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 إلى روح والدّي الطاهرتين رحمة اهلل عليهما ...

 إلى إخواني وأخواتي حفظهم اهلل ...

 ي رفيقة دربي ...إلى زوج

 إلى أبنائي األعزاء ... خالد ومحمد وأحمد وعبد الرحمن وأية ونور ...

 إلى طلبة العلم في كل مكان ...

 . هذا الجهد المتواضع أهدي ثمرة إليهم جميعاً ...
 

 
 
 
 
 
 
 



 ج

 

 

 وتقػدير شكر
 

         ًََأِن َأِنَىااَن  ِِ ًَاِلااَل ًََنَماان   ُِ ًِِسِنِنااُ َأِن َأِرااُكَز ِتِعَىَلااَي الَِّلااُ َأِتَعِىااَع َنَماا ًََقاااَه َر أ َأ

ًََأِدِخِمِنُ ِبَزِحَىِلَي ِفُ ِنَباِدَك الِصاِلِحنَي  (19) النمؿ :  َصاِلّحا َتِزَضاُي 

بلـ عمى المبعكث رحمػة لمعػالميف، الػذم بعاػ  اهلل الحمد هلل رب العالميف،  كالصبلة كالس
 .إلى اهلل بإذن  كسراجان منيران  كافة بشيران كنذيران ، كداعيان  لمناس

 أما بعد...

خراجػ  إلػىنجػاز هػذا البحػثهلل الػذم كفننػي إلفي نهاية هذا العمؿ المتكاضػ  أحمػد ا  ، كا 
، اػـ ب ضػؿ أهػؿ العمػـ ينػ اهلل كتكف ، كما كاف ل  أف يصؿ إلػى هػذا المرحمػة إال ب ضػؿكرحيز الن

دا، الذيف أسهمكا بعممهػـ الػكافر، كعػكنهـ الصػادؽ، كك ػتهـ الامػيف، كاعترافػان منػا كالمعرفة مف عبا
 ".تداءن بنكل  عمي  الصبلة كالسبلـ: "مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، كا ب ضمهـ

 /الػدكتكرمػى هػذا الرسػالة أتندـ بخالص الشكر كالتندير إلى األستاذ ال اضؿ كالمشػرؼ ع
لما بذل  مف جهد كك ت اميف مف خبلؿ تكجيهات  لي مف بداية هذا الرسالة  ز كت، محمد شحادة

 . اكتمالها ككصكلها إلى هذا الصكرةحتى 

لػػى سػػات العميػػا فػػي الجامعػػة اإلسػػبلميةكمػػا أتكجػػ  بالشػػكر كالتنػػدير إلػػى عمػػادة الدرا ، كا 
لما بذلكا مف جهد في سبيؿ إتاحة ال رصة لي الستكماؿ دراسػتي أساتذة كمية التربية في الجامعة 

العميػػػا كنيػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير ، كمػػػا أخػػػص بشػػػكرم كعظػػػيـ امتنػػػاني جميػػػ  األسػػػاتذة فػػػي  سػػػـ 
المنػػاهو كطرا ػػؽ التػػدريس فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية ، الػػذيف كفػػركا لنػػا جميػػ  السػػبؿ لبلسػػت ادة مػػف 

 خبراتهـ .

عبػد المعطػي / لمنا شػة الػدكتكرإلػى األسػاتذة أعضػاء لجنػة ا كما أتكج  بالشػكر كالتنػدير
ت ضػػبل  المػػذيفخميػػؿ عبػػد ال تػػاح حمػػاد منا شػػان خارجيػػان كالػػدكتكر/ رمضػػاف األ ػػا منا شػػان داخميػػان 

 . بنبكؿ منا شة الرسالة فجزاهـ اهلل خيران كستككف مبلحظاتهـ إاراء لهذا الرسالة



 د

 

ان طيبػان فػي تحكػيـ ي ػة التحكػيـ الػذيف بػذلكا جهػدكما أتكج  بالشكر كالتندير إلى أعضػاء ه
 .أدكات الدراسة

 ة كالتعمػػػػػػػيـ بككالػػػػػػػة ال ػػػػػػػكث أتنػػػػػػػدـ بالشػػػػػػػكر الجزيػػػػػػػؿ إلػػػػػػػى ر ػػػػػػػيس برنػػػػػػػامو التربيػػػػػػػا كمػػػػػػػ
/ حمػػػداف النصػػيرات االبتدا يػػة )ج( األسػػتاذ، كمػػدير مدرسػػػة ذكػػكر الحمضػػيات / محمػػكدالػػدكتكر

  .الدراسةيؽ أدكات الهكر لما  دمكا مف تسهيبلت لمباحث مف أجؿ تطب

كمػػػا أتنػػػدـ بالشػػػكر كالتنػػػدير البػػػف أخػػػي رأفػػػت عمػػػار كالػػػذم  ػػػاـ بطباعػػػة هػػػذا الرسػػػالة 
خراجها بهذا الشكؿكتنسينها   . كا 

فػػراد أسػػرتي ي كأبنػػا ي كجميػػ  أكزكجػػكمػػا أسػػجؿ شػػكرم كتنػػديرم إلػػى إخػػكاني كأخػػكاتي 
ب، فاسػتحنكا منػي كػؿ الػدر ، كشػجعكني عمػى مكاصػمة الذيف شارككني العنػاء، كسػاندكني بالػدعاء

 .عرفاف كتندير

النػدير أف ال يضػي   كختامان أعتذر لمف فاتني ذكرا كلـ أتمكف مف شػكرا سػا بلن اهلل العمػي
                      .لهـ أجران 

 

 العالميف رب هلل الحمد أف دعوانا وآخر

  ولي التوفيؽ واهلل
                                                                                  

 
 

 الباحػث                                                                                  
 ياسر عمار
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 ممخص الدراسة 

هػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أاػػػر تكظيػػػؼ األنشػػػطة الم كيػػػة فػػػي تنميػػػة بعػػػض المهػػػارات 
 :الدراسة في السؤاؿ الر يس التالي، كتحددت مشكمة األساسي السادسالصؼ  مبةبية لدل طالكتا

السػادس ما أثر توظيؼ األنشطة المغوية في تنمية بعض الميارات الكتابية لدى طمبة الصػؼ 
 ؟األساسي

 كيت رع مف السؤاؿ الر يس األس مة ال رعية التالية:
 ؟ السادس األساسيما المهارات الكتابية البلزمة لطمبة الصؼ  .1
 ألنشطة الم كية المراد تكظي ها لتنمية بعض المهارات الكتابية؟ما ا .2
( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات α ≤ 0.05هػػػػؿ تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل ) .3

 المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في االختبار النبمي لممهارات الكتابية ؟ 
( بػػػيف متكسػػػط درجػػػػات α ≤ 0.05)  هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل .4

مهػارات الكتابيػة المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضػابطة فػي االختبػار البعػدم لم
 ؟ لصالح التجريبية

( بػػػيف متكسػػػط درجػػػػات α ≤ 0.05هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل )  .5
اؿ تبػػار البعػػدم لمهػػارة اكتمػػالمجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي االخ

  ؟ أركاف الجممة لصالح التجريبية
( بػػػيف متكسػػػط درجػػػػات α ≤ 0.05هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل )  .6

 المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدم لمهػػارة اسػػتخداـ
  ؟ عبلمات التر يـ لصالح التجريبية

( بػػػيف متكسػػػط درجػػػػات α ≤ 0.05ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل ) هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ  .7
داـ المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػار البعػػدم لمهػػارة اسػػتخ

  ؟ أدكات الربط لصالح التجريبية
( بػػػيف متكسػػػط درجػػػػات α ≤ 0.05هػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل )  .8

بعػدم المنػالي لممهػارات كأ رانهـ مف المجمكعػة الضػابطة فػي االختبػار ال المجمكعة التجريبية
 ؟ الكتابية
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 :التالي النحو عمى الدراسة اتيفرض اغةيص تـ األسئمة ىذه عف ولإلجابة
( بيف متكسػط درجػات  α ≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل داللة )  .1

 مجمكعة الضابطة في االختبار النبمي لممهارات الكتابية.المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف ال
( بػػيف متكسػػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  .2

المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار المهػػارات الكتابيػػة لصػػالح 
 التجريبية.

(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05ل داللػة ) تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػػد مسػتك  .3
 المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في اختبار مهارة اكتماؿ أركاف الجممة.

(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػػد مسػتكل داللػة )  .4
مهػػارة اسػػتخداـ عبلمػػات  المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار

 التر يـ لصالح التجريبية.
(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػػد مسػتكل داللػة )  .5

المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػػي اختبػػػار مهػػػارة اسػػػػتخداـ أدكات 
 الربط.

(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػػد مسػتكل داللػة )  .6
 ختبار المنالي لممهارات الكتابية.الالمجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في ا

مجتمػ  الدراسػة مػف جميػ  طمبػة الصػؼ  كتكػكنف التجريبػي ، المػنهو الباحػث اتبػ  لنػد
ظػػػة الكسػػػطى ج ػػػيف فػػػي محاففػػػي المػػػدارس التابعػػػة لككالػػػة ال ػػػكث الدكليػػػة لبل السػػػادس األساسػػػي

( 4662، كبمغ أفراد المجتمػ  األصػمي )ـ2011 -ـ 2010، كالمسجمة لمعاـ الدراسيبنطاع  زة
( طالبان 60، ك د تككنت عينة الدراسة مف )( طالبة2263( طالبان ك)2399)، منهـ كطالبة ان طالب

بمدرسػػػة ذكػػػكر النصػػػيرات االبتدا يػػػة )ج(، كتػػػـ اختيػػػارهـ  السػػػادس األساسػػػيمػػػف طػػػبلب الصػػػؼ 
كزعػػػت عمػػػى مجمػػػكعتيف حيػػػث ، دد أفػػػراد المجتمػػػ  األصػػػمي لمدراسػػػةبالطرينػػػة النصػػػدية مػػػف عػػػ

، كلتحنيػؽ أهػداؼ ( طالبػان 30) هاضػابطة كعػدد لخػر ، كاأل( طالبػان 30) هاتجريبية كعػددإحداهما 
تشػػتمؿ عمػػى األنشػػطة الم كيػػة البلزمػػة لتنميػػة المهػػارات الكتابيػػة لطمبػػة اسػػتبانة  الدراسػػة تػػـ إعػػداد

كبعػد التحنػؽ مػف صػد ها كاباتهػا تػـ تطبيػؽ  المهػارات الكتابيػة، سلنيػا اختبػارلسادس، ك الصؼ ا
جػاءت نتػػا و الدراسػة عمػػى النحػػك ، كبعػػد معالجػة البيانػػات إحصػػا يان األدكات عمػى عينػػة الدراسػة 

  :ليالتا
( بيف متكسػط درجػات  α ≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل داللة )  .1

 عة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في االختبار النبمي لممهارات الكتابية.المجمك 
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( بػػيف متكسػػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  .2
المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار المهػػارات الكتابيػػة لصػػالح 

 التجريبية.
(  بػػػػيف متكسػػػػط  α ≤  0.05ركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة ) تكجػػػػد فػػػػال  .3

ختبار مهارة اكتمػاؿ أركػاف درجات المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في ا
 . الجممة

(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػػد مسػتكل داللػة )  .4
ـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار مهػػارة اسػػتخداـ عبلمػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانه
 التر يـ لصالح التجريبية.

(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػػد مسػتكل داللػة )  .5
المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػػي اختبػػػار مهػػػارة اسػػػػتخداـ أدكات 

 الربط.
(  بػيف متكسػط درجػػات  α ≤  0.05ة إحصػا ية عنػػد مسػتكل داللػة ) تكجػد فػركؽ ذات داللػ .6

 ختبار المنالي لممهارات الكتابية.الالمجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في ا
 وأوصت الدراسة بما يمي:

تكظيػػؼ األنشػػطة المدرسػػػية بهػػدؼ اإلفػػػادة منهػػا لتطبيػػؽ مػػػا تعممػػ  الطػػػبلب داخػػؿ ال صػػػكؿ  .1
 .الدراسية 

  الخطػػػط البلزمػػػة لؤلنشػػػطة الم كيػػػة المصػػػاحبة لممنهػػػاج إلتاحػػػة ال رصػػػة أمػػػاـ التبلميػػػذ كضػػػ .2
 لتنمية هكاياتهـ كميكلهـ ك دراتهـ كمهاراتهـ. 

تشجي  الطمبة عمى ممارسػة األنشػطة الم كيػة ن ألنهػا تػزكدهـ بكايػر مػف الم ػردات الم كيػة ،  .3
 التعبيرية.كتنمي لديهـ الاركة الم كية كال كرية، كتطكر ممكاتهـ 

ضركرة االهتماـ بخبرات الطبلب السابنة عند تنػديـ خبػرة جديػدة ، كبصػ ة خاصػة عنػد تعمػـ  .4
 المهارات الجديدة.

تخصػػيص حصػػة مػػف الجػػدكؿ الدراسػػي لمنػػراءة الحػػرة كاسػػت بلؿ امارهػػا فػػي حصػػص التعبيػػر  .5
 حتى يتسنى لمطبلب الندرة عمى التعبير الكتابي .

فػػػػي المدرسػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ اإلذاعػػػػة كالصػػػػحافة المدرسػػػػية ، العمػػػػؿ عمػػػػى ت عيػػػػؿ دكر المكتبػػػػة  .6
 كتر يب الطبلب في زيارتها ن ألف النراءة تعد أفضؿ الكسا ؿ لكتابة مكضكعات التعبير.



 ح

 

Abstract 

The study aimed at recognizing the effect of linguistic activities in 

written skills for the sixth grade students. 

The problem of the study was identified in the following major question: 

What's the effect of linguistic activities in developing the written skills 

for the sixth grade students ? 

The following minor question emanated from the above major one :   

1) What are the needed written skills of the sixth grade students? 

2) What are the linguistic activities for developing the written skills? 

3) Are there any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and the control group in the pre – test of the  written skills? 

4) Are there any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and the control group in the post – test of the  written skills in 

experimental group? 

5)  Are there any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and the control group in the post – test  of the sentence completion in 

experimental group? 

6) Are there any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and the control group in the post – test of using the punctuation marks 

in the experimental group? 

7) Are there any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and control group in the post – test of using conjunctions in the 

experimental group? 

8)  Are there any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and control group in  the essay  post – test of the written skills?   
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The data were analyzed and the study conclusions were : 

1) There weren't any statistically significant differences at the level of 

function ( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental 

and control group in the pre – test of the written skills. 

2) There were statistically significant differences at the level of function  

( 0.05 ≥ α) between the mean (average) of the experimental and 

control group in the test of written skills of  the experimental group. 

3)  There were statistically significant differences between the mean 

(average) of the experimental and control group in the skills of 

completed sentence test. 

4) There were statistically significant differences between the mean 

(average) of the experimental and control group in the test of using 

punctuations in experimental group. 

5) There were statistically significant differences between the mean 

(average) of the experimental and control group in conjunctions test. 

6)  There were statistically significant differences between the mean 

(average) of the experimental and control group in the essay written 

skills. 

The researcher follows the  experimental way and the sample of the 

study community consists of all the students in the sixth grade of 

UNRWA schools in the Middle Area in Gaza Strip year/2010–2011, 

which selected from the study community which consisted of 

(4662)(2399) male and (2263) female. The sample of the study consisted 

of (60) students in the sixth grade from  Elnusirat Primary  School (c) for 

boys. 

The sample was distributed into two groups ، an experimental group 

and a control one ، both consisted of (30) students .The researcher 

prepares a questionnaire that  included all  the needed linguistic activities 

for developing  written skills of the sixth grade students and a measuring 

test. 

After the experiment the researcher applied the post – test . 

The data were analyzed  and the study conclusions were :- 

1)  There weren't any statistically differences between the mean 

(average) of the experimental and the control group in the pre- test 

for written skills. 



 ي

 

2) There were statistically differences between the mean (average) of 

the experimental and the control group in the test of written skills for 

experimental group. 

3)   There weren't any statistically differences between the mean 

(average) of the experimental and the control group in skills of 

completed sentence test. 

4) There were statistically differences between the mean (average) of 

the experimental and the control group in the punctuation test for the 

experimental group. 

5) There were statistically differences between the mean (average) of 

the experimental and the control group in conjunctions test. 

6) There were statistically differences between the mean (average) of 

the experimental and the control group in essay written skills. 

The study recommended the following:  

1) Employing the school activities to practice them inside the 

classroom. 

2) Building a curriculum and plans for linguistic activities to give 

student chance  to develop their hobbies ، abilities and skills. 

3) Encouraging the students to practice the linguistic activities 

which provide them with a lot of vocabulary besides developing 

their linguistic abilities  and their composition competences.    

4) The necessity of the concentrating on the students' experiences in 

order to use them for a new one especially in learning new skills. 

5) Specifying a period of reading for using its fruit in the written 

composition. 

6) Encouraging the students to visit the library of school through 

using the broadcasting as reading is considered the best way for 

writing the composition. 
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 دمة:ػالمق
تكيؼ مػػػ  ا ػػػ  بػػاليعتبػػر المنهػػاج هػػػك األسػػاس الػػذم يعتمػػػد عميػػ  المجتمػػػ  فػػي إعػػداد أبن

، فمـ تعد كظي ت  تنتصر عمى تنمية العنكؿ بالمعمكمػات كالمعػارؼ بػؿ تجػاكزت المكا ؼ المختم ة
ة ذلػؾ لتصػبح إعػداد المػتعمـ فػي جميػػ  جكانػب شخصػيت  المعرفيػة كالن سػية كالحركيػة كاالجتماعيػػ

 .ليككف فردان فاعبلن في المجتم 

ال إلي  في ضكء النشاط كالخبرة،  ينظرن فبل بد أف كلكي يستطي  المنهاج أف يحنؽ ذلؾ
 (1991:145،)العصيمي .ة التي تكتسب كالحنا ؽ التي تخزففي ضكء المعرف

، فهػك يسػاعد فػي تكػكيف ر يسان مف منهو المدرسػة الحدياػة كيعتبر النشاط المدرسي جزءان 
، كمػا ممةكة فػي التنميػة الشػاعادات كمهارات ك يـ كأساليب ت كير الزمة لمكاصمة التعميـ كلممشػار 

ديهـ  ػدرة عمػى اإلنجػاز األكػاديمي، كهػـ يتمتعػكف بنسػبة أف الطبلب الذيف يشارككف في النشاط ل
، كيتمتػػ  الطػػبلب المشػػارككف فػػي ابيكف بالنسػػبة لػػزمبل هـ كمعممػػيهـ، كمػػا أنهػػـ إيجػػذكػػاء مرت عػػة

، ي أن سػػهـاعي، كمػػا أنهػػـ أكاػػر انػػة فػػ، كت اعػػؿ اجتمػػشػػاط بػػركح  ياديػػة، كابػػات ان عػػاليبػػرامو الن
 (520: 1981،) كرة. يجابية في عبل اتهـ م  اآلخريفإ كأكار

كتهػػػػدؼ المدرسػػػػة إلػػػػى مسػػػػاعدة طبلبهػػػػا عمػػػػى النمػػػػك السػػػػكم جسػػػػميان كعنميػػػػان كاجتماعيػػػػان 
كحتػى ي همػكا بي ػاتهـ الطبيعيػة  عػف أن سػهـ ككطػنهـ،  كليفمسػؤ كعاط يان حتى يصػبحكا مػكاطنيف 

كتحنيػػؽ ذلػػؾ كمػػ  يتطمػػب إحػػداث ت ييػػرات جذريػػة فػػي  ، اتها كاالجتماعيػػة كالانافيػػة بكافػػة مسػػتكي
كهذا ال يأتي إال بإتاحة ال رص المتنكعػة أمػاـ  مف خبلؿ التعميـ المرتبط بالعمؿ،  سمكؾ الطبلب

