويعتز به، ويعمل على رفعته ونهضته الوطن أغلى ش )١

  . الصداقة مهمة لكّل إنسان، والصديق الحقّ عليه واجبات كما أن له حقوقًا )٢

  . العلم يبني بيوتًا ال عماد لها                والجهل يهدم بيت العز والكرم )٣
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٩

   (    ) الثامنالصف         . __________________:اسم الطالب
   

  ورقة تفريغ اإلجابات
  
  

  :السؤال األّول
  

 
  
  

  :السؤال الثاني
  

  
  

  :السؤال الثالث
  
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
ب أج أج أبجب أ

  
  
  

  :السؤال الرابع
  
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 أ ج ج أب أج أب ج

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١
جب أبج ددجب أ

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
بج أب دجد أبج



 ١٧٠

   (    ) الثامنالصف         . __________________:اسم الطالب

  

في موضوع المقال األدبي اإلبداعي بطاقة قياس مهارات التعبير الكتابي:  

 
  

                    
  

  
  

آبيرة  المهارة الرقم
 قليلة متوسطة آبيرة جدا

     .استخدام عالمات الترقيم استخداما سليما  .١

     .استخدام أدوات الربط المالئمة  .٢

     .اكتمال أركان الجمل  .٣

     .حسن توظيف االقتباسات والشواهد  .٤

٥.  
اللغة والفكر (اكتمال عناصر المقال األدبي 

 )والعاطفة
    

٦.  
المقدمة (اكتمال مكونات المقال األدبي

 )والعرض والخاتمة
    

     .تحديد األفكار األساسية والفرعية  .٧

     .توليد األفكار وتسلسلها وعمقها  .٨

     .الدقّة في اختيار اللفظ المالئم للمعنى  .٩

١٠.  
اتّباع نظام الفقرة من حيث الشكل 

 .والمضمون
    



 ١٧١

  مفتاح إجابة األسئلة الموضوعية الختبار مهارات التعبير الكتابي 
 
  

  :إجابة السؤال األول      
  
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
  ب ج أ   ب د   ج  د     أ    ب ج

  
 
  

  :إجابة السؤال الثاني
  

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ج ب أ ب ج أ د ج ب د

  
  
  

  :إجابة السؤال الثالث
  

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 ب أ ج أ ج أ ب ج ب أ

  
  
  

  :إجابة السؤال الرابع
  

١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
 أ أ ج أ ب أ ج أ ب ج

  

  

  

  



 ١٧٢

   )٦(ملحق رقم 

  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيبرنامج  خطاب تحكيم

   حفظه اهللا ،،،____________________________/   السيد الفاضل 

  لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،       ا

تنميـة   فـي دة  ة برنامج بالوسائل المتعد   قياس فاعلي ى  لإيقوم الباحث بإجراء بحث يهدف        

 لنيل درجة   وذلكدى طالب الصف الثامن؛     ارات التعبير الكتابي واالحتفاظ بها ل     بعض مه 

  .ة الجامعة اإلسالمية بغزفي، التعليمتكنولوجيا المناهج و قسم  من،الماجستير في التربية

    وقد توص    ل الباحث إلى تحديد أهم  بـداعي بالنـسبة    ة للتعبير الكتابي اإل    المهارات العام

 دةالمتعـد برنـامج بالوسـائل      بناءقام الباحث ب   والتي في ضوئها؛     ،منلطالب الصف الثا  

   .لطالب الصف الثامن، وأرفقه بدليل للمعلّم  الالزمة التعبير الكتابي اإلبداعيلمهارات

من حضرتكم إبداء الرأي    ه يأمل    على سيادتكم فإنّ   برنامجوالباحث إذ يعرض هذا ال       

  : فيما يلي

  .الب الصف الثامن لطالبرنامجمدى مناسبة  •

 .  لهدف البحثالبرنامجمدى مناسبة  •

 .دروس البرنامج لألهداف الخاصةمدى مناسبة  •

  .مدى مالءمة الوسائل المستخدمة لكلّ درس •

 .لتنفيذ البرنامج المخصص  كفاية الوقتمدى •

 .طالب الصف الثامنمستوى  ومناسبتها لالبرنامجمدى وضوح لغة  •

 .الفردية بين الطالبمدى مراعاة البرنامج للفروق  •

  .مدى استثارة البرنامج لدوافع الطالب •

  .الخاصة بدليل المعلم وكفايتهاتعليمات المدى وضوح  •

 . البرنامج ودليل المعلمآراء أخرى لسيادتكم حول •

  ولسيادتكم خالص شكر الباحث
  الباحث  

 يوسف سعيد المصري



 ١٧٣

   غزة–ة ــالجامعة اإلسالمي

  اــــعمادة الدراسات العلي

  ةـــــة التربيــــكلي

  قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم

  

  

  )٧(ملحق رقم 

  
  

   لطالب الصف الثامن األساسيي  مهارات التعبير الكتاب

  

  

  )كتاب الطالب ( 
  

  

  إعداد

  يوسف سعيد محمود المصري

  

  

  إشراف

  محمد شحادة زقوت. د

  



 ١٧٤

                                          

 المحتويات

  رقم الصفحة  موضوعال

 175  المقدمة

 177  مفهوم التعبير اإلبداعي:        الدرس األول

 179  مفهوم المقال األدبي وعناصره:        الدرس الثاني

 183  مكونات  المقال األدبي:        الدرس الثالث

معنى الترقيم وأهميَته ( استخدام عالمات الترقيم  :       الدرس الرابع

  ماتهوعال

184 

مواضع عالمات  (استخدام عالمات الترقيم :      الدرس الخامس

  )الترقيم

187 

  192  الدقّة في استخدام أدوات الربط :      الدرس السادس

 194  التعبير عن األفكار بجمل مفيدة :       الدرس السابع

 197  توظيف الشواهد :        الدرس الثامن

 201  تحديد األفكار األساسية والفرعية :        الدرس التاسع

 205  ترتيب األفكار وتسلسلها  :       الدرس العاشر

 208  الدقّة في اختيار اللفظ المالئم للمعنى : الدرس الحادي عشر

 211  )كتابة الفقرة من حيث الشكل( اتّباع نظام الفقرات :  الدرس الثاني عشر

  ة من حيث المضمون كتابة الفقر   : الدرس الثالث عشر

  )إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة في أولها أو آخرها (

215 

  

  

  

  

  

  



 ١٧٥

  المحتويات

   

    :المقدمة_ أوالً 

  إن أعلى ما يعبر به اإلنسان عن فكره وأحاسيسه هو الكالم بمجمـوع  ألفـاظ                

ان فـي   واإلنس، وهو الوسيلة األولى للخطاب ونشر العلم وكسب المعرفة       ، مفرداته وجمله 

وأفصح في محاولـة ذلـك بـأي    ، خطابه وعباراته المنطوقة أقوى على التعبير عما يريد   

، حمـودة . (العبارة المكتوبة ، ويلي العبارة المنطوقة في اإلفصاح عن الفكر      ، وسيلة أخرى 

٥:١٩٨١.(  
 

أن اهللا تعالى نسب تعليمها إليـه       : ورفعة شأنها ،  وأعظم شاهد على فضل الكتابة    

 "كرامـا كـاتبين   * وإن عليكم لحافظين  :"  فقال جلّت قدرته، من وافر كرمهواعتبرها 

  ).١١-١٠آية:االنفطار(
  

 كما يعد تعليم الكتابة التعبيرية أحد المداخل المهمة في التغلّب علـى صـعوبات              

التعلّم والتقليل من وحدة انتشار ظاهرة الضعف المتفشية بين التالميذ في مختلف مراحـل              

ولذا فإن أي تطور في مستويات الكتابة سيؤدي بشكل أو بآخر إلى إحداث تغيرات              ، ليمالتع

ـ     ، كمية أو نوعية في التحصيل الدراسي بعامة       ، نـصر  (ة بخاصـة  وفـي تحـصيل اللغ

٢٠١:١٩٩٥(.  
   

وفي المجال اللغوي مـع     ، يعتبر من أسس التفوق الدراسي عامة     ، والتعبير الكتابي 

ء وقـضا ،  التعبير يتم تحقيق االتصال بين الناس لتنظيم أمـور حيـاتهم           فمن خالل ، غيره

   .)٢٣٤-٢٣٢: ١٩٧٥، والتوانسي، الجمبالطي(حاجاتهم المادية واالجتماعية 
  

ويتطلّب التعبير مجموعة من المهارات األســـاسية التي ال بـد مـن إتقانهـا              

  . لتحقيق المستوى األدائي الجيد
  

البرنامج إلى تنمية هذه المهارات لدى طالب الصف الثامن، ويتكـون               ويهدف هذا   

ومجموعـة  ، هذا البرنامج من وحدتين تدريسيتين تتضمن كّل منهما مجموعة من األهداف       

  .من الدروس



 ١٧٦

بينما تـدور   ،         تتعلّق الوحدة األولى بمجال المقال األدبي وتتكون من ثالثة دروس         

وتتكـون مـن عـشرة      ، هارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي    الوحدة الثانية حول الم   

  .دروس
  

  :األهداف العامة للبرنامج
  

        يسعى هذا البرنامج بالوسائل المتعددة إلى تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى        

اف ينبثق منهـا أهـد    ، طالّب الصفّ الثامن، وقد تم تحديد أهداف عامة في بداية البرنامج          

  .تلي عنوان كّل درس من دروس البرنامج، سلوكية خاصة

  :       ويمكن تحديد األهداف العامة للبرنامج في تنمية  قدرة الطالب على
 

  .الشعور بأهمية التعبير وقيمته في الحياة .١

 .التعبير الكتابي بحرية وبلغة سلسة بعيدة عن التكلّف .٢

  .  بشكّل يظهر شخصية الطالب-دبي من خالل المقال األ–التعبير اإلبداعي  .٣

  .توظيف عالمات الترقيم .٤

  .استخدام أدوات الربط بشكّل سليم .٥

  .التعبير عن األفكار بجمل مفيدة .٦

  .توظيف الشواهد المناسبة .٧

  .تحديد األفكار األساسية والفرعية .٨

  .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها .٩

  .انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني .١٠

  .والكتابة في فقرات محددةتنظيم األفكار  .١١

  .مراعاة مهارات الشكّل للفقرة .١٢

 .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة .١٣
  

والّتي يتم تناولهـا    ، الّتي لم يتناولها البرنامج بالدرس    ، هناك بعض األهداف العامة           

  ولكـن    - نظراً ألن لها حصصا خاصة بها في الجـدول المدرسـي             -من قبل المعلّم؛    

  :على تنمية قدرة الطالّب :وهي، مج  يؤكّد عليها؛ ألهميتهاالبرنا
 

  .الكتابة الخالية من األخطاء النحوية والصرفية .١



 ١٧٧

 .الكتابة الخالية من األخطاء اإلمالئية .٢

 .الكتابة بخطّ جميل واضح ومتناسق .٣

  

 :األهداف الخاصة للبرنامج

 وهي، اف الوحدتين التدريسيتين  تتشكّل األهداف الخاصة للبرنامج من مجموع أهد             
  .تتناول مهارات خاصة تتضمنها دروس البرنامج أهداف

  

  الدرس األول

  مفهوم التعبير اإلبداعي

  

  :األهداف السلوكية_ أوالً 
  :  أن يكون قادرا على أن- في نهاية الدرس –يتوقّع من كل طالب        

  .يحدد مفهوم التعبير بشكل عام )١

  .ر الكتابي اإلبداعييعرف التعبي )٢

  .يذكر بعض مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي )٣

 .يتعرف على المهارات األساسية للتعبير الكتابي اإلبداعي )٤
 

 :محتوى الدرس_  ثانيا  
       التعبير هو قدرة الفرد على نقل ما لديه من أفكار، وأحاسيس، ومشاعر في صورة                    

  :بير من حيث الوظيفة ينقسم إلى قسمينوالتع، واضحة مشافهة أو كتابة

 وسمي بهذا االسم ألنّه يوظَّف في قضاء حاجات الناس، وتنظـيم            : التعبير الوظيفي  •

  ...الرسالة، البرقية، تعبئة الطلبات والنماذج: ومعامالتهم ، ومن أمثلته حياتهم

فكار إلـى   وهو القدرة على نقل المشاعر واألحاسيس واأل      : التعبير الكتابي اإلبداعي   •

وتوضـح  ،  اآلخرين بتسلسل ووضوح في قالب جمالي، وبصورة تبرز شخصية الكاتـب          

  : ومن مجاالته، ذاتيته



 ١٧٨

 فـي   الذي سيتم تناوله  (والمسرحية والمقال األدبي،     والخاطرة،، الشعر، والقصة، والرواية  

  :يأهم مهارات التعبير الكتابي اإلبداعومن ). الدرس الثاني من كتاب الطالب
  

  .الدقّة في استخدام عالمات الترقيم )١

  .الدقّة في استخدام أدوات الربط )٢

  .كتابة الجملة مكتملة األركان )٣

 .توظيف الشواهد توظيفًا سليما )٤

 .توليد األفكار والمعاني )٥

 .تحديد األفكار األساسية والفرعية )٦

  .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها )٧

  .انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني )٨

  .يم األفكار والكتابة في فقرات محددةتنظ )٩

  .مراعاة مهارات الشكل والمضمون للفقرة )١٠
 
  :األنشطة_ ثالثًا 

  ):١(نشاط رقم 
 .اذكر أقسام التعبير من حيث الشكل والوظيفة  - أ

  .عدد ثالثة مجاالت للتعبير الكتابي اإلبداعي  - ب

  ):٢ (نشاط رقم

  :أكمل الفراغ بكلمة مناسبة.  ١    

  :ات التعبير    من أهم مهار

  .الترقيم_____ الدقّة في استخدام  - أ

  ._____الدقّة في استخدام أدوات   - ب

  ._____ كتابة الجملة مكتملة   - ت

 ._____ توظيف الشواهد توظيفًا   - ث

 ._____ تحديد األفكار األساسية و - ج

  ._____ انتقاء األلفاظ المناسبة ل  - ح



 ١٧٩

 .محددة_____  تنظيم األفكار والكتابة في  - خ
  

 :ريباتالتد_ رابعا 

 .حدد مفهوم التعبير بشكل عام بلغتك الخاصة .١

  .عرف التعبير الكتابي اإلبداعي بلغتك الخاصة .٢

  
 

  الدرس الثاني

  مفهوم المقال األدبي وعناصره

  

  :األهداف السلوكية_ أوالً 
  : أن يكون قادرا على أن- في نهاية الدرس –يتوقّع من كّل طالب 

  .يحدد مفهوم المقال األدبي )١

 ).العاطفة ، األفكار، اللغة( يستخلص عناصر المقال األدبي  )٢

  .يفسر مفهوم عنصر اللغة في المقال األدبي )٣

 .يذكر المصادر التي يستقي منها كاتب المقال األدبي أفكاره )٤

 .يتحدث عن مفهوم عنصر العاطفة في المقال األدبي )٥
 

  :محتوى الدرس_ ثانيا 

المقال األدبي:  

وهو نص نثري يدور حـول فكـرة واحـدة تنـاقش            ، األنواع األدبية          نوع من   

أو ، أو تهدف إلى إقناع الطالب؛ لتقبل فكرة ما       ، أو تعبر عن وجهة نظر ما     ، موضوعا ما 

  .ولغته بالسالسة وأسلوبه بالجاذبية، ويمتاز طول المقال باالقتصاد، إثارة عاطفة ما عندهم

، ر مع بداية القرن العشرين بصورة سـريعة وشـاملة              وفن المقال فن حديث انتش    

إذ يمكن أن   ، والمقال يتّسم بالمرونة من حيث الشكل     ، وذلك بعد انتشار الصحافة المطبوعة    

إذ ، وتزداد مرونته من حيث الموضوع    ، يتراوح ما بين نصف صفحة إلى صفحات عديدة       

ع مهما كانـت طبيعتـه؛      إن كاتب المقال قادر على اتخاذه وسيلة للحديث في أي موضو          



 ١٨٠

، والـسياسية ، والرياضـية ، والفنيـة ، واألدبيـة ، فالمقال يتّسع للموضـوعات العلميـة     

  . وموضوعات أخرى ال يحصرها عد، واالقتصادية

و طـه   ، والعقّاد، والرافعي، والزيات، المنفلوطي:          ومن كتّاب المقال المشهورين   

  .وأحمد بهاء الدين، وخليل السكاكيني ،سينيوإسحق موسى الح، والمازني، حسين

  .و عنصر العاطفة، وعنصر الفكر، عنصر اللغة:  هيوعناصر المقال

  : يعتمد على ثالثة أمور،  وأسلوب تناول الكاتب لهذه العناصر

، وروحـه العامـة   ، وثروته اللغويـة  ، وتجربته، وثقافته العامة والمتخصصة  ، موهبته .١

ورؤيته الساخرة أو الجادة    ، لمتفائل يعطي مقاله شحنة من عاطفته     فا: وفلسفته في الحياة  

  .  وفي لغته كذلك، بحيث تجد  صداها فيما يكتبه، للحياة

فالمقالة األدبية يـستطيع كاتبهـا أن يوظّـف فيهـا     : طبيعة الموضوع الذي يكتب فيه   .٢

يعرفهـا غيـر   ال ، مصطلحات علميـة : بينما قد يستخدم كاتب المقالة العلمية  ، األخيلة

  . المتخصصين

تؤثّر في  ، والثقافية، ومستوياتهم الفكرية ، فإن نوعية القراء واهتماماتهم   : نوعية القراء  .٣

 .وللّغة التي يستخدمها، اختيار الكاتب للفكرة

   

  : عناصر المقال

  : اللغة_ أوالً 

مفردات للتعبيـر          من الضروري أن يراعي كاتب المقال االقتصـاد في استخدام ال         

قاعدة بالغية أساسـية للحكـم      ، ) الكالم ما قّل و دلّ     خير: (وما زالت القاعدة  ، عن  فكرته  

ويمكن أن يتحقّق استخدام الكلمات المناسبة في المقاالت بمراعاة مـا           .  على نجاح المقال  

  :يلي

إنّـه  : ن ما فيمكننا القول في الحديث عن إنسا     :  التخلّص من الكلمات غير الضرورية       -

  .وهو يعتبر خبيرا في مجال االقتصاد: بدالً من،  خبير اقتصادي

مثـل  :    عدم تكرار األسماء ما دام في إمكاننا استخدام الضمائر المناسبة بدالً منهـا               - 

تعاني : بدالً من . ويتعرض سكانها لخطر المجاعة   ، تعاني مدينة نابلس من الحصار    : قولنا

  . ويتعرض سكان نابلس لخطر المجاعة،مدينة نابلس من الحصار



 ١٨١

مـنح  : بدالً من قولنـا   : فمثالً، عدم استخدام صيغة المبني للمجهول من غير ضرورة         -

منحت لجنة التحكيم  ثالثة طـالب       : نقول. ثالثة طالب جائزة التميز من قبل لجنة التحكيم       

  .  جائزة التميز

كانت فدوى طوقـان هـي      :  مثل ،ةأو شبه جملة مكان كلمة واحد     ، لةعدم استخدام جم    -

  .احتُفي بفدوى طوقان في حفلة األمس: نقول. التي تم االحتفال بها في حفلة األمس

  . البعد عن استخدام المفردات والمصطلحات التي تصبح مبتذلة مع كثرة االستعمال  -

ل فبـد : ية بالطريقـة نفـسها    أو متساوية األهم  ،   التعبير عن عناصر الجمل  المتشابهة       -