 ( :15 1994)شحات ،  .المتنكعة كالمبرمجة داخؿ المدرسةالطبلب لممارسة األنشطة 

ف بعضػػػهـ مػػػ  الػػػبعض اآلخػػػر، كمػػػ  ت ينشػػػط الطػػػبلب، كيت ػػػاعمك كمػػػف خػػػبلؿ الممارسػػػا
كهػػذا يسػػتمـز العنايػػة باختيػػار الخبػػرات  البي ػػة المحيطػػة بهػػـ، فيكتسػػبكف الخبػػرات البلزمػػة لنمػػكهـ،
كال ي يػػػب عػػػف الػػػذهف أف الخبػػػرات تعػػػد  كتخطيطهػػػا بحيػػػث تتناسػػػب مػػػ   ػػػدراتهـ، كاسػػػتعداداتهـ،

" أف المعرفػػة هػػي نتػػاج  أسػػاس اكتسػػاب المعػػارؼ كاالتجاهػػات كالمهػػارات ك ػػد ذكػػر جػػكف ديػػكم :
كالنشػػػػاط هػػػػك مصػػػػدر مهػػػػـ مػػػػف مصػػػػادر  لمشػػػػكبلت الحسػػػػية المرتبطػػػػة بػػػػالكا  ، الت كيػػػػر فػػػػي ا

 (23:  1989،رياف).المعرفة"

كتعنػػػي هػػػذا ال مسػػػ ة أف مكا ػػػؼ التعمػػػيـ ينب ػػػي أف تكػػػكف مكا ػػػؼ مشػػػكبلت تايػػػر ت كيػػػر 
لمبحث عف الحؿ المناسػب  كتدعك المتعمميف إلى بذؿ الجهد ؼ، الطبلب مف خبلؿ النشاط الهاد
ـ ال ػػرص المختم ػػة لػػتعمـ المبػػادرة، كتكجيػػ  الػػذات كهػػذا يتػػيح أمػػامه ،كمكاصػػمة النشػػاط لهػػذا ال ايػػة
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شباع الميكؿ كالر بات، كاكتساب الانة بالن س ... إلى  ير ذلؾ مف النيـ  كتككيف االهتمامات، كا 
 .مطبلبالتربكية التي يكسبها النشاط ل

فالنشػػػاط  لػػػذم يػػرتبط بػػأ راض كدكافػػػ  المػػتعمـ، الػػػتعمـ ال عػػاؿ هػػك اكالجديػػد بالػػذكر أف "
كماػػػؿ هػػػذا النشػػػاط يتػػػيح نػػػى عنػػػدما يػػػرتبط بدكافعػػػ  الحنينيػػػة، الػػذم ينػػػكـ بػػػ  المػػػتعمـ يكػػػكف ذا مع
كالتكجيػػػػػػػ  يتػػػػػػػيح ال رصػػػػػػػة لنمػػػػػػػك صػػػػػػػ ات االبتكػػػػػػػار،  كمػػػػػػػا، ال رصػػػػػػة الشػػػػػػػتراؾ المتعممػػػػػػػيف فيػػػػػػػ 

 (87: 1993  )لبيب،.اتي"الذ

ا يسػاعد عمػى تحنيػؽ سبؽ أف النشاط يساهـ في تنمية شخصػية المػتعمـ كمػكيتضح مما 
 .أهداؼ المدرسة

بػػػرامو النشػػػاط  يشػػػعرهـ بالسػػػعادة،  لنػػػد أكػػػد بعػػػض التربػػػكييف أف مشػػػاركة الطػػػبلب فػػػي 
النيـ األخبل ية، كالعادات  كيكسبهـ العديد مف عمى الكصكؿ إلى النضو االجتماعي،  كيساعدهـ

 . ةاالجتماعية المر كب

كمػػا أف المعمػػـ الػػذم يمػػارس النشػػاط يجػػب أف يخططػػ  جيػػدان باالشػػتراؾ مػػ  طبلبػػ  بحيػػث 
هارات الضركرية كالبلزمػة يعمؿ في انسجاـ م  فمس ة التدريس كمستكل الطبلب حتى يمدهـ بالم

 .لنمكهـ

أنػ   كهػذا يعنػي، عف المػنهو بم هكمػ  الحػديث  ح مما سبؽ أف النشاط ال يمكف فصميتض
 .العممية التعميميةمف ركا ز 

ذا نظرنػػػػا إلػػػػى م هكمػػػػ  نجػػػػدا "مك  ػػػػان   تعميميػػػػان ياػػػػار فيػػػػ  ت كيػػػػر المػػػػتعمـ،  كاهتماماتػػػػ ، كا 
 ( 212:  1984 )المناني،.مي  بذؿ الجهد لحمها"كيشعر مف خبلؿ المركر ب  بمشكبلت يككف ع

كهػػػذا الم هػػػـك لمنشػػػاط يكضػػػح أف المك ػػػؼ التدريسػػػي هػػػك ت اعػػػؿ اجتمػػػاعي كأف حجػػػرة  
 .عمـ إيجابي كمشارؾ في هذا المك ؼدراسة تماؿ مك  ان حياتيان ممي ان بالحركة كالنشاط كأف المتال

كبػػذلؾ نػػرل كيػػؼ انتنػػؿ مركػػز الانػػؿ فػػي التربيػػة مػػف التركيػػز عمػػى المػػتعمـ فػػي ذاتػػ  إلػػى 
كيت اعػػؿ مػػ  اآلخػػريف كيتػػأار بهػػـ كيػػؤار  هػػك كػػا ف حػػي ينشػػط، ة االجتماعيػػة فتػػالمػػتعمـ فػػي بي 

 .كهك في ذلؾ يستخدـ الم ة في هذا الت اعؿ  ، فيهـ

رينهػػػػا يننػػػػؿ ال ػػػػرد أفكػػػػارا فعػػػػف ط نشػػػػاط اجتمػػػػاعي ال  نػػػػى لئلنسػػػػاف عنػػػػ ،كالم ػػػػة هػػػػي 
 ـ، كمشػػػػاعره لآلخػػػػريف كيتكاصػػػػؿ مػػػػ  أفػػػػراد مجتمعػػػػ ، كيسػػػػتنبؿ أفكػػػػارهـ، كخبراتػػػػ   كمشػػػػاعرا، 

فها كا  ذا لـ يتمكف اإلنسػاف مػف ل تػ  فهمػا ن فػي اتصػال  بػاآلخريف، إذ ت نػد  مػان فمػف يػنجحكخبراتهـ كا 
 كمعناها. رسالت  مضمكنها،
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كحظيت بنصيب كافػر مػف  هتماـ في مدارسنا بالم ة العربية، فمف هذا المنطمؽ ظهر اال
 دكر مهػـ تنػكـ بػ  فػي حيػاة المػتعمـ،لمػا لهػا مػف  الدراسية في مراحػؿ التعمػيـ العػاـ، حجـ الخطة 
 ع ،  كينضي حاجات  كمطالب ، كيننؿ أفكػارا كمشػاعرا،ها يتكاصؿ ال رد م  أبناء مجتمفعف طرين

ف تعميمهػػا ال أل دراسػػة فػػي سػػا ر المراحػػؿ التعميميػػة، كمػػا أف تعمػػيـ الم ػػة العربيػػة يماػػؿ أسػػاس ال
هػػػات كالنػػػيـ داخػػػؿ فػػػي حػػػد ذاتػػػ  كلكنػػػ  كسػػػيمة لتحصػػػيؿ المعػػػارؼ كاالتجا ان ينب ػػػي أف يكػػػكف هػػػدف
ال يتـ مف خػبلؿ تعمػيـ النكاعػد كالتعري ػات كالنظريػات  كعمى هذا فإف تعميمها المدرسة كخارجها، 

حة كالناجحػػة داخػػؿ كالممارسػػات الم كيػػة الصػػحي ا يػػتـ مػػف خػػبلؿ المحاكػػاة كالتنميػػد، فنػػط بنػػدر مػػ
شػػاط الم ػػػكم مػػف عمميػػة تعمػػػيـ كهػػػذا يكضػػح دكر الن ال صػػكؿ كخارجهػػا،  تحػػػت إشػػراؼ المعمػػـ، 

عالػة فػي مكا ػؼ داخؿ ال صكؿ الدراسػية ممارسػة ف إذ يمكف الطبلب مف ممارسة ما تعممكا الم ة،
 (  1980:36)يكنس،  .حنينية  ير مصطنعة

كمف هذا المنطمؽ أيضان ظهر االهتماـ بالمجاالت التي ي ضػؿ الطػبلب ممارسػتها حػدياان 
ككػػػذلؾ االهتمػػػاـ بأكجػػ  االخػػػتبلؼ التػػي تكجػػػد بػػػيف فنػػكف الم ػػػة كمػػػا  ، كاسػػتماعان ك ػػػراءة ككتابػػة 

نتباا إلػى تكامػؿ م  اال لمهارات الخاصة بكؿ فف مف فنكنها، االختبلؼ مف اهتماـ بايتطمب  هذا 
فإنػػ  يمارسػػ  عػػف فهػػـ  ي ضػػم ،  الطالػػب عنػػدما يمػػارس مجػػاالن  كهػػذا يعنػػي أف ال نػػكف السػػابنة، 

 .تناعكا 

ف مػػنهو الم ػػة العربيػػة ال يجػػب أف ينػػؼ عنػػد حػػدكد مجمكعػػة مػػف إكبػػذلؾ يمكػػف النػػكؿ  
كلكنػػ  يمتػػد  صػػص المكزعػػة عمػػى البرنػػامو المدرسػػي، يدرسػػها الطػػبلب خػػبلؿ الحالمنػػررات التػػي 

ككػؿ مػا يحتػاجكف إليػ  مػف ممارسػات  ، ليشمؿ الحياة الم كيػة التػي يعيشػها الطػبلب فػي المدرسػة
 ( 1980:63 كية داخؿ ال صكؿ كخارجها.) يكنس، ل

ذ يمكػػف الطػػبلب مػػف إ يـ الم ػػة العربيػػة كالنشػػاط الم ػػكم، كبػػذلؾ تتضػػح العبل ػػة بػػيف تعمػػ
ممارسػػة الم ػػة التػػي تعممكهػػا داخػػؿ الحصػػص الدراسػػية ممارسػػة حنينيػػة فػػي مكا ػػؼ أشػػب  بمك ػػؼ 

 .كهذا يمكنهـ مف مهاراتها كفنكنها التي يعيشكنها في المجتم  الكبير، الحياة 

، كأظهػػرت نتا جهػػا فاعميػػة األنشػػطة كيػػةكلنػػد اهتمػػت كايػػر مػػف الدراسػػات باألنشػػطة الم 
ي  تحنيػػػؽ أهػػػداؼ الم ػػػة العربيػػػة، كتنميػػػة حصػػػيمة الطمبػػػة الم كيػػػة ، كاتجاهػػػاتهـ نحػػػك الم كيػػػة فػػػ

( حيػث 2008،: دراسػة )مسػمـالمنررات الدراسية ، كزيادة التحصيؿ الدراسي، كمف هذا الدراسػات
أابتػػت فعاليػػة األنشػػطة الم كيػػة فػػي تنميػػة بعػػض مهػػارات االسػػتماع كالتحػػدث لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ 

عبلج األخطػاء  ( عمى فاعمية األنشطة الم كية في2008، ا و دراسة )أبك فايدةؿ ، كدلت نتاألك 
( أف لؤلنشطة الم كية  ير الص ية 2007، النشكاف، كما أظهرت نتا و دراسة )اإلمبل ية الشا عة

( أظهػرت  1997، فػي حػيف أف دراسػة)زهير،لم كيةعمى الطبلب في تنمية حصيمتهـ ا كبيران  دكران 
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كمػػا أابتػػت دراسػػة  ،ية فػػي تحنيػػؽ أهػػداؼ الم ػػة العربيػػةمناشػػط الم كيػػة  يػػر الصػػ أهميػػة مكانػػة ال
بيػة لػدل طػبلب الصػؼ ( فعالية األنشطة الم كية في تنمية بعػض المهػارات الكتا 1994،صالح)

، كأكصػػت الدراسػػة بضػػركرة تكظيػػؼ األنشػػطة المدرسػػية تكظي ػػان هادفػػان لئلفػػادة منهػػا األكؿ الاػػانكم
عمى  ( 2001،جاب اهلل)   الطبلب داخؿ ال صكؿ الدراسية، كما دلت دراسةممفي تطبيؽ ما يتع

( 2001 ،المػػػكح، كأظهػػػرت دراسػػػة )فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػ كم فاعميػػػة النشػػػاط التمايمػػػي
ك، فػي حػيف أظهػرت فاعمية استخداـ النشاط التمايمي في زيادة التحصيؿ الدراسي فػي  كاعػد النحػ

 .في التحصيؿ الدراسي في العبادات فاعمية النشاط التمايمي( 1999 ،دراسة )األهكاني

كلكػػكف التعبيػػر الكتػػابي يعػػد مػػف أهػػـ فػػركع مػػادة الم ػػة العربيػػة، إذ يسػػتطي  الطالػػب مػػف 
خبللػػػ  أف يعبػػػر عمػػػا يػػػدكر فػػػي ذهنػػػ  مػػػف أفكػػػار كآراء كمشػػػاعر كاتجاهػػػات ، إال أف المهػػػارات 

 جد  صكران كضع ان في كتابات الطمبة التعبيرية. المتصمة ب  تعد مف أصعب مهارات الم ة ، لذا ن

عػػػزكؼ كايػػػر مػػػف الطمبػػػة عػػػف نػػػاتو عػػػف الضػػػعؼ فػػػي التعبيػػػر هػػػذا كيػػػرل الباحػػػث أف 
المشاركة في األنشطة الم كية المدرسػية متمامػة فػي النػراءة الحػرة، كالصػحافة المدرسػية، كاإلذاعػة 

سػػػية كجماعػػػة المكتبػػػة، كالخطابػػػة، المدرسػػػية، كنػػػادم الم ػػػة العربيػػػة، أك إحػػػدل الجماعػػػات المدر 
كالمنػػاظرات، كالمحاضػػرات، كالنػػدكات ... ك يرهػػا، هػػذا االنصػػراؼ عػػف تمػػؾ األنشػػطة يػػؤدم إلػػى 
افتنػػػار الطمبػػػة لكايػػػر مػػػف الم ػػػردات كالتراكيػػػب الم كيػػػة التػػػي يػػػتـ تكظي هػػػا فػػػي كتابػػػة مكضػػػكعات 

خ ا هـ  التعبير، كهذا بدكرا يؤدم إلى ضعؼ كتابات الطمبة ككارة األخطاء اإلمبل ية كالنحكية، كا 
في كاير مػف مهػارات التعبيػر الكتػابي متمامػة فػي اكتمػاؿ أركػاف الجممػة، كاسػتخداـ أدكات الػربط، 

مػف هنػػا بػرزت أهميػػة النيػاـ بهػػذا الدراسػة كالتػػي  كاسػتخداـ عبلمػات التػػر يـ المناسػبة ... ك يرهػػا،
ف خػػػبلؿ بيػػػة فػػػي الم ػػػة العربيػػػة مػػػتهػػػدؼ إلػػػى تمكػػػيف الطػػػبلب مػػػف إتنػػػاف بعػػػض المهػػػارات  الكتا

ألنهػػػا تعتبػػػر نهايػػػة  ياألساسػػػ الصػػػؼ السػػػادس بػػػةممارسػػػتهـ لؤلنشػػػطة الم كيػػػة،  كتػػػـ اختيػػػار طم
هػذا الصػؼ المهػارات الكتابيػة األساسػية  بػة،  كمػف الم تػرض أف يػتنف طمالمرحمة األساسية الدنيا

لهػػذا  ػػاـ الباحػػث بهػػذا  ات، يػػة المناسػػبة لتنميػػة هػػذا المهػػار مػػف خػػبلؿ ممارسػػتهـ لؤلنشػػطة الم ك 
الصػػؼ  بػػةنميػػة بعػػض المهػػارات الكتابيػػة لطمت ة أاػػر تكظيػػؼ األنشػػطة الم كيػػة فػػيالدراسػػة لمعرفػػ

 . ياألساس السادس
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 ة: ػمشكمة الدراس
 تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :

طمبػػة الصػػؼ  مػػا أاػػر تكظيػػؼ األنشػػطة الم كيػػة فػػي تنميػػة بعػػض المهػػارات الكتابيػػة لػػدل
 ؟ياألساس السادس

 كيت رع مف السؤاؿ الر يس األس مة ال رعية التالية :

 ؟  ياألساس ما المهارات الكتابية البلزمة لطمبة الصؼ السادس .1

 ما األنشطة الم كية المراد تكظي ها لتنمية بعض المهارات الكتابية ؟ .2

بػػيف متكسػػط  ( α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  هػػؿ .3
درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي االختبػػػػار النبمػػػػي 

 لممهارات الكتابية ؟ 

بػػيف متكسػػط  ( α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  هػػؿ .4
درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي االختبػػػػار البعػػػػدم 

 .هارات الكتابية لصالح التجريبيةملم

بػػيف متكسػػط  ( α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  هػػؿ .5
درجات المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمهػارة 

 . اؿ أركاف الجممة لصالح التجريبيةاكتم

بػػيف متكسػػط  ( α ≤  0.05مسػػتكل داللػػة ) تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد  هػػؿ .6
درجات المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمهػارة 

 . عبلمات التر يـ لصالح التجريبية استخداـ

( بػػيف متكسػػط  α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) هػػؿ  .7
رانهـ مف المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمهػارة درجات المجمكعة التجريبية كأ 

 . داـ أدكات الربط لصالح التجريبيةاستخ

بػػيف متكسػػط  ( α ≤  0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة )  هػػؿ .8
درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي االختبػػػػار البعػػػػدم 

  . بيةاالمنالي لممهارات الكت
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 فروض الدراسة: 
( بػػػيف متكسػػػط  α ≤  0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  .1

درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي االختبػػػػار النبمػػػػي 
 لممهارات الكتابية.

( بػػػػيف متكسػػػػط  α ≤  0.05تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة )  .2
جػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار المهػػػػارات در 

 الكتابية لصالح التجريبية.

(  بػػػيف متكسػػػػط  α ≤  0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  .3
درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كأ ػػرانهـ مػػف المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار مهػػارة اكتمػػاؿ 

 أركاف الجممة.

(  بػػػيف متكسػػػػط  α ≤  0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  .4
درجات المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعػة الضػابطة فػي اختبػار مهػارة اسػتخداـ 

 عبلمات التر يـ لصالح التجريبية.

(  بػػػيف متكسػػػػط  α ≤  0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  .5
لمجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعػة الضػابطة فػي اختبػار مهػارة اسػتخداـ درجات ا

 أدكات الربط.

(  بػػػيف متكسػػػػط  α ≤  0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة )  .6
درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار المنػػػػالي 

 لممهارات الكتابية .

 سة :أىداؼ الدرا
 تسعى الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 . يساألسا تحديد المهارات الكتابية التي ي ترض تنميتها لدل طمبة الصؼ السادس .1

يػػػة لػػػدل طمبػػػة بيػػػاف فاعميػػػة تكظيػػػؼ األنشػػػطة الم كيػػػة فػػػي تنميػػػة بعػػػض المهػػػارات الكتاب .2
 .يالصؼ السادس األساس

ة بػػيف متكسػػط درجػػات المجمػػكعتيف مػػدل كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ي إلػػىالتعػػرؼ  .3
 .إجراء اختبار المهارات الكتابية التجريبية كالضابطة  بؿ كبعد
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 أىمية الدراسة:
تكمف أهمية الدراسة مف خبلؿ المكضكع الذم تتناكل  كهك أار تكظيؼ األنشطة الم كيػة 

 .يساسفي تنمية بعض المهارات الكتابية لدل طمبة الصؼ السادس األ
 ىمية الدراسة في النقاط التالية : يمكف تحديد أو 

 .ياألساس أنها تتناكؿ مكضكعان مهمان كهك تنمية المهارات الكتابية لدل الصؼ السادس .1

التركيػػز عمػػى األنشػػطة الم كيػػة كممارسػػتها داخػػؿ ال صػػؿ كخارجػػ  ممػػا يػػؤدم إلػػى زيػػادة  .2
 .تككيف اتجاهات إيجابية نحك الم ةالتحصيؿ الم كم ك 

يػػة ف إلػػى ضػػركرة االهتمػػاـ باألنشػػطة الم كيػػة كتكظي هػػا مػػف أجػػؿ تنمتم ػػت انتبػػاا المعممػػي .3
 .المهارات الكتابية لدل الطمبة

أمػػػاـ البػػػاحايف إلجػػػراء المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات فػػػي هػػػذا  جديػػػدان   ػػػد ت ػػػتح هػػػذا الدراسػػػة أفنػػػان  .4
المجػػػػاؿ ، إذ تسػػػػاهـ فػػػػي عػػػػبلج ضػػػػعؼ الطػػػػبلب كتػػػػدني مسػػػػتكل كتابػػػػاتهـ مػػػػف خػػػػبلؿ 

 . كيةمارستهـ لؤلنشطة المم

 ػػػد ت يػػػد هػػػذا الدراسػػػة المشػػػرفيف التربػػػكييف فػػػي عنػػػد دكرات تدريبيػػػة لممعممػػػيف مػػػف أجػػػؿ  .5
 تكعيتهـ بأهمية األنشطة الم كية كالتي يمكف أف تسهـ في تنمية المهارات الكتابية.

 حدود الدراسة: 
 تقتصر ىذه الدراسة عمى الحدود التالية :

بعض المهارات الكتابية البلزمة لطمبة  ا تصرت الدراسة الحالية عمى الحد الموضوعي : .1
 .ية المناسبة لتنمية هذا المهاراتكبعض األنشطة الم ك  السادس األساسيالصؼ 

 .سطى في  طاع  زة ب مسطيفمحافظة الك  الحد المكاني : .2

( مف ال صػؿ الدراسػي الاػاني شهريفاستمرت التجربة مدة امانية أسابي  ) الحد الزماني : .3
 .(ـ 2011-2010) دراسيلمعاـ ال

: مػػدارس المرحمػػػة األساسػػية التابعػػػة لككالػػػة ال ػػكث الدكليػػػة لبلج ػػػيف الحػػػد المؤسسػػػاتي  .4
 .  مدرسة( 49بمحافظة الكسطى كالبالغ عددها )

محافظػػة الكسػػطى إنػػاث( فػػي  -)ذكػػكر السػػادس األساسػػيطمبػػة الصػػؼ  الحػػد البشػػري: .5
 .كطالبة ان ( طالب4662)كالبالغ عددهـ 
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 مصطمحات الدراسة:
  اط المغوي :النش .1

( بأنػػ  :" األلػػكاف المتنكعػػة مػػف التحػػدث كاالسػػتماع كالنػػراءة 817: 1979يعرف )سػػمؾ، 
كالكتابة التي يمارسها التمميذ داخؿ حجرة الدراسة كخارجها بر بت  ،  عمى أف تككف ممارست  لها 

لتػػػي خػػػارج الجػػػدكؿ الدراسػػػي  ػػػر متكم ػػػة كأف تكػػػكف منظمػػػة تنظيمػػػان خاليػػػان مػػػف صػػػرامة النيػػػكد ا
 ت رضها الحصص الدراسية ". 

( بأنػػ  : " ضػػرب مػػف الممارسػػة العمميػػة لم ػػة العربيػػة مػػف 255:  1999كيعرفػػ )ز كت، 
الطبلب حيث يتـ فيػ  اسػتخداـ الم ػة اسػتخدامان كظي يػان مكجهػان فػي مكا ػؼ حيكيػة طبيعيػة تتطمػب 

 رضػػ  المػادة التعميميػػة مػػف الحػديث كالكتابػػة كالنػراءة كاالسػػتماع،  بعيػػدان عػف النيػػكد الصػ ية كمػػا ت
ألػػكاف النشػػاط تعميميػػة صػػ ية ينػػـك بهػػا الطػػبلب داخػػؿ حجػػرة الصػػؼ كضػػمف ك ػػت محػػدكد كفػػي 

 إطار تعميمي محدد ". 

( بأنػػػػ  : " األلػػػػكاف المتنكعػػػػة مػػػػف التحػػػػدث كاالسػػػػتماع 233: 1996 كيعرفػػػػ  )الركػػػػابي،
كم ػة ال يسػبنها كال يعنبهػا شػيء مػف كالنراءة كالكتابة التي يمارسها التمميذ ممارسة تمنا يػة  يػر مت

 النيكد الم ركضة ".

( بأن  : " ألكاف منكعة مف الممارسػة العمميػة 389: 1983كيعرف  )عبد العميـ إبراهيـ ، 
فػػي المكا ػػؼ الحيكيػػة  ناجحػػان  مكجهػػان  لم ػػة، ينػػكـ بهػػا الطػػبلب، كيسػػتخدمكف فيهػػا الم ػػة اسػػتخدامان 

 اع، كالنراءة، كالكتابة ".الطبيعية، التي تتطمب الحديث، كاالستم

( بأن  : " كؿ ما يمس ناحية ل كية ،  كيجػرم 340: 1984كيعرف  )ظافر، كالحمادم، 
 يػر مػرتبط بهػا ،   ـخارج  اعة الػدرس : فرديػان كػاف أـ جماعيػان ،  متصػبلن بمكضػكعات المػنهو أ

 كتحت إشراؼ المدرس أـ بعيدان عف إشراف ".

هػذا الدراسػة بأنػ  : كػؿ مػا ينػـك بػ  التمميػذ مػف تمنػاء  كيعرؼ الباحث النشػاط الم ػكم فػي
أك فػػػرض  يػػػكد عميػػػ  بهػػػدؼ  ،ن سػػػ  مػػػف ممارسػػػة لؤلنشػػػطة الم كيػػػة دكف تنيػػػد بتعميمػػػات المػػػدرس

 اكتساب المهارات الم كية البلزمة.

 كينصد بها في هذا البحث مهارات التعبير الكتابي .الميارات الكتابية :  - 2

 الميارة : -أ 

(  المهػػػػػارة بأنهػػػػػا : " السػػػػػرعة، كالد ػػػػػة فػػػػػي أداء عمػػػػػؿ مػػػػػف 14:  1994يعرؼ)شػػػػػحات ، 
 األعماؿ م  اال تصاد في الجهد المبذكؿ".
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( بأنها : " مككف ظاهر، يمكف مبلحظت ، ككص   مف 166: 1991كيعرفها )عبد العاؿ، 
 خبلؿ سمكؾ ال رد ".

يؽ النا ـ عمى ال هـ ( بأنها : " األداء السهؿ الد 187: 2003كيعرفها )المناني كالجمؿ،  
 لما يتعمم  اإلنساف حركيا كعنميا م  تكفير الك ت كالجهد كالتكاليؼ ".

( بأنهػػا : " األداء المػػتنف النػػا ـ عمػػى ال هػػـ كاال تصػػاد فػػي 188: 1998كيعرفهػػا )العمػػي، 
 الك ت كالجهد المبذكؿ ".

الػػػػذم يػػػػتـ فػػػػي ( بأنهػػػػا : " أسػػػػمكب األداء الم ػػػػكم لمطالػػػػب 11: 2002كيعرفهػػػػا )ال ميػػػػت، 
 سرعة كد ة، كيمكف مبلحظة كص   مف خبلؿ سمكؾ ال رد ". 

كيمكػػف ، كينصػػد بالمهػػارة فػػي هػػذا الدراسػػة بأنهػػا :األداء الم ػػكم النػػا ـ عمػػى السػػرعة كالد ػػة
 مبلحظت  ككص   مف خبلؿ أحاديث الطمبة ككتاباتهـ م  اال تصاد في الك ت كالجهد المبذكؿ. 

بأنهػػػا : مجمكعػػػة مػػػف األداءات  كيػػػة فػػػي هػػػذا الدراسػػػة إجرا يػػػان كيعػػػرؼ الباحػػػث المهػػػارة الم 
الم كيػػة التػػي ينػػـك بهػػا الطػػبلب فػػي أانػػاء الكتابػػة،  كتتماػػؿ فػػي تػػرابط الكتابػػة،  كالمحافظػػة عمػػى 

 عبلمات التر يـ،  كاكتماؿ الجممة،  بحيث تككف كتابتها د ينة كصحيحة كمنظمة.
 ميارات التعبير الكتابي : -ب 

لتعبيػػػر الكتػػػابي : هػػػي تمػػػؾ المهػػػارات التػػػي تشػػػمؿ مهػػػارة د ػػػة اختيػػػار بمهػػػارات ا كينصػػػد
الكممػػػات، كحسػػػف صػػػيا ة األسػػػمكب، كد ػػػة تنظػػػيـ المكضػػػكع، كحسػػػف ترتيػػػب ال نػػػرات، كسػػػبلمة 

 (492: 1979الكتابة مف األخطاء النحكية كاإلمبل ية ، كاستخداـ عبلمات التر يـ. )سمؾ، 

بأنها: هي المهارات التػي  ي هذا الدراسة إجرا يان كيعرؼ الباحث مهارات التعبير الكتابي ف 
يهػػدؼ التعمػػيـ إلكسػػابها المتعممػػيف، كالتػػي تنمػػي النػػدرة لػػديهـ فػػي التعبيػػر عمػػا يريػػد بم ػػة عربيػػة 
سميمة، كتشػمؿ مهػارة اكتمػاؿ أركػاف الجممػة، كاسػتخداـ أدكات الػربط المناسػبة ، كصػحة اسػتخداـ 

 عبلمات التر يـ.

 التعبير:  -ج 

عبيػػػػر بأنػػػػ  :" إفصػػػػاح المػػػػرء بالحػػػػديث أك الكتابػػػػة عػػػػف أحاسيسػػػػ  الداخميػػػػة يعػػػػرؼ الت  
 ( 132: 2011كمشاعرا كأفكارا كمعاني  بعبارات سميمة ".  )عيد، 

( بأنػػػ  : " اإلبانػػػة كاإلفصػػػاح عمػػػا يجػػػكؿ فػػػي خػػػاطر 203: 1985كيعرفػػػ  )معػػػركؼ، 
 اإلنساف مف أفكار كمشاعر،  بحيث ي هم  اآلخركف ".
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( بأنػػػػ  : " العمػػػؿ المدرسػػػػي المنهجػػػػي الػػػػذم 437: 2005، كالػػػػدليمي، كيعرفػػػ  )الػػػػكا مي
يسػػير كفػػػؽ خطػػة متكاممػػػة،  لمكصػػكؿ بالطالػػػب إلػػى مسػػػتكل يمكنػػ  مػػػف ترجمػػة أفكػػػارا كمشػػػاعرا 

 كأحاسيس  كمشاهدات  كخبرات  الحياتية ش اهان ككتابة بم ة سميمة، كفؽ نسؽ فكرم معيف ". 

"امػػتبلؾ النػػدرة عمػػى ننػػؿ ال كػػرة، أك اإلحسػػاس ( بأنػػ  : 461: 2000كيعرفػػ  )البجػػة،   
عمػػػى كفػػػؽ  ، أك كتابيػػػان الػػػذم يعتمػػػؿ فػػػي الػػػذهف، أك الصػػػدر إلػػػى السػػػام ، ك ػػػد يػػػتـ ذلػػػؾ شػػػ كيان 

 منتضيات الحاؿ".

( بأن  :" إفصاح اإلنساف بمسان  أك  مم  عما في ن س  مف 423: 1979كيعرف )سمؾ، 
 األفكار كالمعاني ". 

( بأن  : " اإلفصاح عما في الن س مف أفكار 197: 2003مدة، كيعرف  )عاشكر، كالحكا
كمشاعر بالطرؽ الم كيػة كخاصػة بالمحاداػة أك بالكتابػة، كعػف طريػؽ التعبيػر يمكػف الكشػؼ عػف 

 شخصية المتحدث أك الكاتب كعف مكاهب  ك درات  كميكل  ". 

أك الكاتػػب،  ( بأنػػ  : " تػػدفؽ الكػػبلـ عمػػى لسػػاف المػػتكمـ 79: 2001كيعرفػػ )أبك م مػػي، 
فيصػػكر مػػا يحػػس بػػ ،  أك الت كيػػر بػػ ، أك مػػا يريػػد أف يسػػأؿ أك يستكضػػح عنػػ ،  كالتعبيػػر إطػػار 

 يكتنؼ خبلصة المنركء مف فركع الم ة كآدابها كالمعارؼ المختم ة ".

( بأنػػ : عمػػؿ ل ػػكم د يػػؽ كبلمػػان أك كتابػػة، مػػراع لممنػػاـ 266: 2009)مػػدككر،  كيعرفػػ 
 كمناسب لمنتضى الحاؿ". 

يعرؼ الباحث  التعبير في هذا الدراسة بأن  :  درة الطبلب عمى اإلفصػاح عمػا يخػالو ك 
 ن كسهـ مف أفكار، كمشاعر، كأحاسيس، بم ة سميمة، ككاضحة، محاداة أك كتابة.

 التعبير الكتابي:  -د 

( بأنػ  : " فػف أدبػي ناػرم ، يتػرجـ فيػ  الكاتػب حنينػة 16: 2002، ريعرف  )حمػاد، كنصػا
ألشػػياء مػػف حكلػػ ، مػػف خػػبلؿ الكتابػػة فػػي مكضػػكع معػػيف، بأسػػمكب أدبػػي متميػػز إحساسػػ  تجػػاا ا

 يكشؼ عف مكهبة فنية في الكتابة، كسيطرة كاضحة عمى الم ة ".

(  بأنػػ  :" التعبيػػر عػػف األفكػػار كالخػػكاطر الن سػػية كننمهػػا 283:  1998)العمػػي،  كيعرفػػ 
 إلى اآلخريف بطرينة جذابة كمايرة بأسمكب أدبي جميؿ ".

( بأنػػ  : " العمميػػات الذهنيػػة األدا يػػة التػػي تمكػػف الطمبػػة مػػف 50: 1995رفػػ  )نصػػر، كيع
إنشاء ككتابة الجمؿ كالتراكيب الم كية المترابطة التي تتػرجـ جممػة مػف األفكػار كالمعػاني المتكلػدة 

 باستخداـ مندمات كتعبيرات ل ظية كداللية معبرة كشينة ".
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فػػي هػػذا الدراسػػة بأنػػ  : أداء الطمبػػة المتماػػؿ فػػي  يػػان كيعػػرؼ الباحػػث التعبيػػر الكتػػابي إجرا  
إنتاجهـ الكتابي حكؿ مكضكعات محددة مف خبلؿ إنشاء ككتابػة فنػرات كجمػؿ كتراكيػب مترابطػة 

 كمنظمة كفؽ  كاعد الكتابة التعبيرية.
 طمبة الصؼ السادس: .2

الصػػؼ كهػػـ الطػػبلب الػػذيف أنهػػكا خمػػس سػػنكات دراسػػية فػػي المرحمػػة االبتدا يػػة ، كهػػـ فػػي 
( 12 -11الػػذم يماػػؿ حمنػػة التعمػػيـ األخيػػرة مػػف المرحمػػة االبتدا يػػة ، كتتػػراكح أعمػػارهـ مػػا بػػيف )

 سنة.
 محافظة الوسطى : .3

كهي المنطنة الكسطى لنطاع  زة ، كتشمؿ المخيمات األربعة : النصيرات ، كالبريو ،  
 كالم ازم، كدير البمح.

 خطوات الدراسة:
  اـ الباحث بالخطكات التالية:

النيػػاـ بدراسػػة اسػػتطبلعية مػػف أجػػؿ تحديػػد أهػػـ المهػػارات الكتابيػػة البلزمػػة لطمبػػة الصػػؼ  .1
 السادس.

تحديػد األنشػػطة الم كيػػة البلزمػػة لطمبػة الصػػؼ السػػادس كالمػػراد تكظي هػا فػػي الدراسػػة مػػف  .2
 :خبلؿ 

إعػػػداد اسػػػتبانة تضػػػـ األنشػػػطة الم كيػػػة المػػػراد تكظي هػػػا لتنميػػػة المهػػػارات الكتابيػػػة لطمبػػػة  -
السادس مف خبلؿ كتب طرؽ التػدريس ، كالدراسػات السػابنة ، كآراء المختصػيف،  الصؼ

 إلى الصكرة النها ية لها.   كتـ ضبط االستبانة بعرضها عمى المحكميف كصكالن 

كمعممة مف معممي الم ة العربية كمعمماتها مػف ذكم  تطبيؽ االستبانة عمى أربعيف معممان  -
، لمعرفػػة آرا هػػـ فػػي  السػػادس األساسػػية لمصػػؼ الخبػػرة فػػي مجػػاؿ تػػدريس الم ػػة العربيػػ

 تحديد األنشطة الم كية األكار أهمية لطمبة الصؼ السادس.

ت ريغ نتا و تطبيؽ االستبانة، كحسػاب الػكزف النسػبي لكػؿ نشػاط، كأخػذ األنشػطة الم كيػة  -
الخمس األكلى التي احتمت عمى أعمى األكزاف النسػبيةن ليػتـ ممارسػتها مػف  بػؿ الطػبلب 

 س أارها عمى المهارات الكتابية لدل الطمبة.ك يا

 إعداد اختبار لنياس بعض المهارات الكتابية بعد التأكد مف صد   كابات .                 .3
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 حساب ابات االختبار بالتجز ة النص ية كباستخداـ معادلة أل ا كركنباخ. .4

  .تطبيؽ االختبار النبمي عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة .5

 كي ية تكظيؼ األنشطة األكار أهمية ك ياس أارها عمى المهارات الكتابية. تبياف .6

 تطبيؽ التجربة الخاصة بممارسة األنشطة عمى العينة التجريبية.  .7

تطبيؽ االختبار البعدم عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بهدؼ معرفة أار تكظيؼ  .8
 طبلب المجمكعة التجريبية. األنشطة الم كية في تنمية بعض المهارات الكتابية لدل

 كت سيرها كمنا شتها. تحميؿ النتا و إحصا يان  .9

 عرض ممخص الدراسة كالتكصيات كالمنترحات. .10
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 انفصم انثاني
 ريـــاننظ ارـاإلط

 

  :المغة العربية وخصائصياالمحور األوؿ 
 م هـك الم ة.  
 أهمية الم ة. 
 كظا ؼ الم ة. 
  المغة العربيةخصائص. 
 تعميـ الم ة العربية أهداؼ.   
 مهارات الم ة العربية. 
 وطرائؽ تدريسو المحور الثاني: التعبير 
 م هـك التعبير. 
  أهمية التعبير.   
 سمات التعبير الجيد.   
 بير.أ راض التع 
 أهداؼ تدريس التعبير.   
 أسس التعبير. 
 أنكاع التعبير.   
 ) مجاالت التعبير) الش هي كالكتابي. 
 ي كالكتابيمهارات التعبير الش ه. 
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 أهداؼ التعبير الكتابي.   
 طرا ؽ تدريس التعبير.   
 تصحيح التعبير. 
 مظاهر ضعؼ الطمبة في التعبير الكتابي.   
 أسباب ضعؼ الطمبة في التعبير. 
 عبلج ضعؼ الطمبة في التعبير.   
   المحور الثالث: األنشطة المدرسية 
 م هـك النشاط كتطكرا. 
 طالمراحؿ التي مرت بها مسيرة النشا.   
  المدرسي . النشاطتعريؼ 
 المدرسي أهمية النشاط. 
 أهداؼ النشاط المدرسي. 
 أسس النشاط المدرسي.   
 سمات النشاط المدرسي.   
 كظا ؼ النشاط المدرسي.   
 معك ات النشاط المدرسي. 
 المحور الرابع: النشاط المغوي المدرسي 
 النشاط الم كم المدرسي تعريؼ.  
 أسس النشاط الم كم المدرسي.  
 همية النشاط الم كم المدرسيأ.  
 أهداؼ النشاط الم كم المدرسي.  
 أنكاع النشاط الم كم المدرسي.  
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 الفصؿ الثاني
 ريػػػػػػار النظػػػػاإلط

 
 تناوؿ ىذا الفصؿ أربعة محاور رئيسة ىي: 

ها، اـ تحدث عف ظا  ك ك تها، أهميك  ،تناكؿ عرضا لم هـك الم ة)المغة العربية وخصائصيا(:  .1
هػا األربعػة )الحػديث كاالسػتماع كالنػراءة مهارات هػا، كأهػداؼ تعميم لم ة العربيػة، كخصا ص ا
  كالكتابة(.