ألقى الطالب كلمته بوضـوح     : نقول. لقى الطالب كلمته بوضوح وكانت مختصرة     أ": قولنا

  .واختصار
  

 :األفكار_ ثانيا 
، تحمل أفكارا تعبر عن وجهة نظره     ،        إن كاتب المقال يهدف إلى توصيل رسالة ما       

ومـن تجـاربهم    ، ومن قراءتهم المستمرة  ، ويستمد كتّاب المقال أفكارهم من ثقافتهم العامة      

، وتمتاز األفكار في المقال بالبعد عن التعقيـد       ، ومن تجارب اآلخرين في الحياة    ، الخاصة

  .وبقربها من القراء
  

  :العاطفة_ ثالثًا 
والعاطفة تـشكل   ، واالجتماعي، والفكري،        يختلف الكتّاب باختالف تكوينهم النفسي    

فالعاطفة تؤدي ، على أدائهم وأشكال التعبير لديهم   مما يؤثّر   ، جزءا أساسيا من تكوين البشر    

  .والعاطفة تختلف باختالف الموضوعات التي يتناولها المقال، إلى اختالف األساليب

ومـن أهـم عواطـف      ،        وإذا كان الفكر يرتبط بالعقل؛ فإن العاطفة ترتبط بالقلـب         

االجتماعية كـالعواطف التـي     والعواطف  ، العواطف اإلنسانية كعاطفة األمومة   : البشرية

 أو، والعواطف الدينية كالعواطف التي تربط بين المـسلمين       ، تربط بين األقارب والجيران   

 والقوميـة   ، والقوميـة التركيـة    ،كالقومية العربية ، والعواطف القومية ، ...بين المسيحيين 

د كالعرب في الـوطن  والتي يشترك أصحابها بمصير واح  ، والعواطف الوطنية ، ...الهندية

والتي تتفاوت فيها مشاعر الناس من إنـسان إلـى          ، والعواطف الذاتية ، العربي أو خارجه  

  ...ما آخر يميل إلى اللون األسودآخر؛ فنجد شخصا يميل إلى اللون األبيض بين
  



 ١٨٢

  :األنشطة_ ثالثًا 

  ):١(نشاط رقم 
  ؟ما هو المقال  - أ

 ؟الكتابما العوامل التي تؤثّر في اختالف أساليب   - ب
  

 ):٢(نشاط رقم 
  ؟   ما عناصر المقال- أ

  .  فسر مفهوم العاطفة في المقال-ب
  

 ):٣(نشاط رقم 
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

  :اهللا عاطفة) االستشهاد في سبيل(_ ١

  اجتماعية.     د إنسانية  .   ج  دينية  .   ب   وطنية  .   أ
  

  : عاطفة )حب األم لطفلها (-٢

  اجتماعية.     د إنسانية   . ج دينية     .   ب    وطنية   . أ
  

  :عاطفة )ُأفضل قراءة القصة البوليسية (-٣

  اجتماعية. د      ذاتية  . ج     دينية .   ب    وطنية  .  أ
  

  :عاطفة )أقيم عالقة مع جيراني (-٤

  اجتماعية. د      ذاتية   . ج     دينية   .  ب   قومية    . أ

  

  :التدريبات_ رابعا 

  :   أعد صياغة الجمل اآلتية بحسب فهمك للغة المقال-١

  .وعلى اإلنسان تجنّب الغدر، على اإلنسان تجنّب الكذب  - أ

واتفاقية غزة أريحـا وقّعـت بـين الفلـسطينيين          ، بنود اتفاقية غزة أريحا غامضة      - ب

  .واإلسرائيليين في واشنطن

  



 ١٨٣

  الدرس الثالث

  كونات المقال األدبيم
  

  :األهداف السلوكية_ أوالً 
  : أن يكون قادرا على أن- في نهاية الدرس – يتوقّع من كل طالب 

  .يبين مكونات المقال األدبي )١

  .يكتب مقاال أدبيا يشتمل على مكوناته األساسية )٢

  

  :محتوى الدرس_ ثانيا 
،  التعبيرية؛ لما يتمتع به من خصائص فنيـة                يعتبر المقال األدبي من أرقى الفنون     

والكشف عن  ، والوصول إلى أعماقها  ، ولما يمتاز به من قدرة على مخاطبة النفس البشرية        

، وعرض، مقدمة: ويتكون المقال من  ، ورسم أدقّ المشاعر واألحاسيس لتعقيداتها    ، بواطنها

  .وخاتمة

  :مقدمة المقال
: هـو ،  يسعيان إلى تحقيق هـدف واحـد  -نوان والمقدمة  الع-        تنقسم إلى قسمين  

  .وتقديم فكرة عامة عن المقال، الجذب والتشويق
  

  ):صلب الموضوع(العرض 
، تمتاز بالوحدة والتماسـك   ، مرتّبة ترتيبا منطقيا  ، أو فقرات عدة  ،         يتكون من فقرة  

وتقوم بعـرض   ، ضوع المقال كما تتّصل كّل فقرة من الفقرات بالفكرة المسيطرة على مو         

ومن ثم يـتم خـتم      ، األفكار الفرعية بتسلسل؛ بحيث تؤدي كّل فكرة إلى الفكرة التي تليها          

  .الفقرة بجملة استنتاجية
  

  :الخاتمة
: ومن أبرز مهامهـا   ، وتشكّل قفال له  ، نُنهي بها المقال  ،         وهي فقرة تتميز بالتكثيف   

وهي تمثّل خالصة   ، أو ملخََّصا لرأيه واستنتاجاته   ، ا الكاتب عرض النتيجة التي توصل إليه    

  .ما يريد الكاتب قوله
  



 ١٨٤

  :األنشطة_ ثالثًا 
  

  :)١(نشاط رقم 

: ثم حدد كـال مـن     ) ٣٣: المطالعة والنصوص صفحة  (في كتاب   ) بغداد  ( عد إلى درس    

  .والخاتمة، والعرض، المقدمة

  

  :)٢(نشاط  رقم 
  ؟ المقال األدبيما الخصائص الفنية للعرض في •

  .عرف الخاتمة في المقال األدبي •
 

  :التدريبات_ رابعا 
  .مراعيا فيه مكونات المقال األدبي) الصداقة(اكتب مقاال أدبيا عن  •

  
  

  الدرس الرابع

  استخدام عالمات الترقيم

    معنى الترقيم وأهميته وعالماته-أوالً 
  

  :األهداف السلوكية_ أوالً 

  : أن يكون قادرا على أن- في نهاية الدرس –ل طالب يتوقّع من ك

  .يحدد مفهوم الترقيم )١

  .يبين أهمية الترقيم )٢

  .يتعرف عالمات الترقيم ودالالتها )٣

 .يتعرف رسم كل عالمة من عالمات الترقيم )٤

  



 ١٨٥

  :محتوى الدرس_ ثانيا 

فهـي بمثابـة             تعتبر عالمات الترقيم عامالً جوهريا في الكتابة بـصفة عامـة،            

، من حركات وإيماءات  ، وهي لغة بديلة عن المتكلم    ، الموسيقى التصويرية للمشهد التمثيلي   

فعن طريقها يستطيع الكاتب أن يضيف إلى المعنى        ، وعواطف وانفعاالت ، وسكنات ولفتات 

 ،وأن يحمل األلفاظ دالالت بعيدة، وبما أنّها وسيلة الكاتب في توضيح المعنى           ، أبعادا جديدة 

ومعرفة األجزاء الرئيسة للجملة، وبدايتها ونهايتهـا، وعالقـة         ، فهي وسيلة القارئ للفهم   

الجمل الالحقة بالسابقة، والجملة االعتراضية والهدف منها، وبدايـة الفكـرة ونهايتهـا،             

أو ، ولنتصور فقرة . وارتباط األفكار ببعضها، وبداية الفقرة ونهايتها، وتسلسلها وترابطها       

   !  ؟كيف سيكون شكلها.  تشتمل على عالمات الترقيمعبارة لم

وشكلها، واسمها، داللة كل عالمة من عالمات الترقيمنوالجدول التالي يبي :  
  

  
  

 شكلها اسم العالمة م  داللة العالمة

 ، الفاصلة ١

٢ 
الفاصلة 

 المنقوطة
 ؛

  عالمات الوقف

 . النقطة ٣

١ 
 تانالنقط

 الرأسيتان
: 

 ؟عالمة االستفهام  ٢  

عالمات تنويع 

  النبرات الصوتية

 ! أثّرعالمة الت ٣

(    ) القوسان ١

٢ 
عالمة 

 التنصيص
 " " 

 - الشرطة ٣

  عالمات صامتة

 ... عالمة الحذف ٤

  



 ١٨٦

  :األنشطة_ ثالثًا 
  

  : وهو عبارة عن نشاط تمهيدي):١(نشاط رقم 
    

  :اقرأ العبارتين ثم حدد الفرق بينهما
          

  

ذهب جمال إلى المدرسة متأخّرا؛ فسأله المعلم ـ بدهشة واستغراب ـ ما سـبب            

لقد شاهدت حمارا يتألّم وسط الطريق؛ فعملت على أن أبعده          :  أجاب جمال حزينًا   ؟تأخّرك

  ... !.ثم وقع فجأة على األرض و، ...ولكنّه، إلى جانب من الطريق

ما سبب تـأخّرك     درسة متأخّرا فسأله المعلم بدهشة واستغراب                 ذهب جمال إلى الم   

أجاب جمال حزينًا لقد شاهدت حمارا يتألّم وسط الطريق فعملت على أن أبعده إلى جانب               

  من الطريق ولكنّه ثم وقع فجأة على األرض و 
  

  :)٢( نشاط رقم 
   

  :      اقرأ الفقرة التالية ثم أجب األسئلة التي تليها
              

والحاكم  ، فال فرق بين الغني والفقير    ، كان عمر بن الخطاب يساوي بين المسلمين              

وللمظلوم حقّه  ، وللضعيف حقّه من القوي   ، وكان يأخذ للفقير حقّه من الغني     ، والمحكومين

نظـر فـي   ، فمن كان له شكوى ـ من حاكم من الحكّام ـ  ورفعها إلى عمر  ، من الظالم

متى اسـتعبدتم النـاس   ": وكلّنا يعرف مقولته المشهورة. رد إلى المظلوم ظالمته شكواه؛ و 

     ؟وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا

   .دة في الفقرة السابقةواستخرج عالمات الترقيم الموج .١

  ؟ماذا تسمي كل عالمة .٢

 .ى ــــــــسموتُ،  ـــــأول عالمة من عالمات الترقيم في الفقرة هي  - أ

 .ى ــــــــسم وتُ،المات الترقيم في الفقرة هي ـــــ عثاني عالمة من  - ب

ـ ثالث عالمة مـن عالمـات التـرقيم فـي الفقـرة هـي                 - ت ـ  ،ـــــ ى سم وتُ

  .ــــــــ

ـ رابع عالمة مـن عالمـات التـرقيم فـي الفقـرة هـي                 - ث ـ  ،ـــــ ى سم وتُ

 .ــــــــ

 .ــــــــى سم وتُ،ــــخامس عالمة من عالمات الترقيم في الفقرة هي   - ج



 ١٨٧

  ):٣(ط رقم نشا
   ؟ه وما أهميتّ؟ما مفهوم الترقيم -أ 

   :امأل الفراغ بعالمة الترقيم المذكورة أمام كل عبارة مما يلي -ب 

 ) رأسيتيننينقطت(     .البنزين والسوالر والكيروسين ــ من مشتقات البترول .١

 )عالمة استفهام(                                              ــأهذا قلمك   .٢

 )أثّرعالمة ت(                                        ــ منتصر الحقّعّلل .٣

٤. فاصلة منقوطة (                .ه كان من المثابرين ألنّــق نجح سعيد بتفو( 

 )عالمة تنصيص(ــرين  المتطهابين ويحب التو اهللا يحب إنــ :قال تعالى .٥

 )فاصلة(                                  . احترم والديك ــيا خالد .٦
 

      :تدريباتال_ رابعا 

              :د أنواعهاوحد، ثم استخرج منها عالمات الترقيم، ـ  اقرأ القطعة التالية١

تسابق عبد اهللا بن عمرو بن العاص مع شاب مصري في مضمار خيل فـسبقه؛               "         

رفع الشاب األمر إلـى أميـر       " ؟األكرمينتسبق ابن   أ ":تاظ ابن عمرو منه فصفعه قائالً     اغ

وطلب عمرا بن العاص وابنـه إلـى المدينـة          ، المؤمنين في الحجاز؛ فأرسل إلى مصر     

:  وقال، "قتص من ابن األكرمين   ا": قّق؛ أعطى الشاب سوطًا وقال له     و بعد أن تح   ، المنورة

  . " ؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"

  

  الخامس

   مواضع عالمات الترقيم – نياثا

الً أو _ةاألهداف السلوكي:  
         ا أن يكون -في نهاية الدرس  –ع من كل طالب توقّيعلى أنقادر :  

١( ز بين عالمات الترقيميمي.  

٢( د مواضع استعمال عالمات الترقيميحد.  

 .يضع عالمات الترقيم في مواضعها في فقرة مكتوبة )٣

 .مات الترقيم استخداما صحيحايكتب فقرة مستخدما عال )٤
 



 ١٨٨

        :محتوى الدرسثانيا ـ 

          المات الترقيم تستخدم في الكتابة     ع عرفنا في الدرس السابق أن ر عن المعاني   ؛ لتعب

وتعابير ، من إيماءات ولفتات وحركات   ،  وأنّها بديل عن لغة الجسم     ،األحاسيسوالمشاعر و 

ـ ، الفاصلة: وي الحي المنطوق، ومنها   ض عن الموقف اللغ    وهي عو  ،وانفعاالت لة والفاص

وعالمـة  ،  والـشرطة  ،وعالمة التأثّر ، والنقطتان، وعالمة االستفهام  ، والنقطة، المنقوطة

  . عالمة لها استخدامها وداللتهاوكّل، وعالمة الحذف، والقوسان، التنصيص
  

                        : األنشطةـ ثالثًا

  :ة عن نشاط تمهيدي وهو عبار:)١(نشاط رقم  

قال؟ يعرف عن العقل متىحكيم ئل  س :فأنت عاقل؛ا ال ينبغي إذا نهاك عقلك عم .  

   : وردت في العبارة السابقة أربع عالمات للترقيم

  ._________ى سم وتُ_______  األولى هي

                     ._________ى سموتُ_ ______والثانية هي 

 ._________ى سم وتُ_______والثالثة هي 

  ._________ى سموتُ_ _____والرابعة هي 
  ج

   :)٢( نشاط رقم 

  : أجب األسئلة التي تليهاثم "الحنين" اقرأ العبارة التالية وهي بعنوان

وهو في طريقه إلى القرية التي غـاب عنهـا عـشر سـنوات              ، كم كان سعيدا     

لعـّل   ! ؟كنه ال يدري كيـف اسـتطاع      ول، وفي كّل عام كان يزداد حنينه إليها      ، متواصلة

لعّل السبب  ، ...أو، أو زواجه بفتاة من المدينة    ، أو وفاة والدته الحبيبة   ، مشاغله في المدينة  

  .   كامن في هذه األشياء جميعا
  

انتبه جيدا يا سـالم؛ كـي ال        :          الحظت زوجته شروده أثناء قيادته للسيارة؛ فقالت      

، انتزع نفسه مـن ذكرياتـه     ). إن في السرعة الندامة    (-مح اهللا    ال س  –تتسبب في حادث    

 "لكّل أجل كتاب  " ،ال تشغلي بالك  .  تكفّي عن القلق   رجائي أن ، أنا سائق ماهر  : وقال باسما 

  .واستمر في طريقه حتّى وصل إلى القرية
  

  ؟كم عالمة للترقيم وردت في القطعة السابقة •



 ١٨٩

 .واكتب أسماءها، استخرج هذه العالمات •

ر فـي   وفكّ، عالمةقف عند كّل، لسابقةبعد حصر عالمات الترقيم الواردة في القطعة ا    •

؟ ماذا تالحظ.غت وضعها في هذا الموضعالقاعدة التي سو   

  :عالمات الترقيم الواردة في القطعة هي •

ا عشر سـنوات    وهو في طريقه إلى القرية التي غاب عنه       ، كم كان سعيدا  ( في   :الفاصلة

  ...)أو زواجه بفتاة، أو وفاة والدته الحبيبة، لعّل مشاغله في المدينة(ذلك في وك، متواصلة

ـ    ب من مجموعها كالم تام    تركّ أن الفاصلة وضعت بين جمل قصيرة ي       الحظ.  ى  فـي معنً

نمعي.  

  ...)انتبه: الحظت زوجته شروده أثناء قيادته للسيارة؛ فقالت ( :الفاصلة المنقوطة

  .وطة وضعت بين جملتين إحداهما سبب في حدوث األخرىالحظ أن الفاصلة المنق. 

  ).ر في طريقه حتّى وصل إلى القريةواستم( وفي )رجائي أن تكفّي عن القلق( :النقطة

 . التي يكتمل بها المعنى في نهاية الجملة النقطةوضعت. 

  .لوضعت النقطتان بعد لفظ القو) .انتبه جيداً يا سالم: فقالت (: الرأسيتانالنقطتان

يـة الجملـة    في نهاأثّروضعت عالمة الت).! ؟ولكنه ال يدري كيف استطاع (:أثّرعالمة الت 

  ...والتحذير واإلغراء والفرح والحزنب  كالتعج،رأو التأثّ، التي تدّل على االنفعال

 . وضعت في نهاية الجملة االستفهامية.)؟كيف استطاع (:عالمة االستفهام

 . أو لفت النظر إليها، العبارةحصرل وضعت .)دامةإن في السرعة الن (:القوسان

 .وضعت لكالم منقول بنصه حرفيا. "لكّل أجل كتاب" :عالمة التنصيص

وضعت لتبين أن الجملـة التـي       . )- ال سمح اهللا     –كي ال تتسبب في حادث      ( :الشرطة

 .من الكالمونالحظ أنّه يمكن إسقاطها ، ولكنّها من باب االعتراض، بينهما ليست أصلية

وضعت مكان ما حذف من الكـالم   ، )...أو، و زواجه بفتاة من المدينة    أ (:عالمة الحذف 

  .للداللة على الحذف

ة أتاحت  غات معينّ  كان لها مسو   ،إذن عالمات الترقيم السابقة التي وردت في القطعة             

كّل عالمـة    ما توضع ، وإنّ  وضع عالمة مكان أخرى     إذ ال يصح   ،وضعها في تلك األماكن   

  .في موضعها وفق قواعد االستخدام

  



 ١٩٠

  :وأمثلة عليها، ومواضعها، وأشكالها، لتالي فيه خالصة لعالمات الترقيموالجدول ا

 أمثلة مواضعهاشكلها العالمة

 ، الفاصلة

  .بين المفردات المعطوفة. 
 
  .بين الجمل القصيرة. 

 

 .بعد لفظ المنادى. 
  .بعد حرف الجواب. 
 .وابهبين القسم وج. 

، والبصر، لسمع ا:الحواس الخمس.
  .الذوق، والشم، واللمس، والذوق

  .والبخل رذيلة، ة فضيلةالعفّ. 
  .احترم والدك،  قصييا. 
  .مل الع أنا أحب،نعم. 
 .ألجتهدن ،واهللا. 

الفاصلة 

 المنقوطة
 ؛

  حداهمابين جملتين تكون إ
 .يؤذيك السفيه ؛ ألنالتمازح سفيها . في حدوث األخرىسببا

 . النقطة
 توضع في نهاية الجملة. 

ة المعنىالتام.  
 .في نهاية الفقرة. 

  

 .الصديق وقت الضيق

 النقطتان

 الرأسيتان
: 

  .بين القول والمقول
 . وأقسامهءبين الشي

  .ي عبد اهللا إنّ:قال. 
 .وفعلية، اسمية: الجملة نوعان. 

 ! أثّرعالمة الت
 على ما في نهاية كل جملة تدّل

أوالتأثّر، حدث االنفعالي، 
 .بالتعجأو

  ! قول الحقما أجمل.   
 ! يرحمنا  اهللالعّل.   

 ؟عالمة االستفهام
  ،توضع بعد جملة االستفهام

  كانت أداة االستفهامأسواء 
 .قدرةظاهرة أم م

  ؟ما اسمك. 

 ؟المهرجانحضرت . 

 (  ) القوسان
  ا كل عبارة يرادميوضع بينه
 )الحقّ أحقّ أن يتّبع( .رهاأو تفسي، حصرها

عالمة 

 التنصيص
 " " 

  يوضع بينهما الكالم المنقول
بنصاإ ":قال تعالى .اه حرفيللمتّقين مفاز ن" 

 - الشرطة
توضع أول الجملة . 

  .هاالمعترضة وآخر
 .بعد العدد في أول السطر. 

  . مطلوب- مرا  وإن كان-الصبر

٣           -٢           -١- 

 ... ذفعالمة الح
،          حذوف مكالم منبدالً 

 ...وال قتل وال، الحياة جميلة بال حرب .ال ضرورة إلثباته



 ١٩١

  : )٣( نشاط رقم 
 فـي   استخداما صـحيحا  أمام الجملة التي استخدمت فيها عالمة الترقيم         ) √( ضع عالمة   

  :المجموعتين التاليتين

 :المجموعة األولى
  : الطيور في السماءما أجمل  - أ

 ! الطيور في السماءأجملما   - ب

  الطيور في السماء؛ما أجمل  - ت

  ، الطيور في السماءما أجمل  - ث

  :المجموعة الثانية
 .إن تجتهد تنجح، ميذلتللقال المعلم   - أ

 :إن تجتهد تنجح. ميذلتللقال المعلم   - ب

 .ميذ؛ إن تجتهد تنجحلتللقال المعلم   - ت

 . إن تجتهد تنجح: ميذلتللقال المعلم   - ث
 

      :تدريباتال_ رابعا 

 : ضع عالمة الترقيم المناسبة مكان النقط فيما يلي-١

 .قائالً ــ أنت مجتهد، نادى المعلم طالبا  - أ

 ــ "يها العبدأ"،  شعور الخادم إذا ناديناهما  - ب

 ساعد عامل النظافة في الحي ــأ  - ت

 .انتخبوا مرشّحيكم ــ أبو العز ــ وأبو المعتز ــ وأبو عزيز  - ث

  :ت الترقيم التاليةل بجمل من عندك لعالمامثّ -٢

  .عالمة التعجب، عالمة االستفهام ،النقطتان ،الفاصلة المنقوطة، الفاصلة

  .ا سليمعالمات الترقيم الالزمة استخداما مستخدما) العلم( اكتب فقرة عن -٣

  

  

  

  



 ١٩٢

  الدرس السادس

  ة في استخدام أدوات الربطالدقّ
  

   :ة األهداف السلوكي_أوالً 
       ا أن يكو- في نهاية الدرس –ع من كل طالب توقّيعلى أنن قادر :  

 .يتعرف إلى أدوات الربط المستخدمة في الكتابة )١

٢( ة أدوات الربط في الكتابةيذكر أهمي.  

٣( د وظيفة كل أداة من أدوات الربطيحد.  

  .يستخدم أدوات الربط في كتابته )٤

  

  : محتوى الدرس_ثانيا 
        تستلزم ة الجملة في     صح ر عناصرها ألداء معناها المتكامـل      تضاف ةاللغة العربي ،

 من أجل بناء تركيب لغـوي     واألحرف؛  ، واألسماء، األفعال  متكامل تتعاون فيها   فهي كلّ 

على الربط بين الجملتـين     وتعمل أدوات الربط  . أو القارئ ، ى يدركه السامع  فهم منه معنً  ي  ،

ـ قيقة التي تساعد ع   ؛ للتعبير عن المعاني الد    أو الجمل المتسلسلة    ،ى تـرابط الموضـوع    ل

  .                       هووضوح معاني وتناسقه وتكامله
        

          أحـرف  : قليل من أدوات الربط بـين الجمـل مثـل          ة عدد غير  وفي اللغة العربي

غيـر   و ...واألسماء الموصـولة  ،  وأدوات الشرط  ، وأحرف القسم  ،الجر حرفأو، العطف

  .عةالربط المتنوذلك من أدوات 
          

  . يستوي معنى كثير من الجملبدونها ال؛ فة كبيرة ألدوات الربط أهمينإ        

   : وألدوات الربط أقسام منها

، ) وكـي  ،أن( حرف المـصدرية  واأل،  كأحرف العطف  ،ين أو أكثر  ما يربط بين جملت    

   ...وأسماء اإلشارة ،واألسماء الموصولة، والضمائر

 ،والقـسم ، والمدح والذم ،  كالشرط ،الً أساليب لغوية  ين جملتين أو أكثر مشكّ    ما يربط ب   

  .واالستثناء ، واالستدراكوالتشبيه



 ١٩٣

ـ فهـو يـستدعي الط    ، ي أساليب لغوية أخرى كالنـداء     ما يستدع   أو ، أو النهـي  ، بل

 ...االستفهام
   

                        : األنشطة_ ثالثًا

 ):١(نشاط رقم 

   ؟ت الربطوظيفة أدوا ما   - أ

  .عدد أدوات الربط التي تعرفها  - ب
  .د حروف العطف التي تعرفهاعد  - ت

  . حروف الجر التي تعرفهادعد  - ث

 .د األسماء الموصولةعد  - ج
 

 :)٢(نشاط رقم 

  ؟الحالة الصحيحة لكل جملة مما يلي ما _١

  . بين الصفا والمروةاطاف الحجيج حول الكعبة وسعو •

  . الصفا والمروة بيناسعوثم طاف الحجيج حول الكعبة  •

o تعيش األسماك إلى الماء.  

o تعيش األسماك في الماء.  

  .قبض الشرطي على الشاب التي يعتدي على أشجار الطريق 

 .قبض الشرطي على الشاب الذي يعتدي على أشجار الطريق 
  

  :)٣(نشاط رقم 
  :اقرأ الفقرة التالية ثم أكمل الفراغات بأدوات الربط المناسبة

يرى له ولـدا فـي      _____  وقد هاله  ،عماله___ة ليعود عامالً    تصم مر  ذهب المع        

ار  د : فأجاب الطفل على الفور    ؟دار أبيك ___  داري أحسن  :؛ وذلك عندما سأله   غاية الذكاء 

 أنت  : قال له   ___ ، المعتصم من بداهة الطفل، وذكائه     ، فسر أبي مادام أمير المؤمنين فيها    

، نعـم :  فقال الطفـل   ؟ًئا أجمل منه   هل تعرف شي   :برني، فأخ   ألبسه  ___ترى هذا الخاتم    

 بكثير، فزادت دهشة المعتصم، وإعجابه بـذكاء         ___   اليد التي هو فيها أجمل     أعرف أن  



 ١٩٤

، فألنت أهل   ي إليك الخاتم هدية منّ     ___  خذ :وقال للطفل ، الطفل؛ ثم نزع الخاتم من يده     

  . ثناء وتقديرلكّل
  

  :التدريبات_ رابعا 
  :ا بين القوسين الفراغ أداة ربط مناسبة ممضع فيـ ١

  )عن، من ،في. (ــــ الشرابتعد   - أ

  )ىحتّ ،لن، أن. (وتنهى عن المنكر، تأمر بالمعروفــــ من اإلسالم   - ب

  )الذين،  التي،الذي. (عرفةد اإلنسان بالمتزوالمكتبة من الوسائل ــــ   - ت

  )لوال، من، إن. (بلت على الحياة أدبرت عنكأقــــ   - ث

  )إذا ، أينما،مهما. (عدل يتبعه األمن والرخاءينزل ال ــــ  - ج

  )و، ثم، أو. (ــــ الهندالشاي نبت ينبت في الصين   - ح

  .مستخدما أدوات الربط استخداما صحيحا) القدس(اكتب خمسة أسطر عن _ ٢

  

  الدرس السابع

  التعبير عن األفكار بجمل مفيدة 
  

  : األهداف السلوكية_أوالً 

       ا-في نهاية الدرس  – من كل طالب عتوقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١( ح المقصود بالجملة بشكل صحيحيوض.  

٢( ز بين الجملة المفيدة وغير المفيدةيمي.  

٣( يحدد أركان الجمل االسميةة والفعلي. 

٤( ر عن األفكار بجمل مفيدةيعب. 

  

  :محتوى الدرس_ ثانيا 
 ستصبح   وإال ،ى للجملة أن تحمل معنً     لذا البد  الجملة هي وحدة التعبير عن الفكرة؛            

ـ   اسمي : والجملة في اللغة العربية نوعان     .أو غير كاملة المعنى   ، غامضة ولكـي  ، ةة وفعلي
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ن مـن مبتـدأ     ة تتكـو   فالجملة االسمي  . يجب أن تكون مكتملة األركان     ؛تكون الجملة مفيدة  

  .سماء صافية ال:وخبر نحو
          

طـار  :  نحـو  - إذا كان الفعل الزمـا       - ن من الفعل وفاعله   ة تتكو عليوالجملة الف        

عالج الطبيب  :نحو -  إذا كان الفعل متعديا    - أو من الفعل والفاعل والمفعول به     ، العصفور

  .المريض
  

 أم غيـر     مفيـدا   بعض الكلمات إلى بعضها سواء أكان هذا الضم        لجملة هي ضم         ا

 . والجملة غير المفيدة، الجملة المفيدة:لة نوعين ومن هنا كانت الجم،مفيد

            ،)اهللا هـو الـرازق    : ( معينّة كقولنا   أو القارئ فائدة   ، هي ما تفيد السامع    :الجملة المفيدة 

  .)الدرس مفيد(: وقولنا
  

والمرء في حواره مع غيره قد ينطق       ،  هذا المفهوم   كيف يصح  :وهنا قد يقول قائل           

 الجملة المفيـدة هـي       إن :بينما نقول ، وال ينتظر غيرها  ، ويكتفي بها السامع  ، ةبكلمة واحد 

وقد تكـون   ،  الجملة قد تكون ظاهرة     أن :والجواب ؟يفيده السامع  ىمجموع كلمات لها معنً   

  : فتجيبه قـائالً   ؟ منزل من هذا   :ومثال هذا أن يسألك سائل    ، فهم تقديرها من الحوار    ي مهارة

 والتقـدير   فإنّها جملة في المعنـى    ، ة واحدة ب وإن كان في ظاهره كلم     وهذا الجوا ) محمد(

)  (  وعليه تكون كلمة .)د  هذا منزل محمفال تدخل في نطـاق  ، هي جملة في التقدير) دمحم

  . على معناها فقط بذاتها إالالكلمة المفردة التي التدّل
  

 وإن كثـرت كلماتهـا    ، ي ال تفيد من يـسمعها      فهي الت  :الجملة غير المفيدة   أما        

 وسامعه  ،لهفهذا تركيب ال معنى     .  ضياؤها الكون  ويعم، عندما تشرق شمس الغد   : ومثالها

مهينتظر ما يتم ،ى بالجملة المفيدةوعلى هذا ال يسم.   
         

           عرفنا مم  ا سبق أن  ـ       ، نة من كلمات   الجملة مكو ادت وأن الجملة المفيدة هي مـا أف

  .مها آخر يتمدة ال ينتظر بعدها كالماارئ فائأو الق، السامع

 مـن   والخلـو ، تقاس باكتمال أركان الجملة   ، ومهارة التعبير عن أفكار بجمل مفيدة            

  .علم مرجعهاوالضمائر التي ال ي، اإلضافات غير الصحيحة
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   :األنشطة_ ثالثًا  

   :)١(نشاط رقم 

السببن الجمل المفيدة وغير المفيدة مع بيان عي:  

  .النّور ساطع  - أ

 .الحديقة أزهارفي   - ب

 .عندما غربت الشمس  - ت

 )أمر تأمر به تلميذًافعل  (.اكتب  - ث

 ؟هل طار  - ج
 

  :)٢(نشاط رقم 
  : ثم أجب األسئلة التي تليها،اقرأ الجمل التالية

  .انطلق الموكب  - أ

 .د االمتحان صعباحسب محم  - ب

 . الفالح الشمس ساطعةظن  - ت

 .ة مفيدةالقص  - ث

 .باب الفصل مفتوح  - ج

 .د أركان الجمل السابقةحد •

  ؟ ماذا تالحظ. ت، أ:احذف الفاعل من األمثلة •

 ؟ ماذا تالحظ.ت، ب: احذف المفعول به من األمثلة •

 ؟ ماذا تالحظ.ج، ث: احذف الخبر من األمثلة •
 

  :)٣(نشاط رقم 
  :   اقرأ الفقرة التالية ثم أجب األسئلة التي تليها

فترى الكبير يظلم   ، ولكنّهم ال يعملون بها   ، الجميعيفهمها  ، كلمة محبوبة ...         السالم

فمتى يصحو اإلنسان من غفوته؛ ليساعد أخاه اإلنـسان         . والقوي يأكل الضعيف  ، الصغير

   !؟بدالً من أن يقتله

  .ضع عنوانًا مناسبا للفقرة السابقة  - أ

 .امد أركانهوحد، والفعلية، ةاستخرج الجمل االسمي  - ب
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  : التدريبات_ رابعا 
  ؟ ومتى تكون مفيدة؟ا المقصود بالجملةم -١

  

  :هات من عندك ما يأتي - ٢

 .بة من كلمتينجملة مفيدة مركّ  - أ

 .بة من كلماتجملة مفيدة مركّ  - ب

 .بة من كلمتينجملة غير مفيدة مركّ  - ت

 .بة من كلماتجملة غير مفيدة مركّ  - ث
 

  : جمل مفيدةبثالث ل واحد من أصحاب المهن التالية صف عمل ك-٣

  .)حدادال  –ار النج  –معلّم ل ا – مرضالم(
  

٤-فكرة من األفكار التالية بجمل مفيدةر عن كّل عب :  

  .) الكتاب خير صديق–وقات الفراغ  أ–ممارسة الرياضة (

  

   الدرس الثامن

  توظيف الشواهد

الً أو_ة األهداف السلوكي:  
ا- في نهاية الدرس –ع من كل طالب توقّ    يعلى أن أن يكون قادر :  

١( د مفهوم الشواهديحد. 

 .يذكر أنواع الشواهد  )٢

٣( يبية الشواهد في عرض الفكرةن أهمي.  

٤( ايوللمعنىظف الشواهد توظيفًا مناسب . 
 

  :محتوى الدرس_  ثانيا 
وأن يدعم آراءه؛ لكي    ، أن يوضح أفكاره   ويحتاج اإلنسان ،       لكّل إنسان أفكار وآراء     

 التي يستند إليها الكاتب     ة هي عبارة عن األدلّ    اهد الّتي وهنا يبرز دور الشو   . يقنع اآلخرين 

  . وتأكيدها،تدعيمهاو،  لتأييدها واآلراء؛عند عرض األفكار

وعلى هذا فإنة الشواهد تتمثل في أهمي:  
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  .توضيح الفكرة وتأكيدها •

 .تدعيم الرأي وتأييده •

ع الشواهد لتشمل ما يليوتتنو:  
           

األمثالو ،والحكم، القول المأثورو ،والشعر،  الشريفوالحديث، ةاآلية القرآني.  
           

                                        وعند توظيف الشواهد في التعبير يراع   فلكّل ، ومناسبة لألفكار  ،عةى أن تكون متنو 

ستخدم لـه مـن      ي  مثالً؛ "لعلما "  فإذا كان الموضوع عن      ،موضوع ما يناسبه من الشواهد    

  :واهد ما يليالش
  

  :القرآن الكريم

  "ا  زدني علموقل رب" :قال تعالى •

 "لذين يعلمون والذين ال يعلمونقل هل يستوي ا": قال تعالى •

  "والذين أوتوا العلم درجاتيرفع اهللا الذين آمنوا منكم ": قال تعالى •

 "إنّما يخشى اَهللا من عباده العلماء ":قال تعالى •
  

  :الحديث الشريف

من سلك طريقًا يبتغي فيه علما سهل اهللا له به طريقًـا إلـى              "): ى اهللا عليه وسلّم   لّص(قال  

 ."الجنة

 ."ى يرجعمن خرج في طلب العلم فهو في سبيل اهللا حتّ" :)لّى اهللا عليه وسلّمص(قال 

                                         ."مسلمةطلب العلم فريضة على كل مسلم و": )لّى اهللا عليه وسلّمص(قال 

  ."وإذا علمت فاعمل، ذا جهلت فاسألإ ":مأثورةالقوال األ

  :الشعر
 ع كأس الجهل طول حياته تجر التعلّم ساعة            من لم يذق مر:  قال الشاعر-

  علم كمن هو جاهل عالما            وليس أخو يس المرء يولد فل م تعلّ: قال الشاعر-

  الكرم    و والجهل يهدم بيوت العز العماد لها           العلم يبني بيوتًا :   قال الشاعر-

  كاد المعلم أن يكون رسوال  التبجيال            قم للمعلم وفّه:        قال الشاعر-
  :مثالاألحكم وال

  ."ا فتصير سقيم؛ظرةعف طبعك من المناوال تُ ،ة؛ فتعود عقيما قلبك من المذاكرخِلال تُ" 
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  :األنشطة_ ثالثًا 

   :)١(نشاط رقم 
  :بعدهما  األسئلة التي ثم أجب الفقرتين التاليتين أاقر

ة    ...         األمهي الرحمة ، كلمة تحمل كل معاني اإلنساني ،والعطف، والحنان، والحب .

ووصينا اإلنسان بوالديه   ": فقال، بها) سبحانه وتعالى (  نا اهللا وقد أوصا ، هي كّل ذلك وأكثر   

: فقـال ،  على طاعتها  )لّى اهللا عليه وسلّم   ص(وحثّنا رسول اهللا     ،"حملته أمه وهنًا على وهن    

وأهميـة  ، أحمد شوقي عـن دور األم     ، ويتحدث أمير الشعراء  " لجنّة تحت أقدام األمهات   ا"

  : إعدادها فيقول

  .م مدرسة إذا أعددتها               أعددت شعبا طيب األعراقاأل             
  

        ـ ، والفالح في اآلخرة  ، ود صديقه إلى النجاح في الدنيا      الصديق العظيم قد يق    إن ا أم

 مـرء  لا" :)لّى اهللا عليه وسـلّم    ص(رسول اهللا    قال. فهو شؤم على صاحبه   ، الصديق الغبي

  ." أخ لك لم تلده أمكرب" :وقد قيل قديما ."من يخاللفلينظر أحدكم ، على دين خليله

  .ة لكل فقرةد الفكرة األساسيحد  - أ

  .ن نوعها وبي،ن الشواهدعي  - ب

   ؟الفكرة األساسيةما العالقة بين الشاهد و  - ت

 ): ٢(نشاط رقم 

  .؟تها وما أهمي؟ما المقصود بالشواهد - أ

                            :)ب(في المجموعة  وما يناسبه من موضوعات) أ(صل بين الشاهد في المجموعة  - ب

 )         ب            ()                   أ  (

                                        ."قل الحقّ ولو على نفسك"        الصدق        

    ."منونوقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسولُه والمؤ": قال تعالى               الصداقة

لنظافة من اإليمانا" :)لّى اهللا عليه وسلّمص(قال                خار االد".        