  ، كأ راضػػ ،سػػماتك ،  تػػكأهمي، تنػػاكؿ عرضػػا لم هػػـك التعبيػػرك ) التعبيػػر وطرائػػؽ تدريسػػو(:  .2
كأهداف ، كأسس ، كأنكاع ، كمجاالت ، كمهارات ، كمػا يبػيف طرا ػؽ تدريسػ ، ككي يػة تصػحيح ، 

 هر ضعؼ الطمبة في ، كأسباب هذا الضعؼ، كطرؽ عبلج .كمظا
كمراحمػػػ ، كتعريػػػؼ  ،هػػػذا المحػػػكر م هػػػـك النشػػػاط كتطػػػكرا تنػػػاكؿك (:  األنشػػػطة المدرسػػػية ) .3

 . ، كمعك ات ككظا  النشاط المدرسي،  ، كسمات كأسس  ،كأهداف  ،كأهميت  النشاط المدرسي،

كأسسػ ، ، المدرسػي مالم ػك  النشػاط يػؼتعر تنػاكؿ هػذا المحػكر ك (: النشاط المغوي المدرسي ) .4
 نكاع .كأهميت ، كأهداف ، كأ

 
 المحور األوؿ: المغة العربية وخصائصيا

 مقدمة:

، كيستطي  بها يستخدمها دكف  يرا مف الكا ناتالتي ي كر بها اإلنساف، ك  داةاألالم ة هي 
راد كالمجتمػ ، كهػػي أف يصػؿ إلػى أفكػػار اآلخػريف، كهػي األداة التػػي تػربط اإلنسػػاف ب يػرا مػف األفػػ

ظػاهرة إنسػػانية سػػيككلكجية اجتماعيػػة كهػػي  التراكيػب كاألل ػػاظ التػػي يعبػر اإلنسػػاف بهػػا عػف ن سػػ ،
ك ػػد أابتػػت الدراسػػات أف  ،فأكسػػبت  صػػ ة الت كيػػر كالنطػػؽ ،نشػػأت كتطػػكرت مػػ  اإلنسػػاف ،مكتسػػبة

 ( 2003:24، كالحكامدة ،)عاشكر الم ة اإلنسانية ال يمكف تعميمها ل ير البشر.
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 :المغةمفيـو 

 لغًة: -أ

 كمػػػػػا ذكػػػػػرا ابػػػػػف منظػػػػػكر فػػػػػي لسػػػػػاف العػػػػػرب إلػػػػػى ، ةلم ظػػػػػة الم ػػػػػيرجػػػػػ  المعنػػػػػى الم ػػػػػكم 
كال يحصػؿ منػ  عمػى فا ػدة ، السػنط، كمػا ال يعتػد بػ  مػف كػبلـ ك يػرا )الم ك كالم ا( كهما يعنيػاف:

 كال ن  .

هػػػي فعمػػػة مػػػف كحػػػدها أنهػػػا أصػػػكات يعبػػػر بهػػػا كػػػؿ  ػػػكـ عػػػف أ راضػػػهـ، ك  المسػػػف،: كالم ػػػة
 ل كت: أم تكممت.

كالم ػػة  ػػاؿ ابػػف األعرابػػي:  ل ػػا فػػبلف عػػف الصػػكاب كعػػف الطريػػؽ إذا مػػاؿ عنػػ ،كالم ػػة مػػف 
، كالم ػك تعنػي النطػؽ، أخذت مػف هػذا ألف هػؤالء تكممػكا بكػبلـ مػالكا فيػ  عػف ل ػة هػؤالء اآلخػريف
الطيػر تم ػى بأصػػكاتها ينػاؿ: هػذا ل ػتهـ التػػي يم ػكف بهػا أم ينطنػػكف، كل ػكم الطيػر: أصػػكاتها، ك 

    ( 252 251:1990 - ،)ابف منظكر .أم تن ـ
 اصطالحًا: -ب

ُُ   : آية مف آيات اهلل عز كجؿ إذ  اؿ تعالى: الم ة ًَاِخاِلف ًَاأَلِرِض  ًَاِت  ًَِوِن آٍَاِتِى َخِمُق الِسَىا

ٌَاِتُكِي ِإِن ِفُ َذِلَي َلآٍَاٍت لِِّمَعاِلِىنَي ًََأِل  (22الركـ :) . َأِلِسَنِلُكِي 

ًََرَفلََِِن *َتِجَعن لَُّى نََِنََِِنَأَلِي :ك اؿ تعالى (10–8البمد .)  ًََهلٍََِناُي الِنِجلٍَِِن*ًَِلَساّتا 

 يمي : اىناؾ تعريفات عديدة لمغة منيا م

 ."أصكات يعبر بها كؿ  ـك عف أ راضهـ " ابف جني بأنها:  عرفهافند  .1

 (17 :2007، )أبك الهيجاء

كهػػي فػػي كػػؿ أمػػة بحسػػب  ،عرفهػػا ابػػف خمػػدكف بأنهػػا: ممكػػة فػػي المسػػاف لمعبػػارة عػػف المعػػانيك  .2
 (15 :1999 ،ؿاصطبلحاتها. )إسماعي

كمػػنهـ مػػف يعػػرؼ الم ػػة بأنهػػا: " األل ػػاظ كالتراكيػػب التػػي يعبػػر بهػػا كػػؿ  ػػكـ عػػف أ راضػػهـ،  .3
 (1998 :11كتتخذ أداة لم هـ كاإلفهاـ، كالت كير، كنشر الانافة ". )سمؾ، 

كمػػنهـ مػػف عرفهػػا بأنهػػا: " ظػػاهرة إنسػػانية  كامهػػا التعبيػػر اإلرادم الػػذم يعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ  .4
مجمكعػػة مػػف الرمػػكز الصػػكتية التػػي تكاضػػعت عميهػػا جماعػػة مػػا اسػػتخدامان يػػؤدم الػػدالالت 

 (19: 1984، والحمادي)ظافر المتكاض  عميها ". 
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كالتراكيب التي تعبر بها األمة عف مجمكعة مف األصكات كاألل اظ ك د عرفت أيضا بأنها: "  .5
فهػػػػي كسػػػػيمة التػػػػرابط  ،كنشػػػػر الانافػػػػة  ،كتسػػػػتعممها أداة لم هػػػػـ كاإلفهػػػػاـ كالت كيػػػػر ،أ راضػػػػها

 (17 :2001، .)أبك م مي"االجتماعي ال بد منها لم رد كالمجتم  

 ،مجمكعة مف األصكات التي تتجمػ  لتكػكف كممػات لهػا معػاف عرفيػةكهي أيضا عبارة عف  " .6
ككػػؿ ذلػػؾ يػػتـ طبنػػان  ،كجمػػبلن تعبػػر عػػف أحاسػػيس كأفكػػار متنكعػػة ان تتجمػػ  لتكػػكف تراكيبػػكهػػذا 

اػػـ التراكيػػب كتنتهػػي  اػػـ الصػػرؼ، تبػػدأ بنػػكانيف األصػػكات، ،لنػػكانيف معينػػة خاصػػة بكػػؿ ل ػػة
 (37 :2010، .)مصط ى"بالمعنى

ر كمػػػنهـ مػػػف عرفهػػػا بأنهػػػا: " مجمكعػػػة مػػػف الرمػػػكز الخاصػػػة، كهػػػذا الرمػػػكز محممػػػة باألفكػػػا .7
كالمعػػػاني ذات الػػػدالالت الم هكمػػػة ألهػػػؿ هػػػذا الم ػػػة، كتمػػػؾ الػػػدالالت هػػػي عصػػػب عمميػػػات 

 (78: 1998االتصاؿ بيف األفراد كالمجتمعات التي تنسب هذا الم ة إليهـ ". )محمد، 

ك ػػػػػد عرفػػػػػت أيضػػػػػا بأنهػػػػػا: " الرمػػػػػكز المكتكبػػػػػة، أك المنطك ػػػػػة التػػػػػي ترمػػػػػز إلػػػػػى المعػػػػػاني،  .8
 (39: 1975انسي، كاألفكار".)الجمببلطي، كالتك 

داللتػػ  كرمػػكزا، كهػػك   كهػػي أيضػػا عبػػارة عػػف " نظػػاـ صػػكتي يماػػؿ سػػيا ان اجتماعيػػان كانافيػػان لػػ .9
 ابػػػػؿ لمنمػػػػك كالتطػػػػكر، كيخضػػػػ  فػػػػي ذلػػػػؾ لمظػػػػركؼ التاريخيػػػػة كالحضػػػػارية التػػػػي يمػػػػر بهػػػػا 

 (24: 2005المجتم ". ) الشمرم، كالسامكؾ، 

 :  لحقائؽ اآلتيةويمكف مف خالؿ التعريفات السابقة نستخمص ا    

 .الم ة  درة ذهنية تتككف مف مجمكع المعارؼ الم كية  – 1

 الم ة نظاـ مف الرمكز يتميز بأن  صكتي . – 2  

أم يت ؽ األفراد الذيف يتكممكف ل ة فيما بينهـ عمى أشكاؿ  ،الم ة اصطبلحية أك عرفية  – 3
كبهذا يحدث التطابؽ بيف الشكؿ أك رمكز معينة تنابؿ محتكلن معينان كتستعمؿ في طرؽ معينة 

 كالمعنى في الم ة .

نما هي أداة تكاصؿ بيف أفراد مجتم  معيف لتستنيـ  ،الم ة ليست  اية في ذاتها  – 4 كا 
 عبل اتهـ كتسير أمكر حياتهـ عف طريؽ ت اعؿ األشخاص بعضهـ ببعض .

 .الم ة ظاهرة إنسانية سيككلكجية اجتماعية مكتسبة  – 5
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 :العربية أىمية المغة 
تعػػػػد الم ػػػػة العربيػػػػة أداة الت ػػػػاهـ كالتعبيػػػػر، ككسػػػػيمة ال هػػػػـ كالربػػػػاط النػػػػكمي لكحػػػػدة األمػػػػة 

األمػػػة كر يهػػػا، كهػػػي أداة لمتكجيػػػ  الػػػديني  كالتهػػػذيب  االعربيػػػة، كمنياسػػػها عمػػػى مػػػدل تحضػػػر هػػػذ
 الركحي.

طػراد ل ات البشر بػكفرة كممهػا، كا ركهى إحدل الم ات السامية التي امتازت مف بيف سا 
الم ػػػات  أدؽ، ككضػػػكح مخارجهػػػا، فهػػػي االنيػػػاس فػػػي أبنيتهػػػا، كتنػػػكع أسػػػاليبها ف كعذكبػػػة منطنهػػػ

كذلؾ لمركنتهػا عمػى االشػتناؽ  ،كأكس  تعبيران عما يجكؿ في الن س ،تصكيران لما ين  تحت الحس
 (41 :1979، .)سمؾبك بكلها لمتهذيب كسعة صدرها لمتعري

يـ، كهػػي ل ػػة العركبػػة كاإلسػػبلـ، كهػػي مػػف أ ػػكل مػػا كالم ػػة العربيػػة هػػي ل ػػة النػػرآف الكػػر 
المعاديػػة عمػػى مػػػر  تيجمػػ  بػػيف العػػػرب كيؤلػػؼ بيػػنهـ، ك ػػػد صػػمدت فػػي كجػػػ  كايػػر مػػف التيػػػارا

الزمػػاف، كتبلحنػػت بكايػػر مػػف الانافػػات، فسػػادت عمػػى كايػػر مػػف الم ػػات األخػػرل، كحافظػػت عمػػى 
لم ة الرسمية في جميػ  األ طػار العربيػة، بنا ها بيف الم ات النديمة كالحدياة، باإلضافة إلى أنها ا

كل ة الت اهـ بيف هذا الشعكب، كهي ل ة التعميـ في المػدارس كالجامعػات، كالصػحافة، كاإلذاعػة، 
 (65، 64كالنضاء، كالتأليؼ في ببلد العرب. )سبيعي، د ت: 

تػز بهػا كهكذا ال بد لكؿ عربي مسمـ أف يعرؼ لهذا الم ة  درها كأهميتهػا لدينػ  كألمتػ ، فيع
 ( 14كي ار عميها كينؼ بكج  كؿ مف يحط مف شأنها، أك يهدد مستنبمها.)النعيمي، د ت :

 النقاط التالية : أىمية المغة العربية فيمف خالؿ ما تقدـ يمكف أف نجمؿ 

 أنها ل ة النرآف الكريـ. -

 أداة الت اهـ بيف األشخاص ككسيمة لتمني المعارؼ.  -

 ى التراث العربي اإلسبلمي.أنها مف أهـ الكسا ؿ لمح اظ عم -
 مف منكمات النكمية العربية. ر يسيان  تعد منكمان  -
 المغة:ائؼ وظ

كب ألنهػا كسػيمة االتصػاؿ الجماعػات كالشػع األفػراد ك لتػي تػربطاتعد الم ة مف الكسػا ؿ  
 م ة في كؿ شؤكننا العامة كالخاصة.، إذ ت م ؿ الفيها يتـ تنظيـ المجتم  اإلنساني ،كالت اهـ

فػػػي حيػػػاة ال ػػػرد كالمجتمػػػ ، كال يمكػػػف لحيػػػاة البشػػػر أف  كأساسػػػيةكظػػػا ؼ متعػػػددة  كلم ػػػة
   (25: 1995تستنيـ بدكنها. )المنكسي، 
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ك د اختمؼ الباحاكف حكؿ كظي ة الم ة، إال أف ال البية العظمى منهـ ات ؽ عمى أف لم ة 
االتصػػػػاؿ، أربػػػػ  كظػػػػا ؼ ر يسػػػػة فػػػػي حيػػػػاة ال ػػػػرد كالمجتمػػػػ ، كهػػػػذا الكظػػػػا ؼ هػػػػي: الت كيػػػػر، ك 

  كالتسجيؿ، كالتعبير، كفيما يمي عرض لهذا الكظا ؼ: 

 أداة لمتفكير: المغة – 1
كفي النيػاـ بجميػ   ،يرتبط ال كر بالم ة أشد ارتباط فهي أدات  في الكصكؿ إلى المدركات

فاإلنسػاف ال يسػتطي  أف ي كػر إذا لػـ  ،العمميات العنمية. كمف معينات الت كير: ال نر في األل ػاظ 
ك إنمػا لهػا  ،فالم ة ليست مجػرد أل ػاظ تنػاؿ أك تكتػب لتسػم  أك تنػرأ ،جد ل ظان مناسبان لكؿ مدرؾي

 (29 1979 :،)سمؾ.بؿ هي أداة الت كير ككسيمت  ككعاؤا  ،عبل ة بالت كير

 ،فالتجريػػػد كاإلدراؾ كالتحميػػػؿ كاالسػػػتنتاج عمميػػػات فكريػػػة ينػػػـك بهػػػا العنػػػؿ بكاسػػػطة الم ػػػة
فالت كير كبلـ  ،ير استخداـ األل اظ الدالة عمى المعاني التي تنشأ في الذهففالت كير ال يتـ مف  

 كالكبلـ ت كير جهرم ككؿ فكرة ال تتجمى في أل اظ ال تعد فكرة.  ،ن سي

 (13 ،12د ت:  ،)النعيمي

فالم ػػػة ضػػػػركرية لمتعبيػػػر عػػػػف األفكػػػػار كالرمػػػكز سػػػػكاء أكانػػػػت ل كيػػػة أـ رياضػػػػية الزمػػػػة 
ف أر ى أنك  ،لمت كير  اع الت كير هك الذم يعتمد عمى الرمكز. كا 

 (12–10: 1981 ،)خاطر كآخركف

أم أن  ال فكػر بػدكف  ،مف خبلؿ ما ذكر يتضح أف: الصمة بيف الم ة كال كر صمة كاينة
حتػى تجػد الكسػيمة التػي  ،يعكزها الضبط كالتحديد ،فال كرة منذ إشرا ها في الذهف تظؿ عامة ،ل ة

 تعبر عنها. 

 لمتعبير: المغة أداة - 2
كتعتبػػر أكلػػى كظا  هػػا ظهػػكران كاسػػتخدامان فػػي الحيػػاةن فهػػي عنػػد الط ػػؿ فػػي أدنػػى صػػكرها 

 ،كاأللػـ ،كالجكع ،تتماؿ في األصكات التي تدؿ عمى ما يشعر ب  مف الحاالت الجسمية كالن سية
 كال ضب ك يرها. ،كال رح

 ،لشػػيخكخة كالكهكلػػةاػػـ إلػػى ا ،اػػـ تتػػدرج مسػػتكيات النضػػو الم ػػكم إلػػى المراهنػػة فالشػػباب
 (21: 1984 ،كتظؿ هذا الكظي ة مصاحبة لئلنساف مدل الحياة. )ظافر كالحمادم

كهذا الترجمة عما يخالو في  ،فهي كسيمة اإلنساف في التعبير عف آالم  كآمال  كعكاط  
تعػػػد مػػػف أظهػػػر ال ػػػكارؽ بػػػيف اإلنسػػػاف ك يػػػرا مػػػف  ،كالخػػػكاطر ،كاالن عػػػاالت ،الػػػن س مػػػف الميػػػكؿ

 ( 43:1983، )إبراهيـ .األحياء
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كبذلؾ تككف الكظي ة التعبيرية لم ة هي عرض األفكار التي يراها اإلنساف أك االن عاالت 
كتظهػر هػذا الكظي ػة بكضػكح فػي  ،التي يحسها باستخداـ الرمكز المكتكبة أك األصكات المنطك ة

هػك ينػتو ي كػر فػي حيث ال يمكف فصػمها عػف االتصػاؿ ألف األديػب ك  ،أك كص يان  ،األدب إنشا يان 
 (32: 1995 ،)المنكسي .سامعي  أك  راء معينيف

كتجعػؿ ال ػرد أكاػر  ،أف الم ة بهذا األداة تحنؽ إشػباع الحاجػات كالمطالػب يرل الباحثك 
يصاؿ ما يدكر بعنم  مف أحاسػيس كمػدركات بهػذا تتنػارب األفكػار  ،فهما ألفكار  يرا كر باتهـ كا 

 كصاد ان يستطي  اإلنساف التأاير في ن كس اآلخريف.ككمما كاف التعبير حيان  ،كالميكؿ

 المغة أداة لمتسجيؿ: – 3
كعميهػا اعتمػدت البشػرية  ،الم ة هي الكسيمة األساسية لتسجيؿ ما أنتج  العنؿ اإلنساني 

كلكالهػػػا الننطػػػ  المػػػرء فػػػي حاضػػػرا عػػػف  ،كالم ػػػة كعػػػاء التػػػراث كالانافػػػة ،فػػػي الح ػػػاظ عمػػػى ترااهػػػا
فالحيػاة بػدكف كتابػة كال تػراث كال مػاض حيػاة خاكيػة ال  يمػة  ،عػف حاضػراكفي مستنبم   ،ماضي 

 (1984:24 ،لها. )ظافر كالحمادم

 ،يتـ تسجيؿ الخبرات كالتجارب كاألفكار كمعمكمػات اآلخػريف ،كعف طريؽ الم ة المكتكبة
بلؼ فيستطي  اإلنساف أف يننؿ أفكارا عمػى اخػت ،كهي بهذا التسجيؿ تجتاز بعدم الزماف كالمكاف

كهػػي أيضػػان تتجػػاكز  ،العصػػكر كمػػا يسػػتطي  تعػػرؼ أفكػػار  يػػرا ممػػف يعيشػػكف فػػي ن ػػس الزمػػاف
 (32: 1995 ،حدكد المكاف لمعرفة أفكار اآلخريف الذيف يعيشكف في مناطؽ أخرل. )المنكسي

 المغة أداة لالتصاؿ : - 4
يتصػػؿ ال ػػرد كبػػيف األفػػراد كالمجتمػػ ن فعػػف طرينهػػا  ،الم ػػة أداة اتصػػاؿ بػػيف ال ػػرد كال ػػرد

 ،كالصػػحي ة ،كالمر يػػة ،كمػػف كسػػا ؿ ذلػػؾ: اإلذاعػػة المسػػمكعة ،ب يػػرا شػػ كيان كمػػا يتصػػؿ بػػ  كتابيػػان 
 (22: 1984 ،كالكتاب. )ظافر كالحمادم ،كالمجمة

فػػبل بػػد مػػف االتصػػاؿ بأفرادهػػا كػػي  ،كال  نػػى لػػ  عػػف الجماعػػة ،كاإلنسػػاف مػػدني بػػالطب  
صػاؿ الضػركرمن السػتمرار حياتػ  سػكاء بالمشػافهة أك كالم ػة هػي أداتػ  فػي هػذا االت ،يعيش معها

 (29: 1995 ،)المنكسي .المكاتبةن ليعرؼ حنك   ككاجبات 

 ومف خالؿ ما سبؽ يمكف إجماؿ وظائؼ المغة فيما يمي :

 كان عاالت . ،كأحاسيس  ،كمشاعرا ،: األداة التي يعبر بها ال رد عف ن س الكظي ة الن سية .1

التػػػي تسػػػاعد ال ػػػرد عمػػػى ضػػػبط ت كيػػػرا كتحديػػػدا كننمػػػ  إلػػػى اآلخػػػريف الكظي ػػػة ال كريػػػة: األداة  .2
 بصكرة كاضحة كم هكمة.
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كح ػظ التػػراث  ،الكظي ػة الانافيػة: األداة التػي تننػػؿ بهػا المعػارؼ كالانافػة بػػيف األفػراد كاألجيػاؿ .3
 الانافي كالحضارم عف طريؽ الكتابة كالتسجيؿ.