                                                                    ."لوقت من ذهبا"        استغالل الوقت

 ."ن أخاك من آساكإ"        النظافة        

  ."قرش األبيض ينفع في اليوم األسودلا"                 العمل
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  ):٣(نشاط رقم 

بالقائمـة المـذكورة أسـفل      مستعينًا  ، اقرأ الفقرة التالية ثم أكمل الفراغات بشواهد مناسبة       

  .الفقرة

، ونفخ فيه مـن روحـه     ، خلقه بيده ، نع اهللا فهو ص ،         اإلنسان أعز مخلوق وأكرمه   

وأسـجدهم   ،له علـى مالئكتـه    وفض، ومنحه العقل ، ائزووهبه الغر ، ب فيه الحواس  وركّ

وأودع فيـه   ، وات واألرض  له ما في السم    وسخر،....................................له

المعرفة سر  ،     منزلتنـا عنـد اهللا     هـذه    .وألهمه التمييز بين الخير والـشر:    منزلـة عـز  

ـ    فعلى كلّ  ...................................................وتكريم ا أن يكـون     فرد منّ

ـ         هي المؤه و، معا ألسمى صفات اإلنسان وأنبلها    اج ة الت التي ترتفع به إلى أن يقـود دفّ

 هي وحدها التي تستحق الخضوع      ،هةة واحدة موج   لقو يخضع إال  ال. الحياة بعظمة وجالل  

إن هذا الخـضوع    ، ...............................) وجل اهللا عز (       وهي  ، والطاعة

ــة  ــة والعبودي ــز الطاع ــو رم ــي  ه ــدنا ف ــن أوج ــذه  لم ــاةه ــا ،الحي  ووهبن

  ...............................النعم

   :قائمة الشواهد

  ) ٧١: األنعام( ." العالمينمرنا لنسلم لربوُأ":  قال تعالى 

 )٥٣: النحل(. " من نعمة فمن اهللاما بكمو":  قال تعالى 

  )٢٩: الحجر( ."نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين سويته وفإذا":  قال تعالى 

                        )٧٠: اإلسراء( ."ولقد كرمنا بني ءادم":  قال تعالى 

                : التدريبات_ رابعا 

  : بالشواهد التاليةمستعينًا) الصدق(  اكتب فقرة عن -١

  . " الصادقينا اهللا وكونوا مع أيها الذين آمنوا اتّقويا":    قال تعالى 

  ."والصادقين والصادقات":    قال تعالى 

  ."الصدق طمأنينة" :)لى اهللا عليه وسلّمص(  قال  

 .على نفسك ولو قل الحقّ   

   : بالشواهد التاليةمستعينًا) العمل( عن ـ اكتب موضوعا٢

o وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسولُه والمؤمنون" :قال تعالى".   



 ٢٠١

o البحر عميق    : يا أبا ذر  " :)وسلّملّى اهللا عليه    ص( قال وأكثر الـزاد؛   ، أحكم السفينة؛ فإن

  ."وأخلص العمل؛ فإن الناقد بصير، فإن السفر طويل

o إن لم يشعروا خدم وحاضرة        بعض لبعض و الناس للناس من بدو:قال الشاعر. 

  

  درس التاسعال

 تحديد األفكار األساسيةة والفرعي  

  

ة_ الً أواألهداف السلوكي:   
          ا- في نهاية الدرس – طالب ع من كّلتوقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١( يحدةد مفهوم الفكرة األساسي.  

٢( يوةضح مفهوم األفكار الفرعي.  

٣( يبين أهمية األفكار األساسيةة والفرعي. 

٤( يحدد األفكار األساسية لبعض الفقراتة والفرعي. 

  .حددة حول موضوع مة وفرعي أساسيارايكتب أفك )٥
 

        : محتوى الدرس_ ثانيا

وتحليل ، نمية قدرات التفكير  وت،       إن من أهم أغراض التعبير، توسيع دائرة األفكار       

ر اإلنـسان   لكي يعب و، ويفصل أجزاءها ، يالً يتعمق محتواها   تحل  إلى أجزاء  الفكرة الواحدة 

 األفكـار   تحديد ؛ ألن دة في ذهنه   محد هذه األفكار  من أن تكون      البد عن أفكاره بوضوح؛  

ومتسلسلة؛ ، ومنظّمة، ي إلى وضوح التعبير عنها؛ لهذا يجب أن تكون األفكار واضحة          يؤد

  .بحيث يقبلها العقل
  

  :  األنشطة_ ثالثًا

                              )١٢٨ص ، المطالعة والنصوص: (شاط تمهيدي وهو عبارة عن ن)١(نشاط رقم 
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 أنكر علـي  :  قائالً شكاه إلى إياس القاضي   ف، عليهفأنكره  ، رجل رجالً بماله           طالب  

كانـت  :  قـال  ؟ الموضع ان في  ك وأي شىء ، في أي موضع أعطيته   : اضيفقال الق ، مالي

  .ك دفنت المال هناكلعلّ، وانظر الشجرة، اذهب إلى الموضع: القاضيقال . شجرة
        

 ؟ ترى صاحبك بلغ اآلن موضع الـشجرة       : قال ثم ،المطلوب ساعة جلس إياس مع           

  . اآلخرى أخذ منه حقّ وأمر بحفظه حتّ.أنت الخائن،  اهللا يا عدو: فقال ! ال :فأجابه
  

 هذا المعنى يصلح    ،)العدل(ى واحد هو      اقرأ الفقرة السابقة ثم الحظ أنها تدور حول معنً          .

حيـث  ،  للعنوان عالقة وثيقة باألفكار المطروحـة ؛ ذلك ألنسبا للفقرة مناأن يكون عنوانًا 

  .أو يعبر عن جزء من أفكار الموضوع، رة الموضوع بشكل عاميعبر العنوان عن فك
  

  

  .)١٤٩فحة ص،  والنصوصالمطالعة (:)٢(نشاط رقم 
ا ، ةوهو عبارة عن بطاقة تحمل فكرة أساسيةوأفكارفرعي ،ر عنهاتتلوها فقرة تعب:  

  

ف في العالم الثالث دور المثقّ:ةالفكرة األساسي.  
  

ةاألفكار الفرعي:  
  :مةنقسم إلى مجتمعات نامية ومجتمعات متقدالعالم ي

            التـي  ، ينها ما يعرف بالمجتمعات النامية    من ب ، دةالعالم ينقسم إلى مجتمعات متعد

سم المتّ، مة للتفرقة بينها وبين عالم الصناعة والتقنية المتقد       ؛)ثالعالم الثال (يطلق عليها اسم    

ة والرخاءبالرفاهي.  
  

  

  :فيندور المثقّ
والبلدان النامية علـى    ، مةفين ينتشرون في البلدان المتقد     المثقّ ن شك في أ         ليس من   

أعباؤها الثقيلة  رسالة   ولكّل، على كواهلهم رسالةً تجاه شعوبهم    هم يحملون    وأنّ ، سواء حد ،

  .وتكاليفها الباهظة
  

  :ف في العالم الثالثرسالة المثقّ
ة القائمـة    والديموقراطي ،ةم الثالث على تحقيق الحري    ف في العال  وتقوم رسالة المثقّ         

على التعدوعلى محاربة االستبداد والفساد، ال الزائفةة دية الحقيقي.  
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  :فأعباء المثقّ

        ن نفسه  عليه أن يوطّ  ، عالم الثالث رسالته على أحسن وجه     ف في ال  ي المثقّ ولكي يؤد

من التضحيات ما قـد     وال مندوحة له من أن يبذل       ، ة والعناء ل المشقّ  على تحم  منذ البداية 

  . االستشهاد إلى حديصل به أحيانًا
  

  :ف في أداء رسالتهشروط نجاح المثقّ
زمـة  العليه أن يمتلك المعرفة ال    ، ا صحيح ف في أداء رسالته أداء    ولكي ينجح المثقّ        

  .نه من إحداث التغيير الحقيقي في مجتمعه نحو األفضلالتي تمكّ
  

  :فهوم الثقافةم
       ا    إنالثقافة ليست ترفًا زائد  ،   ن بها عروة السترة   وال زهرة بديعة نزي ،  لهـا   بـل إن 

نا ها تمكنّ كما أنّ ،  مجتمعاتنا ر بها رات التي تم  ؛ فهي تساعدنا على فهم المتغي     دورا أهم وأكبر  

  .تشغل أذهاننا القضايا التي نا على أهموتعرفّ، الع على تراثنا وتاريخنامن االطّ
  

ة  فكرة أساسي  :واألفكار بدورها تنقسم إلى   ،      اشتمل الموضوع السابق على أفكار عديدة     

؟فما المقصود بكل منهما، ةوأفكار فرعي؟ة تحديدها وما أهمي.  
  

ةالفكرة األساسي:      

            فهي، ههوتكشف عن اتجا  ، ر عن مضمون الموضوع كلّه    هي تلك الفكرة التي تعب 

  .وتدعمه، له بقية األفكار الفرعيةاإلطار العام الذي تدور حوبمثابة 

  

ةاألفكار الفرعي:  

           هي مجموعة من األفكار التي تتكو   وكل فكـرة   ، يهاة وتبني عل  ن منها الفكرة األساسي

تأتي بحيث ال ، إلى تملية جانب من جوانب الموضوع     ة تهدف   فرعي   أو بعيدة  ، رة فكرة مكر

  . لما في التكرار من عيب في الكتابة؛ضوععن المو

و ،ةولتحديد الفكرة األساسيالفرعيل فية تتمثّة أهمي:  

 ق محتواهاتحليل الفكرة الواحدة تحليالً يتعم.  

  .وضوح األفكار في الذهن 
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       ويضيع الهدف مـن    ، عات تعبير التلميذ  وضع حدود الموضوع حتى ال تستغرق التفر

 .الكتابة

 .سل األفكارمعرفة طريقة تسل 

 . على التعبير بوضوح وشمولمهارةال 
 

  :)٣(شاط رقم ن
١. ةما المقصود بالفكرة األساسي ،؟ةواألفكار الفرعي  

٢. ة ر للفكرة األساسية اآلتيةتخيالتاليةمن المجموعات أفكارها الفرعي :  

حقوق الوالدين(ة الفكرة األساسي.(  

  التغاضي عن األخطاء    ألذى  المسالمة     الصبر على ا:     عة األولىالمجمو •

  التواضع                الرعاية عند الكبر       الطاعة        :المجموعة الثانية •

  عدم اإليذاء        النجدة          تفريج الكربة            :المجموعة الثالثة •

 العطف                    اإليثار ة         المود:     المجموعة الرابعة •
  

  :تدريباتال_ رابعا 
  :ة التاليةة التي تناسب جملة األفكار الفرعي تحت الفكرة األساسي ضع خطا-١

ه بين أهله إشعاره أنّ– تلبية مطالبه - مساعدته –الترحيب به  (:ةاألفكار الفرعي.(  

الجارلىإاإلحسان  – إكرام الضيف –المسكين مساعدة  (:ةاألفكار األساسي (.  
  

   :ة لما يلية واألفكار الفرعيب قائمة بالفكرة األساسياكت -٢ 

  .االستشهاد دفاعا عن الوطن •

 .إلى القمر  سريعةرحلة •
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  الدرس العاشر

  ترتيب األفكار وتسلسلها 

  

   :األهداف السلوكية_ أوالً 

       ا- في نهاية الدرس –ع من كل طالب توقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١. بترتيب األفكار وتسلسلهاضح المقصوديو .  

٢. يبية األفكار وتسلسلهان أهمي.  

٣. ب األفكار في ضوئهاد العالقات التي ترتَّيحد. 

٤. ا ترتيب أفكارهايكتب فقرة مراعي. 
 

  :محتوى الدرس_ ثانيا 
        ر اإلنسان عن أفكاره بوضوح؛    لكي يعب هذه األفكار  من أن تكون      البد دة فـي    محد

وكي تكون األفكـار واضـحة؛      . عنهاي إلى وضوح التعبير      يؤد األفكار  تحديد ؛ ألن ذهنه

يب األفكار يعني التسلـسل     وترت. ومتسلسل؛ بحيث يقبله العقل   ، يجب أن تأتي بشكل منظّم    

ـ      ،قي لها  بحيث يؤدي إلى وضوح الموضوع       أو المنط ، الطبيعي  يأو الفكرة الرئيـسة ف

؛ بحيث تظهـر    ساعد على التنظيم والتنسيق    وي ،ي إلى االستقصاء والشمول   ، كما يؤد  الذهن

 بمعنًىالقارئ   ؛ حتى يشعر  والفقرات، وبناء الجمل ، ة في عرض الموضوع   ة والمنطقي الدقّ

  .لما يقرأ

لها ثم تناو ، ة وتقديم الفكر  ،المعنىوعدم تكرار   ، التسلسل: يراعي في ترتيب األفكار          

  . بالشرح والتوضيح
  

  : منها، المبادئ  مراعاة بعضيتطلب ،وتسلسلها ،وترتيب األفكار        

  .ذكر العام يتبعه الخاص .١

٢. القريبذكر البعيد ثم .  

  .باالنتقال من البسيط إلى المركّ .٣

٤. داالنتقال من المحسوس إلى المجر. 

٥. النتيجةذكر السبب ثم . 

 .ذكر أوالً ي، أي ما حدث أوالً:ةالترتيب بطريقة معينّ .٦
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 وأحيانًـا ، يانًا يبدأ بالخاص وينتهـي بالعـام      فأح، ه في الكتابة   شخص طريقت   ولكّل       

  . في الموضوع الذي يكتب فيهنًا معي أن يلتزم الكاتب منهجاالمهم.. .العكس

  

  :األنشطة_ ثالثًا  
  

  

  :)١( نشاط رقم 
  :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب األسئلة التي تليها

. والحيـاة الهادئـة   ، ينعمون بالحرية ، ومدنهم،  كان الفلسطينيون يعيشون في قراهم          

وتمكنوا من الـسيطرة علـى أراضـي        ، لكن اليهود جاءوا إلى فلسطين بمساندة بريطانيا      

فهزموا العرب عام ثمانية وأربعين وتـسعمائة       ، الفلسطينيين؛ بعد أن أصبحوا قوة عظيمة     

، لى خـارج فلـسطين    فطردوا سكانها من قراهم ومدنهم إ     ، واحتلوا معظم  فلسطين   ، وألف

اللتين تم احتاللهما عام سبعة وستين وتسعمائة       ، وقطاع غزة ، وإلى منطقتي الضفّة الغربية   

واعتـدت ـ   ، وقد صادرت إسرائيل الكثير من أراضي الفلسطينيين بالقوة والقهر. وألف

  .ولم ينج أحد من بطشها، وما زالت تعتدي ـ على حرياتهم وممتلكاتهم

  : أكمل-١ 

، كفكرة أساسية ،  (.........................................)ناولت الفقرة السابقة مشكلة    ت

الفقـرة  لتـي تـضمنتها     .......... األفكـار :  هي ،ثم جاءت بعبارات مساندة أكثر تحديدا     

مـصادرة  رة في   العوامل المؤثّ   تجد أن  ،بين هذه األفكار   بعض العالقات  الحظثم  ، السابقة

، لليهـود :............... ومنهـا ، ناتجـة عـن أسـباب أدت إليهـا        ، فلسطينأراضي  

 بعـد ............ تكرذُوهنا قد   ، عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف    ........... وهزيمة

  . الذي أدى إليهاالسبب

    

   :)٢(نشاط رقم 
   :اقرأ الموضوع اآلتي ثم أجب

وقد أهداها إلى ملـك     ، عة الدقّاقة والمتحركة  رعت السا في عهد هارون الرشيد اختُ            

، اختبـأت فيهـا الـشياطين     ، ةها آلة سحري   لزعمهم أنّ  ؛عرواا رآها اإلفرنج ذُ   ولم، رنساف

  .رسلت إليهم لإليقاع بهموُأ



 ٢٠٧

فرنج وقد أخذ اإل  ) البوصلة(واخترعوا  ، اص الساعة والعرب هم الذين اخترعوا رقّ            

وعلم الكيمياء، وقوانين ثقل األجسام، علم الجبرو، ةعنهم األرقام الحسابي.  

وقد برعـوا فـي     ، ستخرجون المياه والزيوت بالتقطير   كذلك عرف العرب كيف ي           

  .ة لبنات جنسهنات الجراحي يعملن العملي نساءهم كن؛ حتى أنالجراحة

           لمراصـد  وكان للعرب الكثير من ا    ، سب الخسوف والكسوف  وفي زمن المأمون ح

وسمرقند، ومرصد بغداد ، وبا وهو أول مرصد ظهر في أور      ،منها مرصد إشبيلية  ، ةالفلكي ،

  .م في القاهرةوجبل المقطّ، ودمشق
      

، ت هذه األفكار في األسطر التاليـة      كرذُ وقد، تناول الموضوع السابق عدة أفكار             

  .كر معها أفكار لم ترد في الموضوعوذُ

  :حسب ترتيبها في الموضوعببها ار التي وردت هنا ثم رتّاستخرج األفك -

 معرفـة العـرب      –م العلمي زمن المـأمون     التقد -الحرب بين العرب وفرنسا   (         

 –رقـام أل فائـدة ا  – اختراع الساعة في عهد هارون     –نساء العرب في الطب    قدرة–للتقطير

 خوف  – فوائد الكيمياء  –بالعر ما نقله اإلفرنج عن      -ارون يهدي الساعة إلى ملك فرنسا     ه

  .)فرنج من الساعةاإل
  

  : التدريبات_ رابعا 
  ؟ وما أهميته؟ما المقصود بترتيب األفكار. ١

٢ .  ـ  ٥ - ٣ثم اكتب مجموعة من األفكار من       ، )األم (ة عن اكتب فكرة أساسي هـا  د ب  تؤي

  .رة الرئيسة من الفكالحظ أن تجيء األفكار المساندة أكثر تحديدا. األساسيةالفكرة 

 يوما مدرسيا منـذ     تناولت ،ابة ترتيبا زمنيا ومكاني   ر فقرة ترصد فيها األحداث مرتّ     سطّ. ٣

  .وحتى نهايته، بدايته

مراعيا أن   ،حتى أصبحت في كأس الماء    ،  قطرة ماء منذ أن كانت في البحر       بع حياة تتّ. ٤

 .ره األحداث وفق الترتيب الزمني لما تتصوتجىء
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  س الحادي عشرالدر

  ة في اختيار اللفظ المالئم للمعنىالدقّ 
  

الً أو_ة األهداف السلوكي:  

       ا- في نهاية الدرس –ع من كل طالب توقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١( ة في اختيار اللفظ المالئم للمعنىح المقصود بالدقّيوض.  

٢( ة والمالءمة في التعبيرن أهمية الدقّيبي.  

٣( ز بين اليميداللة المعجمية للكلمةة والبالغي. 

٤( لفاظ والمعنى الضمني لبعض األ،ز بين المعنى المباشريمي. 