   مهما تباعدت أفكارهـ.الكظي ة االجتماعية: أداة لتكحيد أفراد المجتم .4

 خصائص المغة العربية: 
 يرها مف الم ات بما أف  عفلكؿ ل ة في العالـ سماتها الخاصة كخصا صها التي تميزها 

 ػػد اتصػػ ت بصػػ ات امتػػازت بهػػا عمػػى  الم ػػة العربيػػة، إال أف بعضػػها يشػػترؾ فػػي صػػ ات معينػػة
 الميزات:  يرها مف الم ات كأهـ هذا

 اإلعراب : – 1

 الحركات التي تظهر عمى آخر الكممة حسب مك عها مف الجممة. أم تمؾ

 (20: 2007،)أبك الهيجا

 : اإليجاز – 2

كاإليجػػاز صػػ ة  ،د ػػة فػػي ال كػػر كاإلتيػػاف بػػالكبلـ النميػػؿ الػػداؿ عمػػى المعػػاني الكايػػرةكهػػك 
بنكلػ  هػك  ك ػد كصػؼ الجػاحظ كبلمػ   كصػ ة مػف صػ ات كػبلـ الرسػكؿ  ،عامة لهذا الم ة

كالعػػرب أ ػػدر عمػػى هػػذا النػػكع مػػف البيػػاف مػػف ، الػػذم  ػػؿ عػػدد حركفػػ  ككاػػر عػػدد معانيػػةالكػػبلـ 
ك ػػد تصػػؿ العبػػارة مػػف النصػػر إلػػى حػػد  ، يػػرهـ مػػف األمػػـ التػػي ال تخمػػك ببل ػػتهـ مػػف شػػيء منػػ 

اإليماء كاإلشارة م  اشتمالها عمى المعنى ككفا ها بال رض كالماؿ كالحكمة ك ممػا تكػكف ل ػة مػف 
 (16: 1996، )الركابي .لعربية في هذيفل ات العالـ كا

 كثرة األلفاظ والمترادفات وتعدد الجموع وغير ذلؾ: – 3

كالمطمػػ  عمػػى لسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر أك تػػاج العػػركس لم يػػركز آبػػادم يتأكػػد مػػف  نػػى 
 (20: 2007،)أبك الهيجا .الم ة العربية بم رداتها كاشتنا اتها كمترادفاتها كجمكعها

 ة ودقة التعبير:مرونة المغ – 4

فند استكعبت الم ة كؿ ما دخؿ إليها مػف األمػـ األخػرل بعػد ال تكحػات كعبػر العػرب عنهػا 
ف كػػانكا فػػي بعػػض الحػاالت  ػػد احتػػاجكا إلػػى إدخػػاؿ بعػض المسػػميات ألشػػياء لػػـ يككنػػكا  بم ػتهـ كا 

لم ػػردات ذلػػؾ ألنهػػـ أعطػػكا األمػػـ الداخمػػة فػػي اإلسػػبلـ آالؼ ا ،يعرفكنهػػا دكف أف يشػػعركا بػػالحرج
 كأخذكا النميؿ كذلؾ ل نى ل تهـ ك درتها عمى االستيعاب كد ة التعبير عف كؿ جديد. 

 (14: 2005، )عاشكر كمندادم
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 أىداؼ تعميـ المغة العربية:
تعني بتكػكيف المػكاطف  ،األكلى أهداؼ عامة ،لتعميـ الم ة العربية مجمكعتاف مف األهداؼ

 سؾ بنيـ عنيدت  اإلسبلمية السمحاء.الصالح المتآلؼ م   كم  كمجتمع  المتم

كأهداؼ خاصة كهي التي تتعمؽ بالتحصيؿ الم كم مف ناحية ما يحنن  هذا التحصيؿ مػف 
 (34: 2000ر، عادات كمهارات ك درات مرتبطة ب ركع الم ة العربية. )عام

 األىداؼ العامة لتعميـ المغة العربية:  
ليسػػاعدهـ ذلػػؾ فػػي الح ػػاظ عمػػى إحػػدل أهػػـ  ، ػػرس محبػػة الم ػػة العربيػػة فػػي ن ػػكس التبلميػػذ .1

كالح ػػاظ عمػػى إحػػدل عناصػػر شخصػػية ال ػػرد  ،منكمػػات األمػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية مػػف جهػػة
 العربي كالمسمـ مف جهة أخرل.

كيسػاعد هػذا االعتػزاز  ،االعتزاز بالم ػة العربيػة كالػكالء التػاـ لهػا باعتبارهػا ل ػة النػرآف الكػريـ  .2
 نبكم الشريؼ كفهـ المعاني كت سيرها كاإلفادة منها.عمى ح ظ النرآف كالحديث ال

كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ت هػػـ العربيػػة ك كاعػػدها ألنهػػا تصػػؿ  ،االعتػػزاز باألمجػػاد العربيػػة كاإلسػػبلمية .3
 (54: 1999إسماعيؿ، ) ال رد بحضارت  الماضية كالحاضرة.

 مت  العربية.         أف يزداد تشب  الطالب بالنيـ االجتماعية ك الركحية كاألخبل ية الخالدة في أ .4

كمػا يحممػكف مػف مشػاعر  ،أف يدرؾ الطالػب مػا يجتمػ  عميػ  أبنػاء كطنػ  مػف عػادات كتناليػد .5
 كما ي ار كف في   يرهـ مف الشعكب األخرل. ،كعكاطؼ كاتجاهات في حياتهـ

كبم تػػ  فػػي ر يهػػا ك ػػدرتها عمػػى  ،أف ينتنػػ  الطالػػب بنيمػػة التعمػػيـ فػػي بنػػاء شخصػػيت  كنمكهػػا .6
 ( 35 –32 :2000، المعارؼ كالانافات كتبميغ الحضارات. )عامراستيعاب 

كبػيف الم ػة  ،تنكيـ لساف الطالب، كالعمؿ عمػى التنريػب بػيف الم ػة الدارجػة فػي الحيػاة اليكميػة .7
 .ال صحى التي هي ل ة العمـ كاألدب التي خمدها النرآف الكريـ

ؽ كالنظػػػاـ فيمػػػا تنػػػ  عميػػػ  تنميػػػة  ػػػدرات التبلميػػػذ عمػػػى إدراؾ بعػػػض نػػػكاحي الجمػػػاؿ كالتناسػػػ .8
 (63: 1981،) كرة كيحسنكا االستمتاع بها. ،أعينهـ كتدرك  حكاسهـ كعنكلهـ حتى يتذك كها

كتمكينهـ مف تنظيـ أفكارهـ عند بحػث مكضػكع  ،تنمية خبرات الطبلب ك دراتهـ بص ة عامة .9
 (59: 1979، )سمؾ مف المكضكعات أك مسألة مف المسا ؿ العامة.

مػػػى االسػػػتماع الجيػػػد الػػػذم يسػػػاعد عمػػػى فهػػػـ الحػػػديث كحسػػػف الحػػػكار كأدب تنميػػػة النػػػدرة ع .10
 المنا شة.
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تنميػػػة الاػػػركة الم كيػػػة كالم ظيػػػة لػػػدل التبلميػػػذ ممػػػا يسػػػاعدهـ عمػػػى حسػػػف النػػػراءة كالكتابػػػة  .11
 كالتخاطب.

العمػػؿ عمػػى خدمػػة المجتمػػ  العربػػي المسػػمـ كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اكتسػػاب األفكػػار كاالتجاهػػات  .12
 (55: 1999إسماعيؿ، فكران كانافة كعممان كعمبلن.)  اإلسبلمية اإليجابية

أمػػا األىػػداؼ العامػػة لتػػدريس مبحػػث المغػػة العربيػػة لمصػػؼ السػػادس كمػػا وردت فػػي الخطػػوط 
 العريضة لمنياج المغة العربية وآدابيا :

 االعتزاز بدينهـ كل تهـ كعركبتهـ ككطنهـ . -

 الحاسكب ك )اإلنترنت(.اإلفادة مف الكسا ؿ التننية الحدياة في دراسة الم ة ك -

 المشاركة في نشاطات منهجية كال منهجية ، ص ية كال ص ية مختم ة . -

 التدرب عمى مهارة االستماع كاستيعاب ما يسم  . -

 النراءة ب هـ مادة مشككلة جز يان أك كميان  راءة جهرية سميمة معبرة . -

 . راءة مادة  راءة صامتة كاعية في زماف يتناسب م  النص المنركء  -

 التعبير ش كيان ك كتابيان بم ة فصيحة سميمة كاضحة . -

 التدرب عمى تمخيص مادة منركءة كمسمكعة بم ة عربية سميمة . -

 مراعاة  كاعد خط الر عة إلى جانب خط النسخ في كتاباتهـ . -

 التعرؼ إلى أبرز أنكاع الخط العربي . -

 زيادة اركتهـ الم كية كتكظي ها في أحادياهـ ككتاباتهـ . -

 يؼ النكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية أحادياهـ ككتاباتهـ .تكظ -

 مراعاة  كاعد اإلمبلء كالتر يـ في كتاباتهـ . -

 اإل باؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختم ة . -

 التعرؼ إلى العناصر ال نية لمنص األدبي ) الم ة كاألسمكب كالصكر ...( . -

 ح ظ نماذج أدبية مختارة . -

 معاجـ الم كية كالمكسكعات .استعماؿ ال -

 التدرب عمى تكايؽ المعمكمات التي ينكمكف بجمعها . -
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 تنمية حس ل كم مرهؼ يمكنهـ مف مبلحظة الخطأ كتصحيح  . -
 كعادات  ك يـ إيجابية . تاكتساب اتجاها -

 ( 1999:70) كزارة التربية كالتعميـ، مركز تطكير المناهو ، 

 ة:األىداؼ الخاصة لتعميـ المغة العربي

إكسػػػػاب التبلميػػػػذ النػػػػػدرة عمػػػػى اسػػػػتعماؿ الم ػػػػػة العربيػػػػة اسػػػػتعماالن صػػػػػحيحان نطنػػػػان ك ػػػػػراءة  .1
 (33 :1985، ككتابة.)معركؼ

كالتعبير عنها بم تهـ الخاصة بحيث يشج  ذلؾ  ،تعكيد التبلميذ عمى فهـ المادة المنركءة  .2
 عمى الت كير كاالبتكار .

اعرهـ بكػػػػػػػػؿ حريػػػػػػػػة كبم ػػػػػػػػة تشػػػػػػػػجي  التبلميػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػى التعبيػػػػػػػػر عمػػػػػػػػى أحاسيسػػػػػػػػهـ كمشػػػػػػػػ .3
 (1999:56إسماعيؿ، سميمة.)

 ،كالمنطنية ،كالتسمسؿ ،كالكضكح ،تنمية المهارات األساسية البلزمة لمت كير كمنها:  الد ة  .4
 (36: 2000، كالتدليؿ.)عامر

تنميػػػػػة  ػػػػػدرة التبلميػػػػػذ عمػػػػػى فهػػػػػـ المػػػػػادة المسػػػػػمكعة، كننػػػػػدها كاالنت ػػػػػاع بهػػػػػا فػػػػػي الحيػػػػػاة  .5
 (63: 1981العممية.) كرة، 

  كجم  الحنا ؽ كتنسينها. ،تكجي  التبلميذ إلى تنصي المسا ؿ كبحاها .6

 (    61: 1979، )سمؾ  

 (16: 1983 ،تعكد ال صحى في الحديث كالكتابة. )الهاشمي .7

 كالتدريب عمى محاكاتها. ،كحسف الجماؿ ،تذكؽ فنكف التعبير في الم ة العربية .8

 (1991:17،)عبد العاؿ

ية لم ػػػة العربيػػػة نحػػػكان كصػػػرفان بالمسػػػتكل الػػػذم يجعمػػػ  يسػػػتخدمها اإللمػػػاـ بالنكاعػػػد األساسػػػ .9
اسػػػػتخدامان سػػػػميمان خاليػػػػان مػػػػف المحػػػػف فػػػػي النػػػػراءة كمػػػػف الخطػػػػأ فػػػػي النطػػػػؽ كالركاكػػػػة فػػػػي 

 (45: 1996 ،كالخمي ة ،)الحسكف.الكتابة

 ميارات المغة العربية:
طػػبلب فػػي أانػػاء تعػػرؼ المهػػارة الم كيػػة بأنهػػا " مجمكعػػة مػػف اآلداءات التػػي ينػػـك بهػػا ال

 (99: 1994 ،)صالح.الكتابة ن لتككف كتاباتهـ د ينة كصحيحة كمترابطة " 
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فإتنػػاف المعمػػـ لمهػػارات  ،كالمهػػارات مػػف جكانػػب التعمػػيـ الهامػػة لكػػؿ مػػف المعمػػـ كالمػػتعمـ
ك ػػػدرة  ،كتنػػػدير ك ارتػػػ  ،كتمكنػػػ  مػػػف التركيػػػز عميهػػػا مػػػف منكمػػػات نجاحػػػ  فػػػي أداء عممػػػ  ،مادتػػػ 

كتؤكػػػد  ،دراؾ مهػػػارات المػػػكاد المختم ػػػة التػػػي يدرسػػػها تػػػزكدا بحصػػػيمة عمميػػػة كخبػػػرةالتمميػػػذ عمػػػى إ
 كتساعدا عمى الت اعؿ بسهكلة م  مكا ؼ الحياة. ، درت  عمى استيعاب كأداء هذا المكاد

 (12: 1983 ،)إبراهيـ

كالمهػػػارة الم كيػػػة تعػػػد جػػػزءان مػػػف الخبػػػرات التعميميػػػة التربكيػػػة بجانػػػب المعمكمػػػات كالميػػػكؿ 
فالتمميذ الذم ينرأ مكضكعان ما في كتاب أك صحي ة دكف أف يستخدـ النكاعد  ،تجاهات كالنيـ كاال

 (43: 1997 ،النحكية في النطؽ السميـ ال تعد خبرت  في النراءة سميمة. )سعد

تنػػػاف هػػػدؼ مهػػػـ مػػػف أهػػػداؼ تػػػدريس الم ػػػة العربيػػػة فػػػػي  كاكتسػػػاب المهػػػارات الم كيػػػة كا 
كهػػك  ،كلكنػ  كسػػيمة لػػتعمـ أهػػـ ،فػػتعمـ المػػادة لػيس هػػدفان فػػي حػػد ذاتػػ   ،المراحػؿ الدراسػػية المختم ػػة

كلكنهػػػا كسػػػيمة لسػػػبلمة  ،فالنكاعػػػد مػػػابلن ليسػػػت هػػػدفان فػػػي حػػػد ذاتػػػ  ،اكتسػػػاب مهػػػارات كاتجاهػػػات 
  ( 1983: 15،)إبراهيـ .كصحة التعبير ،األلسنة

االتصػاؿ الم ػكم إف الهدؼ األساسي لتعميـ الم ة العربية هك إكساب المتعمـ النػدرة عمػى 
أك بػػػػػػيف كاتػػػػػػب  ،كهػػػػػػذا االتصػػػػػػاؿ ال يكػػػػػػكف يتعػػػػػػدل أف يكػػػػػػكف بػػػػػػيف مػػػػػػتكمـ كمسػػػػػػتم  ،السػػػػػػميـ 
  (13: 2005 )الهاشمي، العزاكم،.ك ارئ

كعمػػى هػػذا األسػػاس فػػاف مهػػارات الم ػػة العربيػػة الخاصػػة باالتصػػاؿ الم ػػكم تتماػػؿ فػػي:  
 لمهارات: ، كفيما يمي عرض لهذا االكتابة، النراءة ،االستماع، التحدث

 الستماع: -أولً 
كهػػك أحػػد فنػػكف الم ػػة األربعػػة  ،االسػػتماع أكؿ فػػف ذهػػف ل ػػكم عرفتػػ  كتربػػت عميػػ  البشػػرية

كيأتي بعدا الحديث كالنراءة كالكتابػة كيتركػز فػي تحصػيؿ األفكػار عػف طريػؽ األذف كمػف  ،كأكلها
 (127:1984،كالحمادم، )ظافر .الكممة المسمكعة

المهارات الهامػة فػي العمميػة التعميميػة، كلنػد اعتمػد النػدماء عمػى  كتعد مهارة االستماع مف
سماع الركايات المنطك ة في ننؿ التراث مف الماضي إلى الحاضػر  بػؿ اكتشػاؼ الطباعػة، كهػذا 

 (93: 1999يؤكد أهمية االستماع.)إسماعيؿ،

األفكػػػار العمميػػػة التػػػي يسػػػتنبؿ فيهػػػا اإلنسػػػاف المعػػػاني ك " : كيمكػػػف تعريػػػؼ االسػػػتماع بأنػػػ  
 ."الكافية كراء ما يسمع  مف األل اظ كالعبارات التي ينطؽ بها المتحدث في مكضكع ما 

 (132: 1986  ) كرة،
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(: " عممية عنمية تتطمب جهدان يبذل  المستم  فػي متابعػة 126: 1998ك د عرف  )العمي، 
جػػػراء عمميػػػات ربػػػط بػػػيف  المػػػتكمـ كفهػػػـ مػػػا ينكلػػػ ، كاختػػػزاف أفكػػػارا كاسػػػترجاعها إذا لػػػـز األمػػػر، كا 

 األفكار المتعددة " 

لػػػ  مهاراتػػػ  كهػػػك فػػػي  ،نشػػػاط مكتسػػػب بأنػػػ  :" (128: 1984، كالحمػػػادم ،ظػػػافركعرفػػػ  )
  ."حاجة إلى تعمـ كتدريب مكج  كمستمر

( بأن : " مهارة ل كية تمارس فػي أ مػب الجكانػب 22: 2005كعرف  )الهاشمي، كالعزاكم، 
المرحمػػة الدراسػػية إلػػى شػػيء مسػػمكع كفهمػػ  كالت اعػػؿ معػػ ن  التعميميػػة، كتهػػدؼ إلػػى انتبػػاا تبلميػػذ

 لتنمية الجكانب المعرفية كالكجدانية كالمهارية لديهـ ".

فنػد  ،كلبلستماع أهمية كبػرل فػي حياتنػا كالػدليؿ عمػى ذلػؾ مػا كرد ذكػرا فػي النػرآف الكػريـ 
ر فػػي اآليػػات أكلػػى هػػذا المهػػارات مػػا تسػػتحن  مػػف أهميػػة حيػػث ينػػدمها اهلل عػػز كجػػؿ عمػػى البصػػ

  تعالى: التي يرد فيها ذكرهما معان كذلؾ في مكاض  كايرة منها  كل 

 ًَِلِئَي َكاَن َنِنُى َوِسُئٌّلّا ًَاِلُفَؤاَد ُكنُّ ُأ ًَاِلَبَصَز   (136: )اإلسراء.ِإِن الِسِىَع 

 ًََنَمن َأِبَصاِرِهِي ِغَش ًََنَمن َسِىِعِوِي  ًََلُوِي َنَذاْ  َنِظَْيَخَلَي المَُّى َنَمن ُقُمٌِبِوِي   ًَّْ  (7: )البنرة. ا

 ِإِن المََّى َكاَن َسِىَّعا َبِصرّيا   . :( 58)النساء 

 ًََأِبَصاِرِهِي  (20)البنرة:  . ًََلٌِ َراء المَُّى َلَذَهَب ِبَسِىِعِوِي 

 الِسِىَُع الَبِصرُي ٌَ ًَُه ُِْء   (93: 2003كالحكامدة، ، كر)عاش  (11:)الشكرل .  لَََِس َكِىِثِمِى َر

 كما يشير إلى  يمة االستماع في ال هـ كالكعي كالتدبر.  

ًََأِتِصُلٌا َلَعمَُّكِي ُتِزَحُىٌَنًَِإَذا ُقِزَئ اِلُقِز  كل  تعالى   (204:األعراؼ .)  آُن َفاِسَلِىُعٌا َلُى 

 (18 :)الزمر. الَِّذٍَن ٍَِسَلِىُعٌَن اِلَقٌَِه َفََِلِبُعٌَن َأِحَسَنُى  كل  

 (128 -127: 1984، كالحمادم ،ظافر)

 أىداؼ الستماع: 
كعمػػػى التمييػػػز بػػػيف األفكػػػار  ،  كاسػػػتيعاب تنميػػػة  ػػػدرة التبلميػػػذ عمػػػى متابعػػػة الحػػػديث كفهمػػػ .1

 (1981:169،)خاطر كآخركف .الر يسية كالاانكية

http://forum.ma3ali.net/t785711.html
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تنميػػة  ػػدرة التبلميػػذ عمػػى عمػػؿ الممخصػػات السػػريعة كالشػػاممة لجكانػػب المكضػػكع المسػػتم   .2
 (133: 1999، )ز كت  إلي .

ؿ فهمػػػان تعكيػػػدهـ االسػػػتماع إلػػػى اآلخػػػريف اسػػػتماعان جيػػػدان ليتمكنػػػكا مػػػف فهػػػـ مػػػا ينػػػرأ كينػػػا  .3
            (100: 2000، )البجة.سميمان 

 (26: 2006، إكساب الطالب آداب االستماع كمهارات . )عبد الحميد  .4

تنميػػػة جانػػػب التػػػذكؽ الجمػػػالي مػػػف خػػػبلؿ االسػػػتماع إلػػػى المسػػػتحداات العصػػػرية كاختيػػػار  .5
 (163: 2003 ،)عبد الهادم كآخركف المبل ـ منها.

كمػػػػػػػاؿ الحػػػػػػػديث فيمػػػػػػػا لػػػػػػػك سػػػػػػػكت تنميػػػػػػػة النػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى تك ػػػػػػػ  مػػػػػػػا سػػػػػػػينكل  .6   المػػػػػػػتكمـ كا 
 ( 37: 2005 ،كالعزاكم ،المتكمـ.)الهاشمي

 ميارات الستماع :
 االنتباا كالماابرة في االستماع. .1

دراؾ العبل ػػات  .2 النػػدرة عمػػى تتبػػ  األفكػػار العامػػة كالت صػػيمية كتمخيصػػها كفهمهػػا كتنظيمهػػا كا 
 بينها.

 كاستنتاج ما يهدؼ إلي  المتحدث. ،  فكرة الندرة عمى متابعة المتحدث بحيث ال تضي  من .3

 كاصط اء المعمكمات المهمة. ،الندرة عمى تنكيـ المعارؼ كاألدلة المندمة  .4

 كتحميؿ كبلم  كالحكـ عمي . ،الندرة عمى تحميؿ معني الكممات التي يستخدمها المتحدث .5

 الندرة عمى االستماع في مكا ؼ المحاداة كالمنا شة . .6

ض األسػػػػػػػػاليب البيانيػػػػػػػػة الػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػعر أك المسػػػػػػػػرحيات النػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى تػػػػػػػػذكؽ بعػػػػػػػػ .7
 (132 -1998:131 ،المناسبة.)العمي

ليصػػبح طػػكيبلن بعػػد  ،تخصػيص ك ػػت لبلسػػتماع عمػػى أف يكػػكف  صػػيران فػي المراحػػؿ األكلػػى .8
 (53: 1980 ،ذلؾ في المراحؿ المتندمة. )السيد

 معوقات الستماع: 
كمنهػػػا مػػػا يتعمػػػؽ  ،منهػػػا مػػػا يتعمػػػؽ بالتمميػػػذ ،هنػػػاؾ معك ػػػات كايػػػرة تعػػػكؽ عمميػػػة االسػػػتماع

 كمنها ما يتعمؽ بالطرينة. كمنعا ما يتعمؽ بالمادة، ،بالمعمـ
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 :يتعمؽ بالتمميذ  ما (1

 األعراض المرضية كالجسمية كال سيكلكجية )كضعؼ السم  أك المرض العارض في حاسة األذف(.   -

عؼ الػػذكاء ك مػػة الحصػػيمة مػػف الخبػػرات كضػػ ،األعػراض الن سػػية كالعنميػػة ماػػؿ عػػدـ الميػػؿ إلػػى الدراسػة -
 (132: 1984، كالحمادم ،كالاركة الم كية.)ظافر

 ما يتعمؽ بالمعمـ : (2

البد أف تتكافر صػ ات فػي المرسػؿ حتػى يسػتطي  أف يػؤار فػي المسػتمعيف كمػف أبػرز هػذا الصػ ات:   -
ادة العمميػة كلػ  ذخيػرة لشخصية كالتشكيؽ لممادة ك كة اإل ناع كالمصدا ية كالػتمكف مػف المػا المبا ة ك كة
 (76: 2005، كالعزاكم، )الهاشمي.ل كية جيدة 

 ما يتعمؽ بالمادة:  (3

 أف تككف بعيدة عف خبرات التبلميذ كممارستهـ. -

 لميكلهـ كاتجاهاتهـ كحاجاتهـ. من رةأف تككف  -

 أف تطكؿ فتمؿ. -

 الم كيات  ير المألكفة. أف تتسـ بالصعكبات في األفكار أك الصيا ة أك -

 الطريقة:ؽ بما يتعم (4

 ربما ال تراعي الدكاف  إلى االستماع كالتعمـ. -

 ت  ؿ عف الربط بيف عناصر الدرس.  د تضطر في الخطكات مف حيث التنديـ كالتأخير أك -

 (133 :1984، الحمادم ظافر،ربما أعكزتها الكسا ؿ التعميمية المشك ة. ) -

 التحدث: -ثانياً 
عمػػػػا فػػػػي ن سػػػػ  كتحنػػػػؽ لػػػػ  االتصػػػػاؿ  التحػػػػدث هػػػػك مهػػػػارة ل كيػػػػة تحنػػػػؽ لممػػػػرء التعبيػػػػر

كهػك  ،كهك كسيمة المرء إلشباع حاجات  كتن يذ  متطمبات  في المجتم  الذم يحيا في  ،االجتماعي
كهػػك األداة التعبيريػػة التػػي يسػػتخدمها  ،األكاػػر تكػػراران كممارسػػة كاسػػتعماالن فػػي حيػػاة النػػاس ءاألدا

 ( 137: 1998، )العمي .الص ار كالكبار عمى السكاء
 أىداؼ تدريس المحادثة: 

 أف يتحدث التمميذ بحرية كاممة عف أفكارا كخبرات  كميكل . .1

 تطكير كعي الط ؿ بالكممات الش كية. .2
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 إاراء اركت  الم ظية كالش هية. .3

 تنكيـ ركابط المعنى لدي . .4

 تمكين  مف تشكيؿ الجمؿ كتركيبها. .5

 تنمية  درت  عمى تنظيـ األفكار في كحدات ل كية. .6

 (138: 1998 ،كنطن . )العمي تحسيف هجا   .7

 آداب المحادثة:
 هناؾ بعض اآلداب التي ينب ي مراعاتها أاناء المحاداة تتماؿ في:

 المجاممة كاحتراـ  آراء اآلخريف. -

 أك المنا شة. ،أك التعنيب ،كجكب إشراؾ سا ر التبلميذ في المحاداة سكاء باالستماع -

 د أك التعنيب.االبتعاد عف االن عاؿ في أاناء الكبلـ أك الر  -

 (51-50: 1980الهي ة الطبيعية في أاناء الحديث. )السيد،  -

 ميارات التحدث:
 الانة بالن س كالر بة في اإلسهاـ بأفكار ذات  يمة. .1

 الندرة عمى اختيار األفكار كتنظيمها تنظيمان جيدان. .2

 الندرة عمى استخداـ الكممات التي تعبر عف األفكار تعبيران كاضحان. .3

 استخداـ الصكت المعبر كالنطؽ المتميز بحيث يسم  كي هـ الكبلـ بسهكلة. الندرة عمى .4

 الندرة عمى استخداـ المناسبة كالحركات الجسمية المعبرة كالكسا ؿ المساعدة. .5

 الندرة عمى تكييؼ الكبلـ كتنظيم  حسب المكا ؼ الكبلمية المختم ة. .6

 كاألنشػطةالجهريػة كال نػاء الجمػاعي  الندرة عمى تكصيؿ ال كرة كالحالة االن عاليػة فػي النػراءة .7
 (140 -139: 1998)العمي،  المسرحية.

كيرل الباحث أن  بإمكاف المعمـ مساعدة تبلميذا في التدريب عمى هذا المهارة، كذلػؾ عػف 
طريؽ إفساح المجاؿ لجمي  الطمبة بالمشاركة في اإلجابة عف األسػ مة التػي ينػـك بتكجيههػا إلػيهـ 

ة، كالتنكي  في طرا ؽ التػدريس، كاسػتخداـ الطرا ػؽ التػي تشػج  الطمبػة عمػى أاناء الحصة الدراسي
التحػػدثن إلزالػػة بعػػض المظػػاهر السػػمبية التػػي تعتػػريهـ  كػػاالنطكاء كالعزلػػة كالخػػكؼ كالتػػردد، ماػػؿ 

 . إيجابيكلعب األدكار ك يرها مف الطرؽ التي يككف لمطالب فيها دكر  ةطرينة الحكار كالمنا ش
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 :القراءة -ثالثا
 مفيـو القراءة وتطوره:

 ،ي سػػهكلة كيسػػرفػػمنهػػا أف ي هػػـ الطػػبلب مػػا ينرأكنػػ  النػػراءة عمػػؿ فكػػرم ال ػػرض األسػػاس 
اػػػـ تعكيػػػد الطػػػبلب جػػػكدة النطػػػؽ كحسػػػف التحػػػدث كركعػػػة  ،كمػػػا يتبػػػ  ذلػػػؾ مػػػف اكتسػػػاب المعرفػػػة

 (25 :2001، اـ تنمية ممكة النند كالحكـ بيف الصحيح كال اسد. )أبك م مي ،اإللناء

 تطرؽ كثير مف التربوييف المحدثيف إلى مفيـو القراءة فعرفيا بعضيـ بأنيا: قد ول

" عممية عنمية ان عالية دافعية تشمؿ ت سير الرمكز كالرسـك التي يتمناها النارئ عػف طريػؽ 
كاالسػػػتنتاج، كالننػػػد، كالحكػػػـ،  عينيػػ  ،كفهػػػـ المعػػػاني. كالػػػربط بػػػيف الخبػػػرة السػػابنة كهػػػذا المعػػػاني،

  .كحؿ المشكبلت"كالتذكؽ، 

نشػػاط فكػػرم ينػػـك عمػػى انتنػػاؿ الػػذهف مػػف الحػػركؼ، كاألشػػكاؿ التػػي  كعرفهػػا آخػػر بأنهػػا: "
كعندما يتندـ التمميػذ فػي  تن  تحت األنظار إلى األصكات، كاألل اظ التي تدؿ عميها كترمز إليها،

 ".ش ةالنراءة يمكن  أف يدرؾ مدلكالت األل اظ، كمعانيها في ذهن  دكف صكت أك تحريؾ 

كيرل عبد العميـ إبراهيـ أف النراءة :"عممية يػراد بهػا إيجػاد الصػمة بػيف ل ػة الكػبلـ كالرمػكز 
 الكتابية، كتتألؼ ل ة الكبلـ مف المعاني كاألل اظ التي تؤدم هذا المعاني".

 (295: 2000، )البجة

 تطور مفيـو القراءة :
 ،دراؾ البصػػػرم لمرمػػػكز المكتكبػػػةحػػػدكدها اإل ،كػػػاف م هػػػكـ النػػػراءة محصػػػكران فػػػي دا ػػػرة ضػػػينة -

 كتعرفها كالنطؽ بها.

أم ترجمة هذا الرمكز إلى مػدلكالتها مػف  ،ترمى إلى ال هـ ،صارت النراءة عممية فكرية عنمية -
  .األفكار

أك  ،أك يشػػتاؽ ،أك يسػػخط ،أصػػبحت ت اعػػؿ النػػارئ مػػ  الػػنص المنػػركء ت ػػاعبلن يجعمػػ  يرضػػى -
 كالت اعؿ مع . ،تيجة نند المنركء ير ذلؾ مما يككف ن أك يحزف، أك ،يسر

انتنػػؿ م هػػـك النػػراءة إلػػى اسػػتخداـ مػػا ي همػػ  النػػارئ فػػي مكاجهػػة المشػػكبلت كاالنت ػػاع بػػ  فػػي  -
 (57: 1983، المكا ؼ الحيكية. )إبراهيـ
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اػػػـ  ،لػػػذا نسػػػتطي  النػػػكؿ بػػػأف النػػػراءة أصػػػبحت تعنػػػى إدراؾ الرمػػػز المكتػػػكب كالنطػػػؽ بهػػػا 
كأخيػران االسػتجابة  ،اػـ الت اعػؿ مػ  مػا ينػرأ  ،كفهـ المادة المنػركءة ،استيعابها كترجمتها إلى أفكار

 (26: 2001، لما تممي  هذا الرمكز.)أبك م مي

كمػػف هػػذا العناصػػر السػػابنة ظهػػر م هػػكـ تعمػػيـ النػػراءة عمػػى أنػػ  ينػػكـ عمػػى هػػذا األبعػػػاد 
 (298: 2000، التعرؼ كالنطؽ، كال هـ، كالنند كالمكازنة، كحؿ المشكبلت.)البجة األربعة:

 أىمية القراءة: 
لمنراءة أهمية كبػرل فػي حيػاة البشػر كممػا يؤكػد هػذا األهميػة أف اهلل سػبحان  كتعػالى جعػؿ 

)ا ػرأ باسػـ ربػػؾ  :( فػػي  ػار حػراء فنػاؿ لػ مى اهلل عميػ  كسػمـالنػراءة فاتحػة مخاطبتػ  لمرسػكؿ )صػ
رفػػة  بكػؿ أنكاعهػا الدينيػػة الػذم خمػؽ( ذلػؾ أف النػػراءة هػي كسػيمة اإلنسػػاف إلػى التعػرؼ عميػ  المع

 كالعممية كالانافية كاألدبية ك يرها.

كالنػػراءة التػػي ي هػػـ مػػف  ،إف النػػراءة التػػي نعنيهػػا هػػي  ػػراءة الت كيػػر كالتحنػػؽ كالتػػدبر كال هػػـ
خبللها ن س  كمجتمع  كبي ت  كعصرا حتى يتمكف مف السيطرة عمى البي ة كالت اعؿ مػ  المجتمػ  

 ( 59: 1980، السيدت اعبلن إيجابيان بناءن.)
 :يمي ولعؿ مف األمور التي تدؿ عمى أىميتيا ما

 النراءة عامؿ حاسـ في اكتساب التبلميذ الخبرات المختم ة كالمعارؼ الخصبة. .1

 كعف طرينها يتـ اتصاؿ ال رد ب يرة مهما تباعدت بينهما المسافات أك األزماف. .2

 ة في ن كس الص ار.النراءة كسيمة مف كسا ؿ التهذيب ك رس األخبلؽ الحميد .3

عف طريؽ النراءة يتذكؽ الص ار األدب كالنيـ التػي تحنػؽ لهػـ الراحػة الن سػية كت ػرس فػي  .4
 ن كسهـ الطمأنينة.

  عف طرينها ينرأ التبلميذ النصص كالكتب األخرل  ير الم ة العربية. .5

 (86 :2007، )أبك الهيجاء

كتككيف االتجاهات كالميػؿ نحػك  ،فهي تساعد عمى تنمية ال كر ،النراءة  ذاء عنمي كن سي .6
 األشياء كبناء الشخصية كظهكرها بيف أفراد المجتم  بمظهر مميز فكريان كانافيان.

 تساعد النراءة ال رد عمى الر ي في السمـ االجتماعي. .7

ضاعة الك ت في الم يد المسمي. .8  تعمؿ النراءة عمى التركيح عمى الن س كا 

 كسب  خبرات جديدة كمعاني جديدة كأل اظ جديدة.تنمي النراءة عند ال رد ركح الخياؿ كت .9
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كهي الكسيمة التي تربط أفكار  ،ترف  المستكل الانافي لؤلفراد الذيف يشكمكف المجتم  الكاحد .10
 عضهـ ببعض.بالناس 

تعمػػؿ عمػػى تنظػػيـ أفكػػار المجتمػػ  كتنريبهػػا بحيػػث يعػػيش أفػػرادا مػػ  بعضػػهـ الػػبعض فػػي  .11
 (111–110 :1999، )إسماعيؿ انسجاـ كتآلؼ.

 األىداؼ العامة لمقراءة :
كاطبلعػػ  عمػػى تجػػارب السػػابنيف  ،تهػػدؼ النػػراءة إلػػى تكسػػي  خبػػرات المػػتعمـ كتعميػػؽ انافتػػ   -

 كأحكالهـ.

 تر ى النراءة بمستكل التعبير عف األفكار. -

 (.141: 1981) كرة،  تحيؿ النراءة ك ت ال راغ متعة نافعة يركح بها الطالب عف ن س . -

 .الب في الكتاب كاتخاذا رفينان كأنيسان تهدؼ إلى تحبيب الط -

  تهدؼ النراءة إلى تمريف الطالب عمى نطؽ الكممات نطنان  سميمان. -

 ( 68 -67 :2000، )عامر

 :تدريس القراءة ل الخاصة ىداؼاأل
مهػػػارات النػػػراءة األساسػػػية، التػػػي تتماػػػؿ فػػػي النػػػراءة الجهريػػػة، منركنػػػة الطالػػػب كتسػػػب أف ي .1

  .ي األداء، كضبط لمحركات، كتمايؿ لممعنىبسبلمة في النطؽ، كحسف ف

 تكس  خبرات الطالب المعرفية كالعممية كالانافية.أف  .2

. النراءةالطالب كظؼ أف ي .3  في اكتساب المعارؼ كالعمـك

  (89 -88: 1985،)معركؼ .ساعد الطالب عمى تعمـ المكاد الدراسية المختم ةأف ت .4

 ت كالتراكيب الجديدة.فتنمك اركة الطالب مف الم ردا ،أف يكسب الم ة .5

 أف يميؿ الطالب إلى النراءة. .6

 .(27 :2001، تعبيران صحيحان عف معنى ما رأا.) أبك م مي الطالبأف يعبر  .7

 ميارات القراءة :
مجمكعػة مػف مهػارات األداء فػي  أكدت كايػر مػف الدراسػات، ككتػب الم ػة العربيػة أف هنػاؾ

 لجهرية كمف أبرزها :ا النراءة
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اءة صػػحيحة مػػف الناحيػػة الصػػرفية )بنيػػة الكممػػة(، كمػػف الناحيػػة النحكيػػة )حركػػة  ػػراءة الكممػػات  ػػر  -
 اإلعراب آخر الكممة(، كذلؾ بحسب مك عها مف الجممة.

 كاإلخبار، كالطمب. ت يير نبرة الصكت بحسب المعنى كاالست هاـ، كالتعجب، -

المنهاج أف يعممكا عمى السرعة النرا ية، كهي مف أهـ المهارات التي ال بد لممعمميف، كالمدرسة، ك  -
 (2000:285تحنين .)البجة، 

دراؾ كظي ػػػة عبلمػػػات التػػػر يـ كاسػػػتخدامها  - تمػػػاـ المعنػػػى كا  الك ػػػؼ السػػػميـ مػػػ  مراعػػػاة التسػػػكيف، كا 
 بشكؿ مناسب.