 . للمعنىيكتب فقرة مستخدما بعض األلفاظ استخداما مناسبا )٥
 

  :محتوى الدرس_ ثانيا 
 في التعبير عـن     ة اللفظ تقتضي أن يكون صحيحا     ودقّ، تهصح اللفظ   ة       المقصود بدقّ 

  . عليهعن المفهوم الذي يدّلر ختار اللفظ ليعبوأن ي، ى المرادالمعن

      ة في اختيار األلفاظ أنّ    ة الدقّ  وأهمي وتنأى به عن األخطاء    ، ي إلى جودة التعبير   ها تؤد

  .ةوداللة بالغي، ة داللة معجمي:داللتان وللفظ، أو اللبس أو التعقيد
  

 وتسمى الداللة الحق   :ةالداللة المعجمي ة من أجلـه   وهي المعنى الذي وضعت الكلم    ، ةيقي ،

  . عليه الكلمة في أصلهالذي تدّلالمعنى الحقيقي ا: أي
  

سب المعنـى   وقد نُ )  بذر الحب  (هو  ) زرع(المعجمي لكلمة   أو  ، فالمعنى الحقيقي        

ـ     لعناية المعجم بتسجيل المعاني الحقيقي      نظرا ؛معجمإلى ال  يـث  ح، ةة لكلمات اللغة العربي

جكاآلتي) حّل(ة التي تدور حول الكلمة كما نرى مثالً في كلمة معت كل المعاني الحقيقي:  

  .صار مباحا  :      الشيءحّل

 .صار الزواج منها حالالً      :ت المرأةحلّ

 . منه أثناء الحججاز له أن يفعل ما كان ممنوعا      :حرم المحّل

  .نزل  :  غضب اهللاحّل

 .هافكّ   :قدة فالن العحّل
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 . نزل به : المكان في فالنحّل

  .ة أو هو الداللة المعجمي،)حّل(ى حقيقي لكلمة ى من هذه المعاني هو معنًفكل معنً
  

 ةالداللة البالغي:   

  ومثالها مع اللفظ الـسابق    ، ا الحقيقي والمباشر  هي استعمال الكلمة في غير معناه              

 بمثل حلول    ال حلول له   معنوي أمرفاألفكار  ) رة برأسي السات األفكار   حلّ (:أن تقول  )حّل(

ن بلسانه   فلم يك  "واحلل عقدة من لساني   ": ومثل ذلك قوله تعالى   ، شخص بمكان من األماكن   

د الـذي ال     المقي حرف كالشيء بل هو العجز عن نطق بعض األ      ، عقدة كعقدة الحبل ونحوه   

  .يستطيع الحركة

 : المعنى المباشر هنا   .)قودي ن أنفقت باألمس كلّ  ، ييا أم  (: حين يقول التلميذ ألمه    :وكذلك

ه بنقود  ه أن تمد  ه يطلب من أم    أنّ :أو البالغي ، والمعنى الضمني ، ه لم يعد معه نقود اليوم     أنّ

  .أخرى
  

   :األنشطة_ ثالثًا 

  :)١ (نشاط رقم

   :أكمل الفراغ بكلمة مناسبة مما بين القوسين. 

  }معتدل – ماهر –أليف  - هور مش– الفقيرة – المجتهدين{

 .تتمتّع فلسطين بجوــــــ  - أ

 . بائسةاألسرة ـــــ  - ب

 .مصري ـــــنجيب محفوظ أديب   - ت

 .حيوان ــــــالحصان   - ث

 .يحب المعلم تالميذه ـــــــ  - ج
 

   :)٢(نشاط رقم   

 :جابة الصحيحة مما بين القوسيناختر اإل. ١

  )قهر ال– تعسفال(               .  شدة الظلمالداللة على في  األقوى  - أ

  ) الصدى-الظمأ (.              ة العطش األقوى في الداللة على شد  - ب

  )جهاد اإل– اإلرهاق         (      .العجز  األقوى في الداللة على شدة  - ت
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  ) االستغراب–االنبهار (             . اإلعجابةاألقوى في الداللة على شد  - ث

  

  :ا بين القوسينراغ بكلمة مناسبة ممأكمل الف.٢

  ) الحديقة– الطريق –الفصل (_________ باب   - أ

  ) العصفور– األسد –الطفلة (_____ ___جناح   - ب

 ) الرياح– البحر –الماء (________ خرير   - ت

 ) المدرسة– القدس –األرض (________  مدينة   - ث
  

٣ -  ر المرادف الصحيحتخي:  

  )جدد ي– يرقى  – ديشي  –ب يرح(  ـــــيبني   - أ

  ) العنيد– الرافض –ة  الطاغي ـالقوي( ــــ طسلّالمت  - ب

 ) ينزع –نازع   –اقتلع  - نزع (______انتزع   - ت
  

٤ .ة على الجمل التالية يدّلأي؟عجاب اإل شد  

  . وفق قواعدههذا العمل تم  - أ

  . على وجه السرعةهذا العمل تم  - ب

  . على وجه يثير الدهشةهذا العمل تم  - ت
  

  : التدريبات_رابعا 
  ؟ة ذلك في الكتابة وما أهمي؟ة في اختيار اللفظ المالئم للمعنىالمقصود بالدقّ    ما-١

تابتهـا  على أن تستخدم فـي ك     ) الشتاء(فقرة في حدود خمسة أسطر عن فصل         اكتب    –٢

  :األلفاظ التالية استخداما مناسبا

  .)التدفئة، يختبئ، يشتد، تكفهر، يتساقط، ةالصوفي، دةملب، العواصف  (

  

  

  

  

  

  



 ٢١١

  الدرس الثاني عشر

 باع نظام الفقراتاتّ

  كتابة الفقرة من حيث الشكل
  

  : األهداف السلوكية_أوالً 
       ا-في نهاية الدرس  –توقع من كل طالب يعلى أن أن يكون قادر :  

١( د مفهوم الفقرةيحد.  

٢( ن أهمية الفقرةيبي.  

 .خصائص الفقرة الجيدةيحدد  )٣

٤( الشكلد مهارات الفقرة من حيثيحد . 

 .يكتب فقرة مراعيا مهارات الشكل )٥
 

  :  محتوى الدرس_ ثانيا  
       ا   يتضمن الموضوع الواحد عدد     وتعالج زوايـا   ، ة من الفقرات تستغرق فكرته العام

ق اإلقناع واإلمتاع لقارئه   وتحقّ، دة منه متعد ،   وكتابة الفقرة عمل لغوي يقودنا إلى أن     فكري 

  . على كتابتها كتابة سليمة لغة وإمالءمهارةوال، الكلمة في الجملة من حسن اختيار ننتمكّ
          

ـ ، ة من الجمل المترابطة فيما بينها     والفقرة في تعبير بسيط هي مجموع             سلة والمتسل

وأهميتها في الكتابة أنّها تؤدي إلى      .  معنى من المعاني   أو، التي تستغرق فكرة من األفكار    

  .البعد عن الخلط أو التكرارو، ترتيب األفكارو،  الموضوعتنظيموجودة الشكل 
 

 : والمهارات الالزمة لها،خصائص الفقرة الجيدة
    

 هذه الخـصائص    ،اتبمجموعة من الخصائص والسم    الفقرة الجيدة    سمجب أن تتّ  ي        

      وهـذه   ،من مراعاتها عند كتابـة فقـرة مـا         عبارة عن مجموعة من المهارات التي البد 

  .ق بالمضمونومنها ما يتعلّ، ق بالشكلمهارات منها ما يتعلّال
  

  : مهارات الشكلأوالً ـ
  .استخدام عالمات الترقيم في الفقرة )١



 ٢١٢

  .ترك مسافة قصيرة في بداية الفقرة )٢

 )ضبط الهوامش (.إنهاء سطور الفقرة على خط رأسي واحد )٣

 .بداية الفقرة الثانية تكون بمحاذاة بداية الفقرة األولى )٤

 .الل الفقرة للعين والعقل معااستق )٥
  

  : مهارات المضمون_ثانيا 
  .اشتمال الفقرة على فكرة واضحة )١

  .أو آخرها،  الفكرة الرئيسة للفقرة في أولهاإبراز )٢

 .ترابط األفكار داخل الفقرة )٣
 

على أن تخصص أنشطة    ، نشطة هذا الدرس على مهارات الشكل     وسوف تقتصر أ          

  .مضمونالدرس الالحق لمهارات ال
  

ة شكل الفقرةأهمي:  
            

        ة عن مضمونها       إخراج الف  إنقرة عمل ال يقّل أهمي    م الفكـرة  ؛ فهو اإلطار الذي تقد 

، كسب اللغة المكتوبة حيـاة وحركـة       ي استخدام عالمات الترقيم أمر أساسي    و، من خالله 

اية الفقرة بترك مسافة قصيرة في       واستخدام بد  . مستوى من التعبير أكثر تأثيرا     وينقلها إلى 

  ا عن فكرة من األفكار     ز الفقرة باعتبا  أول السطر يميوضبط هـوامش الفقـرة     ،رها تعبير  ،

 ـا     ، هانفس  يجعل للسطور النهايات   الموضوع ككلّ ضبط   ومن ثمفتبدو هندسة الفقـرة واقع 

الكتابة نظام وتنظيميوحي بأن .  
  

  :األنشطة_ ثالثًا 

   :)١(نشاط رقم 
         

 فقره إلـى     أحدهما فقير يضم   :رت بين صحبة رجلين   يي خُ لو أننّ " : قال المنفلوطي        

مـا علـى    لهثرت أو آل، ... غناه إلى فقري فيعاونني    يضم، وثانيهما غني ، فقري ويضاعفه 

لـى  ي إ ة أحوج منّ  وأنا إلى الحري  ،  يتّخذني عبدا  والغني، خذني صديقًا  الفقير يتّ  ؛ ألن ثانيهما

  ."المال

  .ضع عنوانا مناسبا للفقرة السابقة  - أ



 ٢١٣

  .حاول تحديد خصائصها، تبت وفق الشكل الصحيح للفقرةالفقرة السابقة كُ  - ب

ة عد إلى الفقـر   ، موعة من المهارات  هذا الشكل له مج   ، للفقرة شكل مميز في الكتابة      - ت

 : أجبثمالسابقة 

 افةمس                ؟ الفقرة ماذا ترك الكاتب في بداية-١

٢-سم) ١ ( أو،كلمة                             ؟ر هذه المسافة كم تقد  

٣-عالمات الترقيم؟ةى العالمات المستخدمة في الفقر ماذا تسم         

  ................        ؟ ماذا وضع الكاتب في نهاية كل فقرة-٤
  

  :)٢(نشاط رقم  
          

وأراد ، رةثم ذهب بعد الحج إلى المدينة المنو      ، ن الرشيد حج الخليفة العباسي هارو           

 فأرسـل رسـوالً     ،الذي سمع عن علمه ونبوغه الكثيـر      ، )مالك بن أنس  (أن يرى اإلمام    

، إن طالب العلم يسعى إليه    : قل ألمير المؤمنين  : فقال مالك للرسول  ، علمهيستدعيه؛ ليسمع   

  . أما العلم فال يسعى ألحد
         

فأبى ، ولكنّه أمر أن يخلى المجلس من الناس      ، وأذعن الخليفة وزار مالكًا في داره             

 - رحمـه اهللا     -لم يقل مالك    . إذا منع العلم عن العامة فال خير فيه للخاصة        : مالك  وقال  

وحـقّ  ، وال يبخل به؛ لينتفع به غيره     ، فحقّ العلم على العالم أن ينشره فال يكتمه       : إال حقا 

  . يسعون إليه وال يسعى إليهم، أن يلتمسوه عند أصحابه، على طالبهالعلم 
       

وقال عليـه   . "من كتم علما؛ ألجمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة         ": قال عليه السالم          

  .                   "طلبوا العلم من المهد إلى اللحدا  ":السالم
  

 .ألخيرة جميعها تقع على خط رأسي واحد الحروف االحظ نهاية السطور تجد أن.  

 .ها بمحاذاة بداية الفقرة األولىالحظ بداية الفقرة الثانية تجد أنّ. 
  

  :مهارات كتابة الفقرة من الناحية الشكليةإذاً 
  

  :بداية الفقرة
ر هذه المسافة المتروكة بمقدار ما يتسع       وتقد، أن تبتعد مسافة مناسبة عن الهامش     وذلك ب . 

  .لمةلكتابة ك



 ٢١٤

  ...والفاصلة المنقوطة، والفاصلة، كالنقطة: ستخدام عالمات الترقيما. 
  

  :نهاية الفقرة
  . عن الفقرة الالحقة بها تغلق وتستقّلثم، ختم الفقرة بوضع نقطة وذلك بأن تُ.
 

  :ضبط الهوامش
  

، سفل الحرف األخير من السطر األول      وذلك بأن يقع الحرف األخير من السطر الثاني أ         .

 وكذلك يجب   . واحد كذا حتى تكون األحرف األخيرة في سطور الفقرة على خط رأسي          وه

فصل بين الفقـرة واألخـرى      وي، نية بمحاذاة بداية الفقرة األولى    أن تكون بداية الفقرة الثا    

وهكذا في كل فقرة وفق نسق      ،  الكائن بين سطور الفقرة الواحدة     بفراغ أعرض من الفراغ   

هندسيلتالي يوضح ذلكوالشكل ا، د موح:  

  

  ____________________________________بداية الفقرة األولى

  نهاية الفقرة األولى. ___________________________________
  

_______________________________ ________________  

  ____________________________________ثانيةال الفقرة بداية 

_______________________________________________  

   نهاية الفقرة الثانية. ___________________________________

  
 

  

  : التدريبات_   رابعا
  ؟ وما فائدة نظام الفقرات في الكتابة؟ما المقصود بالفقرة .١

٢. تتميو، ..........:هاز الفقرة الجيدة بمجموعة من الخصائص أهم............   

 .ة مهارات كتابة الفقرة من الناحية الشكليمراعيا) اختيار الصديق(ل اكتب فقرة حو .٣

  

  

  



 ٢١٥

 الدرس الثالث عشر

 كتابة الفقرة من حيث المضمون

)لها أو آخرهاإبراز الفكرة الرئيسة للفقرة في أو(  
  

  : األهداف السلوكية_أوالً 
         ا- في نهاية الدرس –ع من كل طالب توقّيلى أن ع أن يكون قادر:  

١( د عناصر الفقرة ومكوناتهايحد.  

٢( د مهارات كتابة الفقرة من حيث المضمونيحد.  

٣( ح المقصود بمهارات الفقرة من حيث المضمونيوض. 

 . مهارات كتابة الفقرة من حيث المضمونيكتب الفقرة مراعيا )٤
 

  : محتوى الدرس_  ثانيا
           

            الفقرة ه  عرفنا في الدرس السابق أن     مـن   مجموعة   ي قطعة من الموضوع تضم

 تبدأ بتـرك    ،ة على الورق   وهي مستقلّ  ، أو شرحه  ،الجمل بينها اتصال دقيق إلبراز المعنى     

  .مسافة قصيرة وتنتهي بنقطة
          

          وقـد  ، ق بالمـضمون  وأخرى تتعلّ ، ق بالشكل  للفقرة مهارات تتعلّ   وعرفنا كذلك أن

ذا الدرس الفقـرة مـن      وسنتناول في ه  ، رة من حيث الشكل   درس السابق الفق  تناولنا في ال  

ـ       : الفقرة في مضمونها  ف ،حيث المضمون  ر عـن   عبارة عن مجموعة من الجمل التي تعب

 وتأتي الجمل األخرى   ، ةوتشتمل الجملة األولى في الفقرة على الفكرة الرئيس       ، ةفكرة أساسي

  .أو توسيعها، أو توضيحها، دة على شرح الفكرة الرئيسة ومساع،معينة
  

ناتهاعناصر الفقرة ومكو:  
 .وهدفـه ، الكاتـب  ة أو كثرة حسب قـدرة    فقرة عدد من العناصر تختلف قلّ      لكّل        

ر عطـاء تـصو  تعمل جميعها على إ،  عدد من األفكار ل في إطار  وعناصر الفقرة قد تتشكّ   

ستغرق الفكرة   وي ،ر يشرح ويفس  وبعضها فرعي ، وبعض هذه األفكار رئيسي   ، عام للفكرة 

ة للفقرةالعام.ن من وعلى هذا فالفقرة تتكو:   
  .الفكرة الرئيسة 



 ٢١٦

 ةالجمل الفرعي.  

 .البداية والنهاية 

  :ومن هنا كانت مهارات المضمون للفقرة كما يلي

 لها أو آخرهاإبراز الفكرة الرئيسة للفقرة في أو.  

 الجمل الفرعية تؤيةد الجملة المحوري.  
 

أو ، صها في الجملة األولى للفقرة    ود بإبراز الفكرة الرئيسة للفقرة أن تلخّ        والمقص        

ة المطلقـة   ولكن الغالبي ، أو العكس تماما  ، جمال ثم التفصيل  ا أن تبدأ باإل   فإم، األخيرة منها 

 وعلى هذا فالجملة األولى من الفقرة هـي         .اب تضع الفكرة الرئيسة في أول الفقرة      من الكتّ 

 ن ال التي تتضم     ـ    ، ةفكرة الرئيسة التي تتبعها أفكار فرعي ر عـن   وهذه الجملة المفتاحية تعب

، ة أو سؤال  وبداية الفقرة قد تكون جملة خبري     ، وتكشف عن اتجاهها  ، هامضمون الفقرة كلّ  

ا، ةأو إثارة قضيثمرة من قطوف وثمرات األدب أو، أو قوالً مأثور.   
           

ونهاية الفقرة نهاية   ، ؛ فالفقرة عرض الفكرة   ة عن بدايتها   أهمي ونهاية الفقرة ال تقلّ            

فقد تنتهي الفقرة بذكر الهدف     ، هذه النهايات كما تنوعت البدايات    ع  ؛ ولذلك تتنو  لهذه الفكرة 

أو قد تنتهي   ، ر عن مرمى الفقرة   نشائية تعب وذلك بذكر جملة خبرية أو إ     ، كرةمن طرح الف  

وقد تكـون   ، ي بجملة تمهد للفقرة التي تليها     وقد تنته ، لتينبتلخيص للفقرة في جملة أو جم     

ة االختيار في وضع نهاية مناسـبة       وتترك له حري  ،  الفقرة مفتوحة؛ لتثير فكر القارئ     نهاية

   .لها
  

  :األنشطة_ ثالثًا 

  :)١(نشاط رقم 
   :اقرأ الفقرة التالية ثم أجب األسئلة التي تليها

 "أعـرج " :هم ينادونه، حدا من الناس ال يناديه بهذا االسم      ولكن أ ،          كان اسمه خليل  

      نكـرة   ؟وأين يسكن ، وأمه، وال أحد يعرف من أبوه    . حتى كاد هو أن ينسى اسمه الحقيقي 

  !. طفل بائس قذفته الحياة ليخوض معركتها ، من النكرات
           

، لع رأسه من بين كتفيـه     كلّما خطا خطوة اندفع رأسه إلى األمام اندفاعة تكاد تخ                  

ومـن  ، ومن حي إلى حي   ، من شارع إلى شارع   ، وهو مضطر إلى الدوران في الشوارع     

ويبتسم ابتسامة باكيـة فـي      . و في األخرى فوطة   ، في يده دلو ماء   ، هذه السيارة إلى تلك   



 ٢١٧

، ال يجيد الثرثرة  ... وجه هذا السائق أو ذاك؛ أمالً في أن يدعوه أحدهما فيمسح له سيارته            

  . وعيناه الناطقتان بألف لغز ولغز، تعلو شفتيه ابتسامته الحزينة، يبقى صامتًا كاألخرس

• ؟ر عنها الفقرة السابقةما الفكرة الرئيسة التي تعب  

• حدد الجملة المحوريرة عن الفكرة الرئيسةة المعب.  