 إخراج األصكات مف مخارجها الصحيحة. -

 الندرة عمى نطؽ الص ات لبعض األحرؼ، كالت خيـ كالتر يؽ. -

 ألصكات الم كية المتشابهة كصكت السيف كالصاد.الندرة عمى الت ريؽ بيف ا -

 ف فهـ المعنى يساعد عمى ننم  إلى السامعيف بكؿ كضكح.فهـ المعنىن أل -

 (2008:8، )السميتي

 أنواع القراءة :
 النراءة مف حيث األداء ابلاة أنكاع :

  راءة االستماع. – 3النراءة الجهرية    – 2النراءة الصامتة    – 1

 ة الصامتة :القراء -أولً 
هي النراءة التي يحصؿ فيهػا النػارئ عمػى المعػاني كاألفكػار مػف الرمػكز المكتكبػة دكف االسػتعانة 
بالرمكز المنطك ة كدكف تحريؾ الش تيف أم أف البصر كالعنؿ هما العنصراف ال اعبلف في أدا هػا 

االنشػ اؿ بنطػؽ كلػذلؾ تسػمى" النػراءة البصػرية " كهػي فػي إطػار هػذا الم هػـك تع ػي النػارئ  مػف 
 ( 2003:65،كالحكامدة  ،)عاشكر الكبلـ كتكج  جؿ اهتمام  إلى فهـ ما ينرأ.

 مزايا القراءة الصامتة: 
 أك المجػػبلت، ، فهػػي تسػػتخدـ فػػي  ػػراءة الصػػحؼ،تعػػد النػػراءة الصػػامتة أكاػػر النػػراءات شػػيكعان  -

 .كالكتب المنهجية التي تنتضي طبيعتها النراءة الصامتة كالكتب الخارجية،

 يستطي  النارئ عف طريؽ النراءة الصامتة التناط المعاني بسرعة أكبر مف النراءة الجهرية. -
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عمػػػى  النػػػراءة الصػػػامتة أعػػػكف عمػػػى ال هػػػـ كاالسػػػتيعاب مػػػف النػػػراءة الجهريػػػة، ألف فيهػػػا تركيػػػزان  -
 المعنى دكف الم ظ، بينما الجهرية فيها تركيز عمى الم ظ كالمعنى معا.

أك إعرابهػػا، أك إخػػراج  مػػف النطػػؽ فهػػي ال تحتػاج إلػػى تشػػكيؿ الكممػػة، النػراءة الصػػامتة مجػػردة -
الحػػركؼ إخراجػػا صػػحيحا، كبالتػػالي فيهػػا نػػكع مػػف المتعػػة كالسػػركر،ألنها تسػػكد فػػي جػػك مػػف 

 (312: 2000، )البجة الهدكء كبعيدة عف ال كضى.

 تجنب النارئ مكا ؼ الخجؿ كالحرج، كبخاصة الذيف يعانكف عيكبا في النطؽ. -

 (2008:9، يتي)السم

 عيوب القراءة الصامتة:
 بالر ـ مف أنها شا عة بدرجة ت كؽ النراءة الجهرية إال أن  يؤخذ عميها:

 أنها تساعد عمى شركد الذهف، ك مة التركيز، كاالنتباا مف المعمـ. .1

 فيها إهماؿ، كا   اؿ لسبلمة النطؽ، كمخارج الحركؼ. .2

 جماعات.أنها  راءة فردية ال تشج  عمى الك كؼ أماـ ال .3

ال تسػاعد المعمػـ عمػى التعػرؼ إلػى مػا عنػد الط ػؿ مػف  ػكة، كضػعؼ فػي صػحة النطػؽ أك  .4
 (313: 2000، )البجة العبارة.

 القراءة الجيرية:  -ثانياً 
كتحكؿ فيها الرمكز الكتابية إلى صكتية صحيحة في  ،هي النراءة التي تتـ بصكت مسمكع

 معبرة عما تتضمن  مف معاني.  ،مضبكطة في حركاتها مسمكعة في أدا ها ،مخارجها

 (2011:66،)عيد

 "العممية التي تتـ فيها ترجمة الرمكز الكتابية إلػى أل ػاظ منطك ػة،ك د عرفها آخركف بأنها: 
 (129: 1981،  كرة) كأصكات مسمكعة، متباينة الداللة حسب ما تحمؿ مف معنى".

 الميارات الخاصة بالقراءة الجيرية:
 ت العربية بد ة ككضكح.الندرة عمى نطؽ األصكا -
عرابها. -  الندرة عمى الضبط الصرفي لمكممات كا 
 الندرة عمى االنسيابية كعدـ التمعاـ. -
 الندرة عمى مراعاة النبر كالتن يـ المناسبيف لؤلسمكبيف كالسياؽ. -
 (2008:11الانة بالن س.) السميتي،  -
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 مزايا القراءة الجيرية:
 ما يمي:لمنراءة الجهرية مزايا عديدة نذكر منها 

 التدريب عمى جكدة االلناء. -
 تكشؼ لممعمـ عف مكاطف الضعؼ كالعيكب في  راءة طبلب  فيتسنى عبلجها. -
 (59: 1992)عامر، تدرب الط ؿ عمى مكاجهة اآلخريف، كدف  الخجؿ كالخكؼ عن . -
 التمريف عمى االنطبلؽ في التعبير عف المعاني كاألفكار كذلؾ في الخطابة كالحديث . -
 مى تطبيؽ  كاعد الم ة العربية كمخارج الحركؼ كمناط  الجمؿ.التمريف ع -

 (118: 1999)إسماعيؿ، 
 ( مزايا أخرى لمقراءة الجيرية وىي :52: 1979، وأضاؼ) سمؾ

 تساعد عمى تذكؽ المادة المنركءة. -
 تساعد عمى التدريب عمى عبلمات التر يـ. -
 تسر النارئ أك السام  فيشعر كؿ منهما باالستمتاع. -

الباحػػػػث أنػػػػ  ال يمكػػػػف االسػػػػت ناء عػػػػف إحػػػػداهما) الصػػػػامتة كالجهريػػػػة ( فكمتاهمػػػػا كيػػػػرل 
مشػػػػاعر اآلخػػػػريف،  ىضػػػػركريتاف، إذ تتطمػػػػب بعػػػػض المكا ػػػػؼ أف نسػػػػتخدـ الصػػػػامتة ح اظػػػػان عمػػػػ

زعػاج اآلخػريف، فػي حػيف أف  كخصكصان في المكتبات العامة، فػبل يجػكز النػراءة بصػكت مرت ػ  كا 
لنػاء النصػا د الشػعرية الجهرية تستخدـ في مكا ؼ عديدة  منها أاناء اإلجابػة عػف سػؤاؿ المعمػـ، كا 

لنػػاء الخطػػب كالكممػػات فػػي فػػي ال صػػؿ، اإلذاعػػة المدرسػػية، فكػػؿ لػػ  فكا ػػدا، كلػػ  مجاالتػػ  فػػي  كا 
 المدرسة كخارجها، كال يمكف االست ناء عنهما.

 عيوب القراءة الجيرية:
 يف، كتشكيش عميهـ.ال تبل ـ الحياة االجتماعية لما فيها مف إزعاج لآلخر  -

كسػبلمة  كالنطؽ الصحيح لمكممػات، تأخذ ك تا أطكؿ لما فيها مف مراعاة لمخارج الحركؼ، -
 النطؽ ألكاخر الكممات.

 يبذؿ النارئ فيها جهدا أكبر مف مايمتها الصامتة. -

ال هـ عف طريؽ هذا النراءة أ ؿن ألف جهد النارئ  يتج  إلى إخراج الحركؼ مف خارجها،  -
 صحة في الضبط.كمراعاة ال

  راءة تؤدم في داخؿ الصؼ، كال يستطي  ممارستها خارج الصؼ أك المدرسة. -

 (2000:326، )البجة
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 مظاىر ضعؼ القراءة الجيرية:
 عدـ تناسب المدل البصرم م  الصكتي. -

 االفتنار إلى الندرة عمى تجز ة المنركء إلى عبارات. -

 عدـ مناسبة السرعة كالتك يت. -

 (12: 2008، ي أاناء النراءة الجهرية.)السميتيالتكتر االن عالي ف -

 قراءة الستماع:  -ثالثاً 
هي العممية التي يستنبؿ بها اإلنساف المعاني كاألفكار الكامنة كراء ما يسمع  مػف 

أك  أك المتحػػدث فػػي مكضػػكع مػػا، ،األل ػػاظ كالعبػػارات التػػي ينطػػؽ بهػػا النػػارئ  ػػراءة جهريػػة
جمػػػة مسػػػمكعة، كهػػػي تحتػػػاج إلػػػى حسػػػف اإلنصػػػات ترجمػػػة لػػػبعض الرمػػػكز كاإلرشػػػادات تر 

 (32 :2010، كمراعاة آداب االستماع. )طاهر

 مزايا قراءة الستماع:
 تساعد عمى  ضاء أك ات ال راغ بالم يد الهادؼ المسمي الممت . .1

 تدريب التبلميذ عمى حسف اإلص اء كاالنتباا كسرعة ال هـ. .2

 كاهبهـ.تعرؼ ال ركؽ ال ردية بيف التبلميذ كالكشؼ عف م .3

 (2008:17،تعرؼ مكاطف ضعؼ التبلميذ في النراءة كالعمؿ عمى عبلجها.)السميتي .4

 أىمية الستماع:
أهـ كسيمة لمتعمـ في حياة اإلنسػافن إذ عػف طرينػ  يسػتطي  الط ػؿ أف ي هػـ مػدلكؿ األل ػاظ  -

 التي تعرض ل  عندما يربط الصكرة الحسية لمشيء الذم يراا، كالم ظة الدالة عميها.

طي  الط ػػؿ عػػف طريػػؽ االسػػتماع أف ي هػػـ مػػدلكؿ العبػػارات المختم ػػة التػػي يسػػمعها أكؿ يسػػت -
 مرة.

يعد الكسيمة األكلى التي يتصؿ بها بالبي ة البشرية كالطبيعية، ب ية التعرؼ إليها ،كالتعامؿ  -
 معها في المكا ؼ االجتماعية.

يث الصػػحيح فػػػي دركس كسػػيمة مهمػػة لؤلط ػػػاؿ األسػػكياء لتعمػػػيمهـ النػػراءة كالكتابػػة، كالحػػػد -
 الم ة العربية، كالمكاد األخرل.

 يتـ عف طرين  فهـ المستم  ما يدكر حكل  مف أحاديث، كأخبار، كنصا ح كتكجيهات. -
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 الكتابة: -رابعا
 مفيـو الكتابة: 

مف مادة كتػب كالكتابػة فػي الم ػة تعنػي الجمػ  كالشػد كالتنظػيـ، كتعنػي االت ػاؽ عمػى الكتابة لغة: 
ؿ يكاتب عبدا عمى مػاؿ يؤديػ  منجمػا، أم يت ػؽ معػ  عمػى حريتػ  منابػؿ مبمػغ مػف الحريةن فالرج

 (52-51 :2003، فضؿ اهلل. )الماؿ. كالكتابة :النضاء كاإللزاـ كاإليجاب
 تتضمف عدة معاف ومنيا : ةإذف الكتابة في المغ

تصػػكير الم ػػظ بحػػركؼ الهجػػاء، ينػػاؿ: كتػػب يكتػػب كتابػػة الكتػػاب: صػػكر فيػػ  الم ػػظ بحػػركؼ  .1
ككتابػػة: خطػػ . كفػػبلف مكتػػب كمكتػػب: يكتػػب النػػاس،  ككتػػب الشػػيء، ككتبػػ  كتابػػان  الهجػػاء.

 يعممهـ الكتابة، ينسخهـ أك يممي عميهـ .

الجم  كالشد كالتنظيـ، تنػكؿ: كتبػت النا ػة كتبػا، إذا صػررتها. كتػب الكتيبػة: جمعهػا، ككتػب  .2
 الجيش: جعم  كتا ب. كتكتب الرجؿ: جم  عمي  اياب .

، فػػإذا أداا ى الحريػػة، الكتابػػة أف يكاتػػب الرجػػؿ عبػػدا عمػػى حػػاؿ يؤديػػ  إليػػ  م ر ػػان االت ػػاؽ عمػػ .3
 . كسميت كتابة ألن  يكتب عمى ن س  لمكالا امن  كيكتب ل  مكالا العتؽ.صار حران 

النضػػػاء كاإللػػػزاـ كاإليجػػػاب، كمنػػػ   ػػػكلهـ، كتػػػب عميػػػ  كػػػذا:  ضػػػي عميػػػ . ككتػػػب اهلل األجػػػؿ  .4
 . ة كعمى ن س  الرحمة .كهذا كتاب اهلل:  دراككتب عمى عبادا الطاع كالرزؽ،

  (203: 2005، كمندادم ،)عاشكر
 :اً الكتابة اصطالح

يعبر ب  اإلنساف عف أفكارا، كأرا   كر بات ، كيعرض عػف طرينػ   كمحكـأداء منظـ  هي "
، عمى فكرا كرؤيت  كأحاسيس  معمكمات  كأخبارا ككجهات نظرا، ككؿ ما في مكنكنات ، ليككف دليبلن 

 (52-51 :2003، فضؿ اهلل". )في تندير المتمني لما سطرا  كسببان 

 :  مفيـو الكتابة مف حيث العمـو
هػػي كممػػة عمػػى الػػكرؽ، سػػكاء مػػا كػػاف منهػػا مػػف نتػػاج العنػػؿ الخػػاص كننصػػد هنػػا الكتابػػة 

 س ، كننصد الكتابة اإلبداعية اإلنشا ية النابعة مػف صػميـ الػنخالصان  العممية البحتة، أـ كاف أدبان 
اإلنسػػانية كالمكزعػػػة بػػيف الكجػػػداف كالعاط ػػة كاالن عػػػاؿ، متكي ػػة مػػػ  مك ػػؼ اإلنسػػػاف كال كػػرة التػػػي 

 تتنازع .
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عمميػػػة عنميػػػة منظمػػػة تػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ عػػػدة عمميػػػات ": أنهػػػا كيمكػػػف تعريػػػؼ الكتابػػػة عمػػػى 
األكلػى إلى نهايػة العمميػات الكتابيػة السػت )التخطػيط الكتػابي، الكتابػة  متسمسمة في البناء كصكالن 

)المسػػكدة(، معرفػػة ردة فعػػؿ النػػارئ، عمميػػة التننػػيح، التنيػػيـ، الكتابػػة المتندمػػة( كبانتهػػاء العمميػػات 
 (205 - 204 :2005، كمندادم، . )عاشكر"تككف المادة الكتابية صالحة لمنراءة أك النشر 

 أىمية الكتابة:
 :تبرز أهمية الكتابة فيما يمي 

 .الكتابة أداة لح ظ التراث كننم  -

 الكتابة أداة لمتسجيؿ كاإلابات. -

 الكتابة أداة مف أدكات التعمـ. -

 الكتابة كسيمة التعبير عما يدكر في الن س كالخاطر.  -

الكتابة كسيمة االتصاؿ اإلنساني، يعبر بها ال رد لآلخريف عما لدي ، كيتعرؼ عبر كتابػات  -
  (55 :2003، فضؿ اهلل) اآلخريف ما لديهـ.

  أىداؼ تدريس الكتابة:
 تتماؿ أهداؼ الكتابة بشكؿ عاـ فيما يمي :

   تنمية مهارات كتابية عند التبلميذ بتعكيدهـ الكتابة بسرعة معنكلة. -

 تنمية الاركة الم كية عند التبلميذ كتكسي  خبراتهـ. -
 تعكيد التبلميذ الكتابة الجميمة أم بخط منركء. -
 ميمان.تدريب التبلميذ عمى استخداـ عبلمات التر يـ استخدامان س -
 تمكيف التبلميذ مف التعبير عما لديهـ مف أفكار. -
 تعكيد التبلميذ الجمكس جمسة صحيحة أاناء الكتابة. -
 تمريف عضبلت التبلميذ كخاصة اليد، كتعكيدهـ مكاكبة العيف لميد. -
       (100: 2011تعكيدهـ بعض النيـ كالمهارات كالنظافة كالترتيب. )عيد،  -
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 :العامة ميارات الكتابة
 (170 -166 :2010 ،مصػػػػػػط ى ك) (211-208: 2005، كمنػػػػػػدادم ،)عاشػػػػػكر لنػػػػػد ذكػػػػػػر

 : يارات الكتابة فيما يم( مه199 -198: 2003)عبد الهادم، كأبك حشيش، ك

 الندرة عمى كتابة الحركؼ الهجا ية بأشكالها المختم ة. -

 الندرة عمى كتابة الكممات العربية بحركفها المتصمة كالمن صمة م  تمييز أشكاؿ الحركؼ. -

 الندرة عمى الكتابة بخط كاضح يميز بيف الرمكز الكتابية. -

 .يحان صح الندرة عمى ننؿ الكممات التي نشاهدها ننبلن  -

 الندرة عمى إتناف نكع مف األنكاع المختم ة لمخط العربي ) ر عة، نسخ، ككفي ...(. -

، كتناسػػؽ الكممػػات فػػي أكضػػاعها كاتسػػاعان  النػػدرة عمػػى مراعػػاة التناسػػؽ بػػيف الحػػركؼ طػػكالن  -
 كأبعادها.    

 .الندرة عمى استخداـ العبلمات الشكمية لمكتابة )عبلمات التر يـ، كال نرات، كالهكامش( -

 الندرة عمى مراعاة النكاعد اإلمبل ية كاممة في الكتابة. -

 الندرة عمى مراعاة النكاعد النحكية كالم كية.  -

 الندرة عمى تكليد أفكار الكتابة. -

 الندرة عمى مراعاة منتضى الحاؿ مف إيجاز أك ت صيؿ. -

  الندرة عمى مراعاة األسس الخاصة باستخداـ المراج  كالمصادر.  -

 يف المبلحظات.الندرة عمى تدك  -

 الندرة عمى تدكيف األفكار العامة. -

 الندرة عمى اإلحاطة بالمكضكع مف جمي  الجكانب. -

 الندرة عمى عرض األفكار بكضكح كد ة كشمكؿ كا  ناع. -

 الندرة عمى استخداـ التعابير السميمة المناسبة لممنصكد. -

 الندرة عمى استخداـ أدكات الربط المناسبة. -

 كار كتسمسمها المنطني كالن سي.الندرة عمى ترتيب األف -

 الندرة عمى استخداـ األل اظ الد ينة كالمصطمحات المتخصصة. -
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 مجالت فف الكتابة:
 بيانات خاصة باإلنساف.كتابة  -

 كتابة مذكرات مختصرة حكؿ أحداث معينة. -

 تمخيص بعض المكضكعات كالكتب. -

 اإلجابة عف األس مة الكتابية. -

 مؼ بها التبلميذ في المدرسة.كتابة مكضكعات التعبير التي يك -

  مؿء االستمارات كالطمبات الرسمية لجهات معينة. -

  (49: 2001)طعيمة،  لجمي  األفكار. كمستكفيان  صحيحان  كتابيان  تمخيص مكضكع تمخيصان  -

 أنواع الكتابة:
 الكتابة حسب أسمكبها كمجاالتها نكعاف :

 ة.يإجرا ية عممية تسمى كظي  -

 عية.فنية ابتكاري  تسمى إبدا -

 الكتابة الوظيفية:
كتيسػػػػير  ،كالمتطمبػػػػات اإلداريػػػػة ،هػػػػي ذلػػػػؾ النػػػػكع مػػػػف الكتابػػػػة كالػػػػذم يتعمػػػػؽ بالمعػػػػامبلت

كهػي كتابػة رسػمية ذات  كاعػد محػددة. كهػي ال تحتػاج  ،األعماؿ بالمصارؼ كالػدكاكيف الحككميػة
 ،ك اطعػػةكأل ػػاظ محػػددة  ،يخمػػك أسػػمكبها مػػف اإليحػػاء ،فهػػي كتابػػة مباشػػرة كصػػريحة ،إلػػى مكهبػػة

 (62: 2003،كعباراتها ال تحمؿ التأكيؿ.) فضؿ اهلل 

 : عيةالكتابة اإلبدا
 ،ينػػػـك هػػػػذا المػػػكف مػػػػف الكتابػػػة عمػػػػى كشػػػؼ المشػػػػاعر كاألحاسػػػيس كالعكاطػػػػؼ اإلنسػػػػانية 

تتػػكفر فػػي  ،فهػػي تعبػػر عػػف رؤيػػة شخصػػية بأبعػػاد شػػعكرية ن سػػية فكريػػة  ،كاالبتكػػار فػػي ال كػػرة 
كمػا  ،كتسػتند إلػى االطػبلع كالمتابعػة كالانافػة  ،رة فنيػة كجماليػة صاحبها استعدادات خاصػة كخبػ

  ( 207 -206 : 2003 ،أنها تخض  لمتطكر. )عبد الهادم كأبك حشيش 
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 المحور الثاني: التعبير وطرائؽ تدريسو
 مكانة التعبير بالنسبة لمغة العربية:

ا ؿ االتصاؿ، كالتعبير عف التعبير مف األنماط المهمة لمنشاط الم كم، ككسيمة مف كس يعد
الن س، كتسهيؿ عممية الت كير، فهك ضركرة حيكيػة لم ػرد كالمجتمػ ، كلػ  مكانػة كمنزلػة كبيػرة فػي 
الحياة، إذ أف ت اعؿ المرء م  مجتمع  معتمد في درجة كبيرة عمى تمكن  مف مهارة التعبير، فمف 

فراد أفكارهـ كمشاعرهـ بالمساف أك ال يحسف التعبير ال يتمكف مف إفهاـ اآلخريف، ف ي  يعرض األ
 النمـ، كفي  تحنؽ الم ة كظي تها األساسية في تسهيؿ عممية االتصاؿ بيف الجماعات اإلنسانية. 