• ؟تستنتج  ماذا؟ضعت هذه الجملةأين و  

 .ها تد تجد أنّ،ةالحظ الجمل الفرعيةعم الجملة المحوري.  
 

  :)٢(نشاط رقم 
  :   اقرأ الفقرة التالية ثم أجب األسئلة التي تليها -٣

            ألول مرة يوم أُ    ةلقد عرفنا الطاقة الذري  لقيت أو  ة على اليابـان فـي      ل قنبلة ذري

 الحرب العالمي بالـدمار والخـراب   – أول ما اقتـرن  – واقترن اسمها   .ةة الثاني . ولكـن  

ة ره ألغـراض سـلمي    فسخّ،  كبير إلى حد ، ض هذا الوحش الفاتك   إلنسان استطاع أن يرو   ا

 :ووسـائل المواصـالت   ، وإدارة المـصانع  ، قد استُغلت في توليد الكهرباء    ف، نافعة للبشر 

ةالبري، ة والبحري، ة والجوي،     ة كذلك فـي ميـدان العـالج         وظهر أثر استخدام الطاقة الذري

يالطب: اء ا  فاألطب   ة في تـشخيص كثيـر مـن األمـراض         ليوم يستخدمون الطاقة الذري ،

 مـن   التي كان عالجها فيما مـضى ضـربا       ، ة األمراض المستعصية  وبخاص، وعالجها

  .المستحيالت

  .ر عن مضمونها بحيث يعب، للفقرة السابقةضع عنوانًا مناسبا  - أ

  .د عناصرهاوحد، ل الفقرة السابقةحلّ  - ب

  ؟ئيسةكيف أبرز الكاتب فكرته الر  - ت

  .ر عن الفكرة الرئيسة للفقرة بأسلوبكعب  - ث
  

  : التدريبات_ رابعا
  . الفكرة الرئيسة في أول الفقرةمبرزا) التلوث على صحة اإلنسانأثر (اكتب فقرة عن  -١

  . مهارات الفقرة من حيث المضمونمراعيا) حقوق الجار(اكتب فقرة عن  -٢



 ٢١٩

   المقترحلبرنامجبادليل المعلّم الخاص 
   

             وتقديم المعلومات واإلرشادات التي     ة البرنامج يهدف هذا الدليل إلى توضيح ماهي ،

ـ م مجموعة من الوسـائل ا كما يقد ،ة له والخاصالعامةتساعد في تحقيق األهداف   ة لتعليمي

  .؛ لتحقيق األهداف المرجوةالتي تساهم في تبسيط المعلوماتالتعلّمية 
    

اليب التدريس التي يمكن توظيفها في أثنـاء عـرض دروس           سكما يقترح بعض أ          

 ،كذلك يقترح مجموعة من المراجع والمصادر التـي يمكـن االسـتعانة بهـا              ،البرنامج

  . في البرنامجبداعي المقترحةلتعبير اإلوالرجوع إليها عند تدريس مهارات ا
        

        وقد تم      ا       تنظيم محتوى البرنامج ودروسه بحيث يتضما مناسـبن كّل درس تمهيـد، 

  .تها وبيان أهمي، بالمهارة موضوع الدرسوتعريفًا
        

لها ق الطالب من خال   ة يطب ، وأنماط نشاط تقويمي   كّل درس بتدريبات متنوعة    يختتمو       

  .ةة في التنمية المرجوي بهدف تأكيد الممارسة العمل؛أثناء الدرسفي موه ما تعلّ
         

، وأوجه   هذا الدليل يصاحب كتاب الطالب، ويرمي إلى تحديد األهداف         نوعليه فإ         

 ؛، واختيار الوسائل واألساليب واألنظمة المناسبة     الرجى تحقيقها على نحو فع    م التي ي  التعلّ

ةللوصول إلى تحقيق األهداف المرجو.  
         

 حتى  لدليل على البنود الرئيسة للموقف التعليمي؛     وقد اقتصر الباحث في إعداد هذا ا             

  .العمل بما يقتضيه الموقف التعليميو، التعديل أو اإلثراءة  حريللمعلّميتيح 
  

  

  

  : المقترحللبرنامج العامة األهداف
       

 دة إلى تنمية بعض مهارات التعبيـر الكتـابي        ا البرنامج بالوسائل المتعد    هذ هدفي        

 ينبثـق   ، في بداية البرنامج   عامة تحديد أهداف    ، وقد تم  طالب الصف الثامن   لدى   اإلبداعي

  قـدرة   تنميـة  وتتمثّل في.  درس من دروس البرنامج  تلي عنوان كلّ   ،ةمنها أهداف سلوكي

  :علىالطالب 
  

 .لتعبير وقيمته في الحياة اأهميةشعور بال )١

٢( ف كلّة وبلغة سلسة بعيدة عن التالتعبير الكتابي بحري.  



 ٢٢٠

  . الطالبةشخصيكّل يظهر  بش - من خالل المقال األدبي– التعبير اإلبداعي )٣

  .توظيف عالمات الترقيم )٤

  . سليمكّلاستخدام أدوات الربط بش )٥

  .التعبير عن األفكار بجمل مفيدة )٦

  .توظيف الشواهد المناسبة )٧

 .تحديد األفكار األساسية والفرعية )٨

  .ترتيب األفكار وتنظيمها وتسلسلها )٩

  .انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني )١٠

  .تنظيم األفكار والكتابة في فقرات محددة )١١

  .مراعاة مهارات الشكّل للفقرة )١٢

 .إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة )١٣
  

      والّتي يتناولهـا  ، مج بالدرس الّتي لم يتناولها البرنا   ، هناك بعض األهداف األساسية         

  ولكن البرنامج  يؤكّد      - نظرا ألن لها حصصا خاصة بها في الجدول المدرسي           -المعلّم؛  

 :وهي، عليها؛ ألهميتها

 .تناسقموواضح جميل  على الكتابة بخطّ قدرة الطالب تنمية )١

  . الخالية من األخطاء اإلمالئيةعلى الكتابة قدرة الطالب تنمية )٢

 . الخالية من األخطاء النحوية والصرفية واألسلوبيةعلى الكتابة قدرة الطالب تنمية )٣
  

  

  :المقترح األهداف الخاصة للبرنامج

 مجمـوع أهـداف الوحـدتين       المقتـرح فـي   ة للبرنامج    األهداف الخاص  نحصرت       

تينالتدريسي .  
  

  :أساليب التدريس
          

وعليه فـإن   ، يس هناك أسلوب تدريس واحد يصلح لكّل الدروس       من المعلوم أنّه ل            

، األساس أن يستخدم المعلّم مجموعة من األساليب عند عرضه لمحتوى دروس البرنـامج            

  :ومن هذه األساليب
  

  .أسلوب المناقشة والحوار الموجه )١



 ٢٢١

  .أسلوب حّل المشكالت )٢

  .أسلوب العمل الفردي )٣

 ).ضمن مجموعات(أسلوب العمل الزمري  )٤
  

  

  :مقترحات وتوجيهات عامة للمعلّم لتفعيل الموقف التعليمى
  

  .إعداد الوسيلة التعليمية وتجربتها خارج الفصل قبل شرح الدرس 

 .قبل شرح الدرس) المادي والنفسي(ة الجو المناسب تهيئ 

  .تنويع صور التمهيد للدرس 

  .ربط الخبرات السابقة بالخبرات الالحقة 

  .ما أمكناالبتعاد عن أسلوب التلقين  

 .وبين الطالب والمعلّم،  استخدام أسلوب التفاعل والمشاركة بين الطالب 

وذلك مراعاة للفروق الفردية بين الطـالب       ، والتدريبات، واألمثلة،  التنويع في األسئلة   

  . ما أمكن

  ).عقب كّل استجابة(تخدام التعزيز المناسب في وقته اس 

  . أفكارهم ومشاعرهمإتاحة الفرصة للطالب للتعبير بحرية عن 

إتاحة الفرصة للطالب للتدرب على نقد كتابات زمالئهم وفق معيار قدرات الطـالب              

  .وحاجاتهم

  .بل إرفاقها بعبارات وتعليقات مناسبة لكتابة كّل طالب، عدم االكتفاء بوضع العالمة 

وأوراق التدريبات إلـى الطـالب؛ ليتعرفـوا علـى           ، الحرص على إعادة الكراسات    

  . التي وقعوا فيها؛ حتّى يتجنّبوها في المرات القادمةءوإلى األخطا، اهممستو

  .االهتمام بالطالب المتميزين وإعطاؤهم اهتماما خاصا 

 .االهتمام بتشجيع الطالب الذين يبدون نوعا من القصور عن المستوى العام لزمالئهم 
   

  

  :الوسائل التعليمية
وذلك من خالل عرضها في     ، مع المادة المصاحبة لها    مةتم تحديد الوسائل المستخد          

 التعليمي ببعض الوسـائل     ويمكن إثراء الموقف  ، بداية كّل درس مع المادة المصاحبة لها      

  : وهي- بحسب رؤية المعلّم- التالية



 ٢٢٢

نماذج لمقاالت متنوعة ـ مجموعات قصصية ـ صور لمـشاهد متنوعـة ـ أوراق       

  .حات أدبية من الصحف ـ مجالت أدبيةعمل فردية أو جماعية ـ صف
  

  

  :األنشطة المقترحة
          

  :ومنها، هناك مجموعة من األنشطة التي يمكن االستعانة ببعضها        
  

  .أو المكتبات العامة، زيارة لمكتبة المدرسة •

  .التعرف إلى مكان كتب األدب في المكتبة •

  .وتوثيقها، تر ثمرة القراءةكتابة مقاالت أدبية من الصحف والمجالت في دف •

  .قراءة بعض الطالب لمقاالت أعجبتهم في اإلذاعة المدرسية •

  .ووصف ما شاهدوه، زيارة الطالب لمواقع األحداث •

  . والتعرف إلى طريقتهم في الكتابة واإلبداع، إجراء مقابالت مع أدباء محليين •
  

  

  :المصادر والمراجع 
           

  : ع التي يمكن الرجوع إليها مثلهناك بعض المراج        

وبخاصة الفصول التي تتنـاول التعبيـر وطـرق         ، كتب طرائق تدريس اللغة العربية     •

  .تعليمه وتصحيحه

،  االبتدائية العليا واإلعدادية في مدارس وكالة الغـوث       : دليل تدريس التعبير للمرحلتين    •

  .بقطاع غزة

  .ادر أحمدمحمد عبد الق:  تأليف ،كتاب طرق تعليم التعبير •

  .و خليل محمود نصار، خليل عبد الفتاح حماد:  تأليف ،كتاب فن التعبير الوظيفي •

  .محمد مندور: تأليف، األدب وفنونه •

  .محمد صالح الشنطي: تأليف، فن التحرير العربي ـ ضوابطه وأنماطه •

 . محمد يونس عبد العال: تأليف، فن النثر العربي ـ قضايا وفنون ونصوص •

  :ومنها، والرسائل الجامعية التي تتعلّق بمهارات التعبيراألبحاث 

  ).٢٠٠٣(بحث بسام عايش النجار المقدم لنيل درجة الدكتوراة في التربية  

  ).٢٠٠٢(بحث جمال كامل الفليت المقدم لنيل درجة الماجستير في التربية  
  

  

  



 ٢٢٣

  :التمهيد
 إثراء التمهيد من خالل مناقشة      ويمكنه، يوظّف المعلّم النشاط التمهيدي المعد لكّل درس       

أو من خالل سرد أحـداث مـن        _ إذا رأى أن له عالقة بالدرس الجديد        _ النشاط البيتي   

  .أو عرض صورة، أو من خالل سرد قصة،الواقع ذات عالقة بموضوع الدرس

  .كما يجب أن يتناسب وموضوع الدرس، ومشوقًا، يفضل أن يكون التمهيد متنوعا 
  

  

  

  :العرض

رض محتوى المهارة المقصودة على السبورة الضوئية من خالل الوسائل المعدة لكّل               ع •

  .درس

 . واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة  قراءة الطالب للمحتوى •

  بعـض    – بعـض الـصور    – المفردات الجديـدة     –الفهم العام   (مناقشة المعنى العام     •

 ). المهارات التعبيرية

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة الجهرية للمعلّم ال •

مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف               •

  .السلوكية

يعطى المجال الكافي للطالب؛ لتطبيق المهارات عمليا من خالل التدريبات واألنـشطة             •

  .المصاحبة
  

  

  

  :ويم البنائيالتق

من خالل اإلجابـة     أو،          يتم من خالل اإلجابة عن أسئلة المناقشة التحليلية للدرس        

أو ، ومن خالل أنشطة إثرائية يـضعها المعلّـم       ، عن بعض األنشطة التي تتخلّل كّل درس      

نـاول  والتركيز على المهارة التي تم ت     ، القصرويراعي هذا التقويم التنوع و    ، ةيراها مناسب 

  .شرحها في الدرس
  

  :التقويم الختامي
أو التدريبات المعدة في نهاية كّل درس مـن         ،          يكون باإلجابة عن أسئلة األنشطة    

  .ويمكن إثراؤه بأسئلة أخرى يراها المعلّم مناسبة، كتاب الطالب
  



 ٢٢٤

  :إغالق الدرس
مج ـ  بسؤال الطالب  يكون بقيام المعلّم ـ  في نهاية كّل درس من دروس البرنا         

، أو الطلب من أحد الطالب تلخيص الدرس بعبارة أو بعبارتين         ، عما استفادوه من الدرس   

  .أو قيام المعلّم بكتابة ملخّص مركّز في نقاط لمحتوى الدرس

  

  الدرس األول

   اإلبداعيمفهوم التعبير
  

  

  

  :األهداف السلوكية 
          

         ا-ي نهاية الدرس ف  – طالب كّلع من توقّيعلى أن أن يكون قادر :  
  

١( عامكّلد مفهوم التعبير بشيحد .  

٢( ف التعبير الكتابي اإلبداعييعر.  

 .يذكر بعض مجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي )٣

٤( ةلى المهارات إف يتعرللتعبير الكتابي اإلبداعياألساسي . 
  

  
 

  :الوسائل المتعددة
       دة جهاز العرض بالوسائط المتعد)L.C. D (ن عليـه    مع جهاز حاسـوب مخـز

شريط معد عليـه  ،  تسجيل جهاز،أعد عليها المحتوى واألنشطة) power point(شرائح 

 ،وبطاقـات اإلجابـة   ، لوحة الجيوب  ، لوحة بأهم مهارات التعبير الكتابي     ،المادة التعليمية 

  .السبورة والطباشير الملون، كراسات الطالب
  

  :طةاإلجراءات واألنش

  :التمهيد
يبدأ المعلّم بسؤال الطالب عن فروع اللغة العربية التي يدرسـونها فـي الـصف                     

ويـضع دائـرة     ، يسجل على السبورة هذه الفـروع     ، وبعد االستماع إلى اإلجابات   ، الثامن

،  في منتـصف الـسبورة     - بخط واضح  -ويكتبها، )التعبير(بالطباشير الملون على كلّمة     



 ٢٢٥

أو يسأل الطالب عن توقّعـاتهم لـدرس        ، هو درس اليوم  ، ب أن هذا العنوان   ويخبر الطال 

  .اليوم

ويطلب من كل مجموعة    ، ـ يكلّف الطالب في مجموعات صياغة تعريف لمفهوم التعبير         

  .ويتم مناقشة هذه المفاهيم، أن تناقش وتسجل المفهوم الذي صاغته لمفهوم التعبير
  

  

  

   :العرض
 علـى   )٨-٧: صـفحة  كتاب الطالـب  (في  الوارد  قصودة  عرض محتوى المهارة الم    •

مـع جهـاز   ) L. C. D( جهاز العرض بالوسائط المتعـددة  السبورة الضوئية من خالل

والذي يتنـاول  الدرس أعد عليها محتوى ) power point(حاسوب  مخزن عليه شرائح 

،  األساسـية  تـه ومهارا، التعبير اإلبـداعي   لتعريف ويتعرض ،مفهوم التعبير بشكّل عام   

  .؛ وذلك الستكمال النواقص في تعريفات الطالب لمفهوم التعبيروبعض مجاالته

 . واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة قراءة الطالب للمحتوى •

 ).              بعض المهارات التعبيرية– المفردات الجديدة –الفهم العامّ (مناقشة المعنى العام  •

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(ءة جهرية للمعلّم قرا  •

  .مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى تحقيق األهداف السلوكية •

والذي ،  مع الطالب  )٦: صفحة، كتاب الطالب (ارد في   الو) ١(يناقش المعلّم نشاط رقم      •

 .لتعبير الكتابي اإلبداعيومجاالت ا، فة والوظيكّلأقسام التعبير من حيث الشيتناول 

، جاالت التعبيـر الكتـابي اإلبـداعي       م أهميعرض المعلّم على الطالب لوحة تتناول         •

   .ويناقشهم فيها

  .هارات التعبير الكتابي اإلبداعي مأهميعرض المعلّم على الطالب لوحة تتناول  •

ويتنـاول النـشاط    ، )٦: حةصف، كتاب الطالب (لوارد في   ا )٢(يناقش المعلّم نشاط رقم      •

ة مهاراتال أهمللتعبير الكتابي اإلبداعي األساسي.  
  
 

  :التقويم

من خالل لوحة   وتصحح   )٦: صفحة، كتاب الطالب (الوارد في    )٢(، )١ ( رقم تدريب 

  .وبطاقات اإلجابة، الجيوب
 

  



 ٢٢٦

  :نشاط بيتي
o   المطالعـة   من كتاب    ٩: فحةص(، إلى درس من خطب النساء     تكليف الطالب بالرجوع

  .واستخراج ثالث مهارات أساسية للتعبير الكتابي، )والنصوص

  

  الدرس الثاني

  مفهوم المقال األدبي وعناصره
  

ةاألهداف السلوكي:  
         ا- في نهاية الدرس – طالب كّلع من توقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١( د مفهوم المقال األدبييحد . 

  .)العاطفة، األفكار، لغةال(يستخلص عناصر المقال األدبي  )٢

٣( في المقال األدبير مفهوم عنصر اللغةيفس . 

 . أفكاره األدبي المصادر التي يستقي منها كاتب المقاليذكر )٤

 . األدبي عن مفهوم عنصر العاطفة في المقالعبري )٥
 

  

  :الوسائل المتعددة
عليـه  مع جهاز حاسـوب مخـزن   ) L. C. D (        جهاز العرض بالوسائط المتعددة

، لوحة الجيـوب  ،شريط، مسجل، أعد عليها المحتوى واألنشطة) power point(شرائح 

  .السبورة والطباشير الملون،  كراسات الطالب،وبطاقات اإلجابة
  

  :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
ويعزز المجيدين ويـشيد    ، ـ يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق          

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم، بهم

ويطلب من كل مجموعـة     ، ـ يكلّف الطالب في مجموعات صياغة تعريف للمقال األدبي        

  .ويتم مناقشة هذه المفاهيم، أن تناقش وتسجل المفهوم الذي صاغته للمقال األدبي
  

   



 ٢٢٧

 :العرض

على الـسبورة   ) ٥: صفحة لبكتاب الطا (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة       •

أعد عليهـا محتـوى   power point) (مع شرائح ) L.C. D( جهاز الضوئية من خالل

 . وعناصره ، وهو عبارة عن تعريف للمقال األدبي .الدرس

 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 ).                بعض المهارات التعبيرية– المفردات الجديدة –الفهم العام (مناقشة المعنى العام   •

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

 . مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى تحقيق األهداف السلوكية •

 وأهـم ، لمقالم العاطفة في ا   ر مفهو يفسوهما عبارة عن ت    ):٢(، )١( مناقشة نشاط رقم     •

 . اختالف أساليب الكتابفير العوامل التي تؤثّ

ومناقـشة الطـالب فـي      ، من الشريط المسجل  ) ثورة المعلومات (قالة   االستماع إلى م   •

 .مشاعرهم بعد االستماع؛ وذلك لتفسير مفهوم العاطفة
 

  :التقويم

وتصحح مـن    )٩: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد   )٣ (،)٢(، )١ (رقمنشاط         

  .وبطاقات اإلجابة، خالل لوحة الجيوب
  

  :نشاط بيتي
o   من كتاب المطالعة   ) ٧٤، صفحة، ثورة المعلومات ( إلى درس  تكليف الطالب بالرجوع

خير الكالم مـا    : (القول ومن خالله مناقشة عنصر اللغة في المقال من خالل        ، والنصوص

  ).قّل  ودّل

o  ٩: صفحة ،اب الطالبكت(في الوارد ) ١ (:تدريب رقم.(  

  

  

  

  

  



 ٢٢٨

  الدرس الثالث

مكونات  المقال األدبي  
  

ةاألهداف السلوكي:  
         ا-في نهاية الدرس  – طالب كّلع من توقّ يعلى أن أن يكون قادر :  

١( يبياألدبينات المقالن مكو .  

 .ةناته األساسييشتمل على مكوأدبيا يكتب مقاال  )٢
  

  :الوسائل المتعددة
          مع جهاز حاسوب مخزن عليه شـرائح        ) L.C.D(هاز العرض بالوسائط المتعددة      ج  

)power point (عليها المحتوى واألنشطة شريط معد عليه المـادة  ، جهاز تسجيل ،أعد

الـسبورة والطباشـير      ،  كراسـات الطـالب    ،وبطاقات اإلجابة ، لوحة الجيوب  ،التعليمية

  . الملون
  

  :ألنشطةاإلجراءات وا

  :التمهيد
،  ويمدح المجيـدين  ، يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق                

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم

  :العرض 

علـى  ) ١٠: صـفحة  كتـاب الطالـب   (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

ُأعـد عليهـا   ) power point (مع شـرائح ) L.C.D(  جهازالسبورة الضوئية من خالل

  .المقال األدبي والذي يعرض لمكونات ،الدرسمحتوى 

 . واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة قراءة الطالب للمحتوى •

  ).               بعض المهارات التعبيرية– المفردات الجديدة –الفهم العامّ (مناقشة المعنى العام   •

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

وتحقيـق األهـداف    ، مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى استنتاج القاعـدة         •

 .السلوكية



 ٢٢٩

وهما عبارة   )١١ -١٠: صفحةكتاب الطالب   (في  الوارد   )٢(، )١(مناقشة نشاط رقم     •

ـ  ص الخصائ وذكر، والخاتمة، ضوالعر، المقدمةتحديد  عن   وتعريـف  ، ة للعـرض   الفني

 ). ٣٣:  صفحةالمطالعة والنصوص (في كتاب) بغداد(درس وذلك من . للخاتمة

  :التقويم
  . مع مراعاة مكونات المقال األدبي)الصداقة( عن أدبي بكتابة مقال تكليف الطالب        

  

  :نشاط بيتي
o   إلى درس  تكليف الطالب بالرجوع  ،)  مـن كتـاب المطالعـة       ٧٩: صفحة، موسىأم 

  .مدى مناسبة الخاتمة للمقال: ومن خالله مناقشة، )والنصوص

  

  الدرس الرابع

  استخدام عالمات الترقيم

  مفهوم الترقيم وأهميته وعالماته
      

    

ةاألهداف السلوكي:  
         ا-في نهاية الدرس  – طالب كّلع من توقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١( د مفهوم الترقيميحد.  

٢( ةن يبيالترقيمأهمي .  

٣( وأقسامها   ف عالمات الترقيم  يتعر )    ن أنواع الوقفوالعالمات التـي    ،العالمات التي تبي

 ).والعالمات الصامتة ،تبين تنويع النبرات الصوتية

٤( عالمة من عالمات الترقيمكّلف رسم يتعر .  
  

  
 

  :الوسائل المتعددة
 مع جهاز حاسوب مخزن عليه شرائح     ) L.C.D(ائط المتعددة   جهاز العرض بالوس          

)power point (عليها المحتوى واألنشطة شريط معد عليه المـادة  ، جهاز تسجيل ،أعد

   .السبورة والطباشير الملون،  كراسات الطالب،وبطاقات اإلجابة، لوحة الجيوب ،التعليمية
 

 



 ٢٣٠

  :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد

، ويـشجع المجيـدين   ، م بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس الـسابق         يبدأ المعلّ  

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم

يبين الفرق بين عبارة    وهو عبارة عن نشاط تمهيدي       )١(يقوم المعلّم بمناقشة نشاط رقم       

  .وأخرى تهملها، توظّف عالمات الترقيم
  

 :العرض

علـى  ) ١٣-١٢: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  مقصودة  عرض محتوى المهارة ال    •

     مـع شـرائح  ) L.C. D( جهاز العرض بالوسائط المتعـددة  السبورة الضوئية من خالل

)power point .( عليها محتوى والذي يتناول مفهـوم عالمـات التـرقيم   ، الدرسُأعد ،

  .منها وموقعها عالمة ورسم كّل، وأهميتها

 .حتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحةقراءة الطالب للم •

 بعض المهارات   – بعض الصور  – المفردات الجديدة  –الفهم العام (مناقشة المعنى العام      •

  ).              التعبيرية

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

ت التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف            مناقشة تفصيلية للمهارا   •

 .السلوكية

  .وما يعقبه من مناقشة شفوية حول مفهوم الترقيم وأهميته )٢(ينفّذ المعلّم نشاط رقم  •

  .وصورتها  ، واسم كّل عالمة، يتوصل المعلّم والطالب إلى مجمل عالمات الترقيم •

اص بعالمات الترقيم من خالل الشريحة المعدة       يعرض المعلّم على الطالب الجدول الخ      •

 .لذلك
  

  :التقويم
، ويصحح من خالل لوحة الجيوب     )١٤ (من كتاب الطالب صفحة   : )٣(نشاط رقم         

  .وبطاقات اإلجابة
  

  :نشاط بيتي
o  ١: (صفحةمن كتاب الطالب ) ١ (:تدريب رقم.( 



 ٢٣١

  الدرس الخامس

   عالمات الترقيممواقع
  

 ةاألهداف السلوكي:  
         ا-في نهاية الدرس   – طالب كّلع من توقّ يعلى أن أن يكون قادر :  

١( ز بين عالمات الترقيميمي.  

  . استعمال عالمات الترقيممواقع تعرفي )٢

 .ها في فقرة مكتوبةمواقعيضع عالمات الترقيم في  )٣

 .يكتب فقرة مستخدما عالمات الترقيم استخداما صحيحا )٤

 ).؛(والفاصلة المنقوطة ، )،(الفاصلة : متشابهة مثليميز بين العالمات ال )٥

 /... ). السيد (الشرطة المائلة : ض الكتّاب مثلالعالمات التي يستعملها بعيتعرف على  )٦
  
 

    :الوسائل المتعّددة
شفافّيات             از عرض ال  ، مع شفافيات أعد عليها المحتوى واألنـشطة )O. H. P (جه

لوحـة   ، أقالم فلوماسـتر   ،لوحة كهربائية  ،ليه المادة التعليمية  شريط معد ع  ، جهاز تسجيل 

  .السبورة والطباشير الملون،  كراسات الطالب،وبطاقات اإلجابة، الجيوب
 

 :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
ويعـزز المجيـدين   ، يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق           

وم بمناقشة  نشاط رقم     ثم يق . وجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم     وي، ويشيد بهم 

يتعرف الطـالب    ،وهو عبارة عن نشاط تمهيدي     ،)١٥: صفحة، كتاب الطالب : (من) ١(

ويبين لهم بأن هذه العالمـات ال       ، من خالله إلى بعض عالمات الترقيم الواردة في الفقرة        

ا؛ ألنّها موضوعة وفق قواعـد خاصـة بعالمـات          يمكن وضع عالمات أخرى بدالً منه     

  .الترقيم
 

  

  



 ٢٣٢

  :العرض

علـى  ) ١٧-١٥: صـفحة  كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

مع شفافيات أعد عليهـا  ) O. H. P( جهاز عرض الشفافيات السبورة الضوئية من خالل

 .ومواقعها، يموهي عبارة عن تعريف لعالمات الترق ،المحتوى واألنشطة

 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

  ).               بعض المهارات التعبيرية– بعض الصور–الفهم العام(مناقشة المعنى العام  •

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

ية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف             مناقشة تفصيل  •

 .السلوكية

اللوحـة   مـن خـالل    )١٥(صـفحة   ، كتاب الطالـب  : من )٢( نشاط رقم    ينفّذ المعلّم  •

    العبارة  وهـي بعنـوان       ؛ حتى يتعرف الطالب إلى عالمات الترقيم الواردة في        الكهربائية

  .لتي تليهااألسئلة ايناقش ثم " الحنين"

 .ثم يناقشهم فيها، يعرض المعلّم على الطالب الشفافية الخاصة بجدول عالمات الترقيم •

 .يطلب المعلّم من الطالب ذكر أمثلة على عالمات الترقيم •
  

  : التقويم

، ويصحح من خالل لوحـة الجيـوب       )١٨(: في كتاب الطالب صفحة   : )٣(نشاط رقم   

  .وبطاقات اإلجابة
  

  :نشاط بيتي
o ١٨: صفحة كتاب الطالب من ( ٣ -١ رقم :يباتتدر.(  

  

  الدرس السادس

  ة في استخدام أدوات الربطالدقّ
  

ة األهداف السلوكي:   
         ا- في نهاية الدرس  – طالب كّلع من توقّ يعلى أن أن يكون قادر :  

  .يتعرف إلى أدوات الربط المستخدمة في الكتابة )١



 ٢٣٣

  .الكتابة أدوات الربط في أهمية يبين )٢

٣( أداة من أدوات الربطكّلد وظيفة يحد .  

 .بدقّةيستخدم أدوات الربط في كتابته  )٤
  

  

  :الوسائل المتعددة
 مع جهاز حاسـوب مخـزن عليـه         )L.C.D (جهاز العرض بالوسائط المتعددة          

شريط معد عليـه  ، جهاز تسجيل ،عليها المحتوى واألنشطةأعدpower point ( (شرائح 

  .السبورة والطباشير الملون، كراسات الطالب، بطاقة إجابة، لوحة جيوب ،تعليميةالمادة ال
  

  

 :اإلجراءات واألنشطة 

  :التمهيد
ويعزز المجيدين ويـشيد    ،  يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق          -

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم، بهم

وهو عبارة  ، )١٩: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد   ):١(وم المعلّم بمناقشة نشاط رقم       يق -

الحالة الصحيحة لكّل جملة مـن عـدة         ويختار الطالب في هذا النشاط    ، عن نشاط تمهيدي  

  .جمل
  

 :العرض

علـى  ) ٢٠-١٩: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

ُأعـد عليهـا   ). power point(مع شرائح ) L.C. D( جهاز لالسبورة الضوئية من خال

  . والذي يتناول أهمية أدوات الربط ووظيفة كّل أداة منها .الدرسمحتوى 

 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 بعض المهارات   – بعض الصور  – المفردات الجديدة  –الفهم العام (مناقشة المعنى العام     •

  ).              التعبيرية

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم  •

مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف               •

 .السلوكية



 ٢٣٤

     ويتنـاول  ).٢٠: ةكتاب الطالب صـفح   (في  الوارد   ،)٢(يناقش مع الطالب نشاط رقم       •

 . وتعداد أدواتها،وذكر وظائفها، بالتعريف أدوات الربط النشاط
  

  :التقويم

ويصحح مـن خـالل      )٢٠( :كتاب الطالب صفحة  (في  الوارد   ،)٣(نشاط رقم          

  .وبطاقات اإلجابة، لوحة الجيوب
  

  .الطالب النشاط من خالل بطاقة اإلجابة المعدة لذلك يصحح. 
  

  :نشاط بيتي
o ٢٠: صفحة كتاب الطالب(في الوارد ) ٢) (١( رقم تدريب.(  

  
  

  الدرس السابع

  التعبير عن األفكار بجمل مفيدة 
  

 ةاألهداف السلوكي:  
           

          ا- نهاية هذا الدرس  في– طالب كّلع من توقّ يعلى أن أن يكون قادر :  
  

١( صحيحكّلح المقصود بالجملة بشيوض .  

٢( غير المفيدةمن ملة المفيدة ز بين الجيمي.  

٣( ةد أركان الجمل يحدة واالسميالفعلي. 

٤( ر عن األفكار بجمل مفيدةيعب. 
 

         :الوسائل المتعددة

شفافّيات            ، مع شفافيات أعد عليها المحتوى واألنـشطة )O. H. P (جهاز عرض ال

، كراسات الطالب ، اقاتبط،  لوحة جيوب  ،شريط معد عليه المادة التعليمية    ، جهاز تسجيل 

  .السبورة والطباشير الملون
 
  



 ٢٣٥

 :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
، ويعزز المجيدين ويـشيد بهـم     ، يتابع المعلّم ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق         

ثم يناقش الطالب في بعض الجمل التي       ، ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم     

  ؟ ولماذا،  هي مكتملة المعنى أم الوهل، وهل هي اسمية أم فعلية، بورةيكتبها على الس
 

 .انطلق الصاروخ   - أ

 .سافرتُ إلى الحجاز  - ب

 .السمكة الصغيرة التي اصطادها خالد  - ت

  .أنظّف أسناني بالفرشاة والمعجون  - ث
  

   :العرض

علـى  ) ٢٢-٢١: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

ُأعـد عليهـا    شفافيةعن ) O. H. P( جهاز عرض الشفافيات لضوئية من خاللالسبورة ا

  .وتحديد أركانها، المقصود بالجملة والذي يتناول .الدرسمحتوى 

 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 بعض المهارات   –ض الصور  بع – المفردات الجديدة  –الفهم العام ( مناقشة المعنى العام     •

  ).              التعبيرية

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف               •

 .السلوكية

وهـو عبـارة عـن      ). ٢٢ :صفحةكتاب الطالب   (في  الوارد   ):١ (نشاط رقم  يناقش •

ثم يطلب من الطالب تعيـين      ، وبعضها اآلخر غير مفيد   ، مجموعة من الجمل بعضها مفيد    

 . والجمل غير المفيدة مع ذكر السبب، الجمل المفيدة
  

  :التقويم

  ).٢٢: صفحةكتاب الطالب (في  الوارد ):٣(،)٢( نشاط رقم 

 .ة لذل حيصحكالطالب من خالل بطاقات اإلجابة المعد.  
  



 ٢٣٦

  :نشاط بيتي 

o ٢٣:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد) ٣-١( تدريب رقم.(  

  

  

  الدرس الثامن

  توظيف الشواهد 
  

   
ةاألهداف السلوكي:  

         ا-في نهاية الدرس   – طالب كّلع من توقّ يعلى أن أن يكون قادر :  

١( د مفهوم الشواهديحد. 

  .يذكر أنواع الشواهد  )٢

٣( ةن يبيعرض الفكرة الشواهد فيأهمي .  

٤( ايوللمعنىظف الشواهد توظيفًا مناسب . 
  

  :الوسائل المتعددة
 ،مع شفافيات أعد عليها المحتوى واألنـشطة ) O. H. P(جهاز عرض الشفافيات       

وبطاقـات  ، لوحة الجيوب  ، لوحة كهربائية  ،شريط معد عليه المادة التعليمية    ، جهاز تسجيل 

  .ورة والطباشير الملونالسب،  كراسات الطالب،اإلجابة
 

 :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
ويعزز المجيـدين   ، يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق                

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم، ويشيد بهم

نـاقش الطـالب فـي      ثـم ي  ، أو حديثاً شـريفاً   ، يكتب المعلّم على السبورة آية قرآنية      

  .الموضوعات التي تتناسب مع ما كتب على السبورة

  



 ٢٣٧

   :العرض
علـى  ) ٢٦-٢٤: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

أعـد عليهـا    شفافيةعن ) O. H. P( جهاز عرض الشفافيات السبورة الضوئية من خالل

  . وأهمية استخدامها،مفهوم الشواهد والذي يتناول ، الدرسمحتوى 

 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 بعض المهارات   – بعض الصور  – المفردات الجديدة  –الفهم العام (مناقشة المعنى العام     •

  ).              التعبيرية

  .بعض الطالبثم ل)  المصاحب للنصاالستماع للتسجيل(اءة جهرية للمعلّم قر  •

 .مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى تحقيق األهداف السلوكية •

ويقـوم  ، )٢٥:  صـفحة  كتاب الطالـب   (في الوارد ):١ ( نشاط رقم   المعلم يعرض •

وتعيين ، يطلب فيها من الطالب تحديد الفكرة األساسية لها       ، رة عن فقرة  اوهو عب  .بمناقشته

 .ذكر العالقة بين الشاهد والفكرة األساسيةو، وبيان نوعها، الشواهد

علـى لوحـة    ، )٢٦:  صـفحة  كتـاب الطالـب    (في الوارد) ٣( نشاط رقم : يعرض •

 .الطالب بوصل الموضوع بالشاهد المناسب يقوم فيه عبارة عن نشاط وهو، كهربائية
  

  :التقويم

 ويصحح من خـالل لوحـة      )٢٥: ( صفحة كتاب الطالب  في الوارد :)٢ (  نشاط رقم 

  .وبطاقات اإلجابة، الجيوب

  :نشاط بيتي 

o ٢٦:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد )٢(، )١ (تدريب رقم.(  

  

  الدرس التاسع

 تحديد األفكار األساسيةة والفرعي  
  

 ةاألهداف السلوكي:   
          ا على أن-في نهاية الدرس   – طالب كّلع من توقّيأن يكون قادر :  

١( ضح مفهوم األفكار يوةالفرعي.  



 ٢٣٨

٢( ةن يبيأهمياألفكار األساسي ةة والفرعي. 

٣( يحدد األفكار األساسية لبعض الفقراتة والفرعي. 

 .ة حول موضوع ماة وفرعي أساسييولّد أفكارا )٤
 
 
 

  :الوسائل المتعددة
 ،واألنـشطة ،  المحتـوى شفافيات أعد عليهامع ) O. H. P(جهاز عرض الشفافيات    

اسات  كر ،وبطاقات اإلجابة ، لوحة الجيوب  ، معد عليه المادة التعليمية    شريط، جهاز تسجيل 

  .ورة والطباشير الملونالسب، الطالب
 
 
 

 :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
ويعزز المجيدين ويشيد   ،   يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق           -

  .القصور عندهمويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه ، بهم

وذلك ، )١٢٨ ص   ،المطالعة والنصوص (  من كتاب  )١( المعلّم بمناقشة نشاط رقم        يقوم  -

  .وهو عبارة عن نشاط تمهيدي ،بعد عرض الشفافية التي تتعلّق بالنشاط

-     ن المعلّم للطالب أنالعـدل (السابقة تدور حول معنى واحد هو        الفقرة     يبي(، هـذا    وأن 

ن عالقـة وثيقـة باألفكـار        للعنوا ؛ ذلك ألن  ةون عنواناً مناسباً للفقر   المعنى يصلح أن يك   

أو يعبر عن جـزء مـن       ، حيث يعبر العنوان عن فكرة الموضوع بشكّل عام       ، المطروحة

  .أفكار الموضوع

   :العرض
علـى  ، )٢٩-٢٧: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

أعـد عليهـا    شفافيةعن ) O. H. P(جهاز عرض الشفافيات  السبورة الضوئية من خالل

  .والتي تتضمن مفهوم األفكار األساسية والفرعية بالتعريف  .الدرسمحتوى 
 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

بعـض المهـارات     – المفردات الجديدة والـصور    –الفهم العام ( مناقشة المعنى العام     •

  ).              التعبيرية 

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •



 ٢٣٩

مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف               •

 .السلوكية

، )١٤٩فحة   ص ،نصوصالمطالعة وال  ( كتاب في الوارد :)٢(نشاط رقم    المعلّم يناقش •

ـ    ، ة فرعي أفكاراًو، ة تحمل فكرة أساسي   ، عبارة عن شفافية   وهو ؛ر عنهـا  تتلوها فقـرة تعب 

وكيفية استنباط األفكـار     ،بهدف مساعدة الطّالب على الوصول إلى تحديد الفكرة األساسية        

 . الفرعية
  

  :التقويم

مـن خـالل لوحـة      ويصحح   )٢٩(:  صفحة كتاب الطالب  في الوارد: )٣(نشاط رقم   

  .وبطاقات اإلجابة، الجيوب
  

  :نشاط بيتي

o  ٢٩:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد) ٢،١ (:تدريب رقم.(   

  

   الدرس العاشر

  ترتيب األفكار وتسلسلها
  

  : األهداف السلوكية
         ا- في نهاية الدرس – طالب كّلع من توقّيعلى أن أن يكون قادر :  

١( ألفكار وتسلسلهاضح المقصود بترتيب ايو.  

٢( ةن يبياألفكار وتسلسلهاأهمي .  

٣( ب األفكار في ضوئهاد العالقات التي ترتّيحد. 

 . ترتيب أفكارهايكتب فقرة مراعيا )٤
 

  :الوسائل المتعددة
جهـاز   ،مع شفافيات ُأعد عليها المحتوى واألنشطة) O. H. P(عرض الشفافيات      

 كراسـات   ،وبطاقـات اإلجابـة   ، لوحة الجيوب  ،يةشريط معد عليه المادة التعليم    ، تسجيل

  .السبورة والطباشير الملون، الطالب
 



 ٢٤٠

 :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
ويعزز المجيدين ويـشيد    ،  يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق          -

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم، بهم

وذلك بعد   ).٣١:  صفحة كتاب الطالب  (في الوارد) ١( بمناقشة نشاط رقم      يقوم المعلّم  -

  .وهو عبارة عن نشاط تمهيدي ،عرض الشفافية التي تتعلّق بالنشاط

   :العرض
علـى  ) ٣٢-٣٠: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

أعد عليها محتـوى   فافيةشعن ) O. H. P( عرض الشفافيات السبورة الضوئية من خالل

 و، ضح المقصود بترتيب األفكار وتسلسلها    وت و ، األفكار أهمية تسلسل ن  بيت والتي .الدرس

  .ب األفكار في ضوئهاد العالقات التي ترتَّحدت

 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 بعض المهارات   – بعض الصور  – المفردات الجديدة  –مالفهم العا (مناقشة المعنى العام     •

  ).              التعبيرية

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف               •

 .السلوكية

فيطلـب مـن    ، )٣١:  صفحة كتاب الطالب  (في الوارد )٢(نشاط رقم    المعلّم يناقش •

 .ثم استخراج األفكار الفرعية متسلسلة، الطالب قراءة الفقرة

 .يناقش الطالب في بعض العالقات التي تم في ضوئها ترتيب األفكار داخل الموضوع •
  

  :التقويم

ل لوحة  وتصحح من خال   )٣٢: ( صفحة كتاب الطالب  في الوارد :)٢ (،)١( تدريب رقم  

  .وبطاقات اإلجابة، الجيوب
  

  :نشاط بيتي

o ٣٢:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد): ٤(، )٣( رقم تدريب.( 



 ٢٤١

  الدرس الحادي عشر

  ة في اختيار اللفظ المالئم للمعنىالدقّ 
  

  :األهداف السلوكية 

           ا أن يكون -في نهاية الدرس  – طالب كّلع من توقّيعلى أنقادر :  

١( ة في اختيار اللفظ المالئم للمعنىمقصود بالدقّح اليوض.  

٢( ةن يبية والمالءمة في التعبير الدقّأهمي.  

٣( يميز بين الداللة المعجميمةلكلّة لة والبالغي. 

٤( أللفاظز بين المعنى المباشر والمعنى الضمني لبعض ايمي. 

 . للمعنى مناسباا بعض األلفاظ استخداميكتب فقرة مستخدما )٥
 

  :المتعددةالوسائل 
، واألنشطة، مع شفافيات أعد عليها المحتوى) O. H. P(جهاز عرض الشفافيات       

كراسـات  ، بطاقات إجابـة  ، لوحة جيوب ،شريط معد عليه المادة التعليمية    ، جهاز تسجيل 

  .السبورة والطباشير الملون، الطالب
 

 :اإلجراءات واألنشطة

  :التمهيد
ويعـزز المجيـدين    ، ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق       يبدأ المعلّم بمتابعة     -    

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم، ويشيد بهم

  : يناقش األمثلة التي يسجلها على السبورة-    

  ) منسي، إعصار، زوبعة، عاصفة(عين األقوى في الداللة على شدة الريح  

  )الزوال، الشروق، الضحى، الغروب(ها الزمني رتّب الكلّمات اآلتية حسب تسلسل 

   :العرض
علـى  ) ٣٤-٣٣: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

ُأعد عليها محتـوى   شفافيةعن )O. H. P( عرض الشفافيات السبورة الضوئية من خالل

ـ  أهميةن  يبيو، معنى في اختيار اللفظ المالئم لل     ةح المقصود بالدقّ  يوض الذي، الدرس ة  الدقّ



 ٢٤٢

بين المعنى المباشر   و، مةلكلّة ل ة والبالغي ز بين الداللة المعجمي   يميو، والمالءمة في التعبير  

 .ماتلكلّوالمعنى الضمني لبعض ا
 .قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 بعض المهارات   – بعض الصور  – المفردات الجديدة  –الفهم العام (مناقشة المعنى العام      •

  ).              التعبيرية

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(قراءة جهرية للمعلّم   •

 .مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى تحقيق األهداف السلوكية •
 

  :التقويم

  ).٣٤:  صفحةب الطالبكتا (في الوارد :)٢ (،)١ ( نشاط رقم

  .الطالب النشاط من خالل بطاقات اإلجابة المعدة لذلك يصحح . 
  

  :نشاط بيتي

o ٣٥:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد): ٢(،)١ (تدريب رقم.(  

  

  الدرس الثاني عشر

   باع نظام الفقراتاتّ

  )كلكتابة الفقرة من حيث الش(
  

  

  

 ةاألهداف السلوكي:  
           ا- في نهاية الدرس  – طالب كّلن ع متوقّ يعلى أن أن يكون قادر :  

١( د مفهوم الفقرةيحد.  

٢( ةن يبيالفقرةأهمي .  

 .خصائص الفقرة الجيدةيحدد  )٣

٤( كّلد مهارات الفقرة من حيث الشيحد. 

٥( كّلا مهارات الشيكتب فقرة مراعي. 
 

  

 



 ٢٤٣

  :الوسائل المتعددة
ع جهاز حاسـوب مخـزن عليـه    م) L.C. D(جهاز العرض بالوسائط المتعددة       

شريط معد عليه ، جهاز تسجيل ،أعد  عليها المحتوى واألنشطة) power point(شرائح 

السبورة والطباشـير   ،  كراسات الطالب  ،وبطاقات اإلجابة ، لوحة الجيوب  ،المادة التعليمية 

  .الملون
  

  
 

  :اإلجراءات واألنشطة
 

  :التمهيد
o      ز المجيدين ويشيد   ، الب بتنفيذه في الدرس السابق    يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطويعز

  .مويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عنده، بهم

o يناقش المعلّم الطالب في النشاط التمهيدي التالي : 

 : صحيحثم أعد ترتيبها بشكل، ل التاليةاقرأ الجم 

 .وأعد المشتركون كّل ما يلزمهم للرحلة 

 .الطالب إلى منازلهم مسرورينعاد ، وفي نهاية اليوم 

 .انطلقت الحافلة متوجهة إلى حديقة الحيوان، في صباح يوم الجمعة 

 .ثم تم تسجيل الطالب الّذين أحضروا موافقة أولياء أمورهم 

 .أعلنت المدرسة عن القيام برحلة إلى حديقة الحيوان 

 .عةقدم المعلّمون للطالب برامج ترفيهية متنو، وفي حديقة الحيوان 
  

  :العرض

علـى  ) ٣٩-٣٦: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

  مع شـرائح  ) L.C. D( جهاز العرض بالوسائط المتعددة السبورة الضوئية من خالل

)power point ( عليها محتوى ة اتّباع ، مفهوم الفقرة تناولي  الذي،الدرسأعدوأهمي

   .بةنظام الفقرة عند الكتا
 . قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

 بعض المهارات   – بعض الصور  – المفردات الجديدة  –الفهم العام (مناقشة المعنى العام      •

  ).              التعبيرية



 ٢٤٤

 .ثم لبعض الطالب) اع للتسجيل المصاحب للنصاالستم(هرية للمعلّم قراءة ج  •

ناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى اسـتنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف              م •

 .السلوكية

وهما  ).٣٨ - ٣٧:  صفحة كتاب الطالب  (في الوارد :)٢ (،)١ ( نشاط رقم  مناقشة •

مهارات بناء الفقرة من حيث     وكذلك  ، عبارة عن فقرتين تتناوالن الشكّل المميز للفقرة      

 .الشكل
  

  :التقويم

ويصحح من خـالل      )٣٩(:  صفحة كتاب الطالب  في الوارد :)٢ (،)١ ( رقم دريب ت

  .وبطاقات اإلجابة، لوحة الجيوب
  

  :نشاط بيتي

o ٣٩:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد): ٣ (تدريب رقم.(     

  

  

  الدرس الثالث عشر

 كتابة الفقرة من حيث المضمون 

  )لرئيسة للفقرة في أولها أو آخرهاإبراز الفكرة ا(
  

  

ةاألهداف السلوكي:  
           

          ا-في نهاية الدرس  – طالب كّلع من توقّيعلى أن أن يكون قادر :  
  

١( يحدناتهاد عناصر الفقرة ومكو.  

٢( د مهارات كتابة الفقرة من حيث المضمونيحد.  

٣( ح المقصود بمهارات الفقرة من حيث المضمونيوض. 

 .الفقرة من حيث المضمون مهارات كتابة يكتب الفقرة مراعيا )٤
 

  



 ٢٤٥

  :الوسائل المتعددة
 ،واألنشطة، مع شفافيات أعد عليها المحتوى) O. H. P(جهاز عرض الشفافيات        

 كراسات  ،وبطاقات اإلجابة ، لوحة الجيوب  ،شريط معد عليه المادة التعليمية    ، جهاز تسجيل 

  .السبورة والطباشير الملون، الطالب
 

 :شطةاإلجراءات واألن

  :التمهيد
ويعزز المجيـدين ويـشيد     ،  يبدأ المعلّم بمتابعة ما كلّف الطالب بتنفيذه في الدرس السابق         

  .ويوجه المقصرين؛ لمعالجة أوجه القصور عندهم، بهم

  :العرض

علـى  ) ٤٢-٤٠: صفحة كتاب الطالب (في  الوارد  عرض محتوى المهارة المقصودة      •

شفافية أعد عليها محتـوى  عن ) O. H. P(افيات  عرض الشفالسبورة الضوئية من خالل

  .ومهارات الفقرة من حيث المضمون، والتي تتضمن عناصر الفقرة ومكوناتها، الدرس

 . قراءة الطالب للمحتوى واألمثلة قراءة صامتة في حدود دقيقة واحدة لكّل صفحة •

  ).               التعبيرية بعض المهارات– بعض األشكال–الفهم العام(مناقشة المعنى العام   •

  .ثم لبعض الطالب) االستماع للتسجيل المصاحب للنص(لمعلّم قراءة جهرية ل  •

 مناقشة تفصيلية للمهارات التعبيرية تؤدي إلى استنتاج القاعـدة وتحقيـق األهـداف              •

 .السلوكية

ويقـوم  ، )٤١:  صـفحة  كتاب الطالـب   (في الوارد )١ ( نشاط رقم   المعلم  يعرض •

يقوم الطالب من خاللهـا     ، وهو عبارة عن فقرات تتلوها مجموعة من  األسئلة         .ناقشتهبم

والتعرف إلـى   ، ثم تحديد الفكرة األساسية لكّل فقرة     ، وفكرتها الكلّية ، بتحديد عدد الفقرات  

  .الجملة التي عبرت عن هذه الفكرة
 

  :التقويم

ويصحح مـن خـالل لوحـة        )٤٢( صفحة   كتاب الطالب  في الوارد :)٢( نشاط رقم   

  .وبطاقات اإلجابة، الجيوب
  

  :بيتينشاط   

o ٤٢:  صفحةكتاب الطالب (في الوارد): ٢(، )١ (تدريب رقم.(     



 ٢٤٦

  )٩(ملحق رقم 
  ماء السادة محكمي قائمة مهارات التعبير الكتابي اإلبداعيأس

  
 مكان العمل االسم الرقم

  اإلسالمية بغزةعميد كلية التربية بالجامعة محمود أبو دف. د.أ ١

 قسم اللغة العربية جامعة األزهر بغزة صادق أبو سليمان .د.أ ٢

 الجامعة اإلسالمية نعمان علوان .د.أ ٣

 الجامعة اإلسالمية فؤاد العاجز .د.أ ٤

 الجامعة اإلسالمية فتحية اللولو .د ٥

 الجامعة اإلسالمية محمد أبو شقير .د ٦

 سالميةالجامعة اإل جهاد العرجا .د ٧

 جامعة األقصى نائلة الخزندار .د ٨

 الجامعة اإلسالمية محمد تيم. د ٩

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم بغزة خليل حماد .د ١٠

 الجامعة اإلسالمية حمدان الصوفي .د ١١

 الجامعة اإلسالمية مهى الطويل .د ١٢

 مدرس بوكالة الغوث بغزة جهاد نصار. د ١٣

 مدير مدرسة  اهللا المناعمةعبد. د ١٤

 الجامعة اإلسالمية حازم عيسى. د ١٥

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة محمود الحمضيات .د ١٦

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم عمر دحالن. د ١٧

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة إبراهيم عواد .د ١٨

 جامعة األقصى فضل النمس. د ١٩

 جامعة األقصى مطرماجد . د ٢٠

 جامعة األقصى ناهض فورة. د ٢١

 الجامعة اإلسالمية رجاء طموس. أ  ٢٢

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم جمال الفليت. أ  ٢٣

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة أحمد بدر. أ  ٢٤

 مدرس بوكالة الغوث بغزة صافيكارم . أ  ٢٥

 غزةمدرس بوكالة الغوث ب عمر حمش. أ  ٢٦

 مدرس بوكالة الغوث بغزة  حرب عابد. أ  ٢٧

 مدرس بوكالة الغوث بغزة  أديب أبو شملة. أ  ٢٨

 مدرس بوكالة الغوث بغزة  أحمد عقل. أ  ٢٩

 مدرس بوكالة الغوث بغزة  أسامة حماد. أ  ٣٠

  مدرس بوكالة الغوث بغزة  صالح النجار. أ  ٣١

  مدرس بوكالة الغوث بغزة  رياض الحو. أ  ٣٢



 ٢٤٧

  )١٠(قم ملحق ر
  مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي اختبارماء السادة محكميأس

  
 مكان العمل االسم الرقم

 عميد كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة محمود أبو دف. د.أ ١

 قسم اللغة العربية جامعة األزهر بغزة صادق أبو سليمان .د.أ ٢

 الجامعة اإلسالمية نعمان علوان .د.أ ٣

 الجامعة اإلسالمية فؤاد العاجز .د.أ ٤

 الجامعة اإلسالمية فتحية اللولو .د ٥

 الجامعة اإلسالمية محمد أبو شقير .د ٦

 الجامعة اإلسالمية جهاد العرجا .د ٧

 جامعة األقصى نائلة الخزندار .د ٨

 الجامعة اإلسالمية محمد تيم. د ٩

 التعليم بغزةمشرف تربوي بمديرية التربية و خليل حماد .د ١٠

 الجامعة اإلسالمية حمدان الصوفي .د ١١

 الجامعة اإلسالمية مهى الطويل .د ١٢

 الجامعة اإلسالمية جهاد نصار. د ١٣

 مدير مدرسة عبد اهللا المناعمة. د ١٤

 الجامعة اإلسالمية حازم عيسى. د ١٥

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة محمود الحمضيات .د ١٦

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم حالنعمر د. د ١٧

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة إبراهيم عواد .د ١٨

 جامعة األقصى فضل النمس. د ١٩

 جامعة األقصى ماجد مطر. د ٢٠

 جامعة األقصى ناهض فورة. د ٢١

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم جمال الفليت. أ  ٢٢

 ة األقصىجامع منير رضوان .أ  ٢٣

 الجامعة اإلسالمية رجاء طموس. أ  ٢٤

 الجامعة اإلسالمية محمود الرنتيسي. أ  ٢٥

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة أحمد بدر. أ  ٢٦
  



 ٢٤٨

  )١١(ملحق رقم 
  

   المقترحالبرنامجأسماء السادة محكمي 
  
  
  

 مكان العمل االسمالرقم

 األزهر بغزةقسم اللغة العربية جامعة  صادق أبو سليمان .د.أ ١

 محمد أبو شقير .د ٢
 الجامعة اإلسالميةنائب عميد كلية التربية ب

 بغزة

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم بغزة خليل حماد .د ٣

 جامعة األقصى ماجد مطر. د ٤

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة إبراهيم عواد .د ٥

  بوكالة الغوث بغزةمدرس جهاد نصار. د ٦

 مدير مدرسة  عبد اهللا المناعمة.د ٧

 جامعة األقصى فضل النمس. د ٨

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة محمود الحمضيات .د ٩

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم عمر دحالن. د ١٠

 جامعة األقصى ناهض فورة. د ١١

 مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم جمال الفليت. أ ١٢

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة مد بدرأح. أ ١٣

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة معين الفار. أ ١٤

 مشرف تربوي بوكالة الغوث بغزة أسامة غبن. أ ١٥

 الجامعة اإلسالمية محمود الرنتيسي. أ ١٦

 جامعة األقصى منير رضوان. أ ١٧

 مدرس بمدرسة الشاطئ شحادة زقوت. أ ١٨

 رس بوكالة الغوث بغزةمد صافيكارم . أ ١٩
  
  



 ٢٤٩

  )١٢(ملحق رقم 
  موافقة على تطبيق دراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