 (21: 2006الهاشمي، )

 مفيـو التعبير:
 تناكؿ الباحاكف التعبير بم اهيـ عدة، كمف هذا التعري ات ما يمي:

لمكصػكؿ بالطالػب إلػػى  ،كفػؽ خطػة متكاممػة " العمػؿ المدرسػي المنهجػي الػذم يسػير  :هػك
مسػػتكل يمكنػػ  مػػف ترجمػػة أفكػػارا كمشػػاعرا كأحاسيسػػ  كمشػػاهدات  كخبراتػػ  الحياتيػػة شػػ اهان ككتابػػة 

  (437: 2005، )الكا مي كالدليمي. كفؽ نسؽ فكرم معيف " ،بم ة سميمة 

يعتمػػؿ فػػي  امػػتبلؾ النػػدرة عمػػى ننػػؿ ال كػػرة، أك اإلحسػػاس الػػذم" بأنػػ : كهنػػاؾ مػػف عرفػػ   
عمػػػػػػى كفػػػػػػؽ منتضػػػػػػيات  ، أك كتابيػػػػػػان الػػػػػػذهف، أك الصػػػػػػدر إلػػػػػػى السػػػػػػام ، ك ػػػػػػد يػػػػػػتـ ذلػػػػػػؾ شػػػػػػ كيان 

 (461: 2000، البجة.)"الحاؿ

إفصػػاح المػػرء بالحػػديث أك الكتابػػة عػػف أحاسيسػػ  الداخميػػة كمشػػاعرا كأفكػػارا هػػك أيضػػا: " ك 
 (132: 2011. )عيد، "كمعاني  بعبارات سميمة 

اح اإلنسػػػاف بمسػػػان  أك  ممػػػ  عمػػػا فػػػي ن سػػػ  مػػػف األفكػػػار إفصػػػ كمػػػا عػػػرؼ أيضػػػا بأنػػػ  :"
  (423 :1979، . )سمؾ"كالمعاني

مراع لممنػاـ كمناسػب لمنتضػى  ،عمؿ ل كم د يؽ كبلمان أك كتابة  هككما عرؼ بأن : "   
 (266 :2009، . )مدككر"الحاؿ

ة اإلفصػػاح عمػا فػػي الػن س مػػف أفكػار كمشػػاعر بػالطرؽ الم كيػػة كخاصػػكمػا عػػرؼ بأنػ : " 
كعف طريؽ التعبير يمكف الكشؼ عف شخصية المتحدث أك الكاتب كعف  ،بالمحاداة أك بالكتابة 
 (197: 2003، كالحكامدة ،عاشكر. )"مكاهب  ك درات  كميكل 
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فيصػكر مػا يحػس  ،هك تدفؽ الكبلـ عمى لسػاف المػتكمـ أك الكاتػبكهناؾ مف عرف  بأن : " 
كالتعبيػػػر إطػػػار يكتنػػػؼ خبلصػػػة  ،ك يستكضػػػح عنػػػ أك مػػػا يريػػػد أف يسػػػأؿ أ ،أك الت كيػػػر بػػػ  ،بػػػ 

 (79: 2001، )أبك م مي".المنركء مف فركع الم ة كآدابها كالمعارؼ المختم ة 

 التعبير:ة أىمي
كمػف ككنػ  متػن س الطالػب بػالتعبير عمػا  ،أهميتػ  مػف ككنػ  كسػيمة اإلفهػاـ  التعبيػر يستمد

الت كيػػػر المنطنػػػي كترتيػػػب األفكػػػار كيعػػػكدا  ،كمػػػف ككنػػػ  يكسػػػ  دا ػػػرة أفكػػػارا  ،تجػػػيش بػػػ  ن سػػػ 
  كاالستعداد كينكدا لممكا ؼ الحيكية التي تتطمب فصاحة المساف كالندرة عمى االرتجاؿ.

 (438-439: 2005، كالدليمي ،)الكا مي
ويسػتمد التعبيػر أىميتػو  ،لمتعبير أىمية كبيػرة فػي حيػاة الفػرد والمجتمػع عمػى السػواء و 

 ىذه مف عدة نواح منيا :

 تصاؿ بيف ال رد كالجماعة.             كسيمة ا .1

 (197: 2003، كالحكامدة، )عاشكر هك أداة لمتعمـ كالتعميـ. .2

 يمتاز التعبير بيف فركع الم ة بأن   اية أما بنية ال ركع فهي كسيمة مساعدة معنية عمي . .3

  .يساعد عمى حؿ المشكبلت ال ردية كاالجتماعية عف طريؽ تبادؿ اآلراء كمنا شتها .4

 (79 :2001، م مي )أبك

 سمات التعبير الجيد:

يعػػد التعبيػػر الجيػػد مػػف أسػػس الت ػػكؽ الدراسػػي فػػي المجػػاؿ الم ػػكم  كفػػي الحيػػاة المدرسػػية، 
كالت ػػكؽ فػػػي الحيػػػاة العمميػػػة، ألف مػػػف يسػػػيطركف عمػػػى  ػػػدرات التعبيػػػر كمهاراتػػػ  يسػػػيطركف عمػػػى 

يشػػػنكا طػػػرينهـ فػػػي هػػػذا الحيػػػاة ف أالكممػػػة المبنػػػة كالعبػػػارة الهادفػػػة، كذلػػػؾ يعػػػيف المتعممػػػيف عمػػػى 
 (23-22 :1984بنجاح.)ظافر كالحمادم ،

 يمتاز التعبير الجيد بعدة سمات ىي :و 

كأف تكػػكف مكضػػكعات   ،كتعنػػي أف ينبػػ  التعبيػػر مػػف األحاسػػيس كالػػدكاف  الذاتيػػةالحيويػػة:  .1
 نابعة مف الكا  .

 المكضكع كاضحة. أفكارأم أف تككف الوضوح:  .2

 ضكع مف الحشك كاإلطالة كاإلبهاـ كالمبس.المك  خمككيعني الخياؿ:  .3
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 كال يتنيد بأساليب م ركضة. ،: أم أف ينطمؽ الكاتب في تعبيرا بحريةعدـ التكميؼ .4

األمانػػة العمميػػة أم نسػػبة العبػػارات كاألفكػػار ك يرهػػا إلػػى  ا ميهػػا أانػػاء  بهػػاكنعنػػي األمانػػة:  .5
 اال تباس.

 (133: 2011، عبير. )عيدكمعناا شد السام  أك النارئ لمكضكع التالتأثير:  .6

 أغراض التعبير:
 : ما يمييمكف إجمالها فيمتعددة أ راض لمتعبير 

 تنمية الندرة عمى التعبير عف المشاعر كاألفكار بصدؽ كفاعمية لآلخريف. .1

 تنمية  كة المبلحظة كال هـ  إلاراء ال كر كتعميؽ التعبير. .2

ني، كتنسػيؽ األفكػار، كجمعهػا كربطهػا التدريب عمى الد ة في انتناء األل اظ المبل مة لممعػا .3
 بعضها ببعض.

السػػػػيطرة الكاممػػػػة عمػػػػى االسػػػػتخدامات الصػػػػحيحة لم ػػػػة، كعمػػػػى ضػػػػكابط التعبيػػػػر الكتػػػػابي  .4
 كمككنات .

فساح المجاؿ لئلبداع كاالبتكار. .5  تربية الذكؽ األدبي، كا 

داخػػؿ  كريػػة،إتنػػاف األعمػػاؿ الكتابيػػة المختم ػػة التػػي يمارسػػها المػػتعمـ فػػي حياتػػ  العمميػػة كال  .6
 المدرسة كخارجها.

نتػػاجهـ التعبيػػرم مػػف حيػػث االسػػتخداـ الم ػػكم، كسػػعة األفػػؽ  .7 االرتنػػاء بأسػػمكب المتعممػػيف كا 
 ال كرم، كاالبتكار الذهني.

اكتشاؼ ذكم المكاهػب الخاصػة فػي الكتابػة، كتشػجيعهـ كرعػايتهـ ليككنػكا مػف رجػاؿ النمػـ،  .8
 (357 :2003 ،كمندادم ،كأصحاب البياف في المستنبؿ. )عاشكر

 أىداؼ تدريس التعبير :
االسػػتخداـ الصػػحيح لم ػػة كضػػكابط التعبيػػر كمككناتػػ  كسػػبلمة الجممػػة كالػػربط بػػيف الجمػػؿ  -

 (82: 2008كتنسيـ المكضكع إلى فنرات.) السميتي، 

 الندرة عمى تكضيح األفكار بالكممات المناسبة كاألسمكب المناسب. -

مف الناس كاالبان  عمػا فػي ن سػ  إمػا مشػافهة أك  درة ال رد عمى ننؿ كجهة نظرا إلى  يرا  -
 ( 199: 1981، ) كرة كتابة.
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تمكػػيف التبلميػػذ مػػف التعبيػػر عػػف حاجػػاتهـ كمشػػاعرهـ كمشػػاهداتهـ كخبػػراتهـ بعبػػارة سػػميمة  -
 (216: 2003، كمندادم ،)عاشكر كصحيحة.

 إكساب التبلميذ مجمكعة مف النيـ كالمعارؼ كاألفكار كاالتجاهات  السميمة . -

بمػػا يضػػ ي عميهػػا  ،تعكيػد التبلميػػذ عمػػى ترتيػػب األفكػػار كالتسمسػػؿ فػي طرحهػػا كالػػربط بينهػػا -
 (198 :2003، كالحكامدة ،جماالن ك كة تأاير في السام  كالنارئ. )عاشكر

 إاراء الحصيمة الم كية كال كرية لمتبلميذ. -

ؿ كمكاجهػػػة كالنػػػدرة عمػػػى االرتجػػػا ،إعػػػداد التبلميػػػذ لمكا ػػػؼ حياتيػػػة تتطمػػػب فصػػػاحة المسػػػاف -
 اآلخريف.

 (134: 2011، عيد)تدريب التبلميذ عمى انتناء األل اظ المبل مة لممعاني.  -

 تخميص ل ة التبلميذ مف األخطاء الشا عة. -

 إزالة الخكؼ كالتردد كالخجؿ مف ن كس التبلميذ عندما يكاجهكف  يرهـ .  -

 (43: 2000، )عامر

عنػػد مكاجهػػة المكا ػػؼ  الطالػػب جري ػػان  الصػػراحة فػػي النػػكؿ كاألمانػػة فػػي الننػػؿ، بحيػػث يكػػكف -
 (   82: 2008، بإبداء الرأم، كال يسرؽ  رأم  يرا كينسب  إلي ن س . ) السميتي

تنميػػة ركح الننػػد كالتحميػػؿ لػػػدل المتعممػػيف كتعكيػػدهـ حسػػػف المبلحظػػة كد تهػػا، كتشػػػجيعهـ  -
 (455: 2005، كالكا مي ،عمى المنا شة. )الدليمي

 أسس التعبير:

كيتك ػؼ  ،كعة مػف المبػادئ كالحنػا ؽ التػي تػربط بتعبيػر التبلميػذ كتػؤار فيػ ينصد بها مجم
ار المكضكعات يعمى فهمها كترجمتها إلى عمؿ نجاح المعمميف في دركس التعبير مف حيث اخت

 (200: 2003كالحكامدة،  ،عاشكر. )المبل مة كانتناء األساليب كالطرا ؽ الجيدة في التدريس

( 134: 1995(،)المنكسػػي، 147: 1970مػػنهـ )إبػػراهيـ، ك  ، ػػد صػػنؼ بعػػض البػػاحايفك 
 ،أسػػػس ن سػػػية :هػػػي ـإلػػػى ابلاػػػة أ سػػػا هػػػذا األسػػػس(200-199: 2003، كالحكامػػػدة ،عاشػػػكر)

 .كأسس ل كية ،كأسس تربكية
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هػػذا األسػػس تتعمػػؽ بابلاػػة أمػػكر  حيػػث جعػػؿ ،األسػػس تنسػػيما آخػػر كمػػف البػػاحايف مػػف  سػػـ هػػذا
 :هي

 . أسس تتعمؽ بمكضكعات التعبير -

 أسس تتعمؽ بالاركة الم كية . -

 (209 -207: 1984أسس تتعمؽ بطرينة التدريس. )ظافر كالحمادم،  -

 ،الجمببلطيسس مت ر ة دكف تصنيؼ كمف هؤالء )كهناؾ بعض الباحايف مف ذكر هذا األ
 (. 214: 1994(، )شحات ، 210: 1975كالتكانسي، 

فػػي  ال يػػؤار تػػأايران مباشػػران كالها، كيػػرل الباحػػث أف التصػػني ات السػػابنة كاالخػػتبلؼ فػػي أشػػ
تعميـ الطمبة إذا ما ركعيت تمؾ األسس في تعمػيـ التعبيػر، كسػكؼ يػتـ الحػديث عػف تمػؾ األسػس 

 كفنا لمتصنيؼ األكؿ .

 األسس النفسية:  -أولً 
كيحسػػػف  بػػػالمعمـ أف يسػػػتامر هػػػذا الميػػػؿ  ،إلػػػى التعبيػػػر عمػػػا فػػػي ن كسػػػهـ المتعممػػػيفميػػػؿ  .1

 كيستطي  بكاسطت  أف يشج  التبلميذ الخجكليف عمى التعبير. ،كينظم  عند تبلميذا

  إلى المحسكسات كن كرهـ مف المعنكيات. المتعمميف ميؿ .2

 ينشط التبلميذ إلى التعبير إذا كجد لديهـ الداف  كالحافز. .3

فهػك يسػترج  الم ػردات بػالعكدة إلػى اركتػ   ،ينكـ التبلميذ أاناء التعبير بعدة عمميات ذهنيػة .4
كبعػد  ،ليتميز مػف بينهػا األل ػاظ التػي يػؤدم بهػا فكرتػ  كهػذا العمميػة تسػمى التحميػؿالم كية 

ذلؾ يعيد ترتيب الم ػردات كاألفكػار ليخرجهػا عمػى شػكؿ نتػاج ل ظػي أك مكتػكب تعبػر عمػا 
  أراد كتسمى هذا العممية التركيب.

الميف كماػػؿ هػػؤالء ينب ػػي تشػػجيعهـ كأخػػذهـ بػػ ، مبػػة الخجػػؿ كالتهيػػب عمػػى بعػػض التبلميػػذ .5
 كالصبر.

لػػذا يجػب أف يحػػرص المدرسػػكف عمػى أف تكػػكف ل ػػتهـ  ،ميػؿ التبلميػػذ إلػػى المحاكػاة كالتنميػػد .6
  .في ال صؿ ل ة سميمة جديرة بأف يحاكيها التبلميذ

 (200 - 199: 2003، كالحكامدة ،عاشكر)
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 األسس التربوية: -ثانياً 
ات كاختبػػػار الم ػػػردات إشػػػعار الطالػػػب بالحريػػػة فػػػي التعبيػػػر فػػػي اختبػػػار بعػػػض المكضػػػكع .1

 كالتراكيب في أداء أفكارا 

بؿ هك نشاط ل كم مسػتمر فيعمػؿ المعمػـ عمػى  ،ليس لمتعبير زمف معيف أك حصة محددة  .2
كأال ينتصػػر ذلػػؾ  ،تػػدريب التبلميػػذ عمػػى التعبيػػر الصػػحيح كالسػػميـ فػػي المكا ػػؼ المختم ػػة 

 عمى حصة التعبير فنط.

إذا ال يسػػػتطي  التمميػػػذ أف  ،ضػػػركرية كمهمػػػة الخبػػػرة السػػػابنة  لمحػػػديث عػػػف أم مكضػػػكع  .3
فمف هنا عمى المعمػـ أف يختػار مكضػكعات  ،يتحدث أك يكتب عف شيء  ال معرفة ل  ب  

 (150 -1983: 148 ، )إبراهيـ .التعبير مف مجاؿ خبرة التبلميذ أك  درت  التصكرية

 األسس المغوية: -ثالثاً 
 ميذ مف التعبير الكتابي.التبل التعبير الش كم أسبؽ في االستعماؿ عند .1

كهػػػذا يتكجػػػب العمػػػؿ عمػػػى إنمػػػاء  هػػػذا المحصػػػكؿ  ، مػػػة المحصػػػكؿ الم ػػػكم لػػػدل التبلميػػػذ .2
 بالطرينة الطبيعية كالنراءة كاالستماع.

فهػػك يسػتم  إلػػى الم ػة السػػميمة مػػف  ،ازدكاجيػة الم ػػة فػي حيػػاة التبلميػذ: ال صػػحى كالعاميػة  .3
فمػف هنػا يعمػؿ  ،امؿ فػي حياتػ  اليكميػة بالعاميػةخبلؿ معمـ الم ة العربية في المدرسة كيتع

كسػػػػػماع  ػػػػػراءة  ،عمػػػػػى تزكيػػػػػد التبلميػػػػػذ بالم ػػػػػة العربيػػػػػة ال صػػػػػيحة عػػػػػف طريػػػػػؽ األناشػػػػػيد 
  (218 - 217: 2003، كمندادم ،)عاشكر.النصص
 أنواع التعبير:

  سـ بعض الباحايف التعبير إلى  سميف:

 كالتعبير الكتابي )التحريرم(. ، هيمف حيث الشكؿ كهك نكعاف: التعبير الش القسـ األوؿ

 كالتعبير اإلبداعي. ،مف حيث ال رض كهك نكعاف: التعبير الكظي ي القسـ الثاني

ك سـ آخركف إلى  سميف: مف حيث األداء كهك نكعاف: ش كم ككتابي كمف حيث المكضكع كهك 
بداعي.  نكعاف: كظي ي كا 

كسػكؼ يػتـ  ، أف هنػاؾ ات ا ػان فػي التسػمية كيرل الباحث أن  بالر ـ مف االختبلؼ في التنسيـ إال
 اعتماد التنسيـ األكؿ مف حيث الشكؿ كال رض.
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 التعبير مف حيث الشكؿ:  -أولً 
 التعبير مف حيث الشكؿ نكعاف هما:

 التعبير الشفيي: -1
كهك إفصاح الطالب بمسان  عف أفكارا كمشاعرا، كهك أداة االتصاؿ السري  بػيف الطالػب " 

تنػػػػاف  ك يػػػػرا، كيعػػػػكد الطالػػػػب الطبل ػػػػة فػػػػي الحػػػػديث كالجػػػػرأة فػػػػي إبػػػػداء الػػػػرأم كضػػػػبط الم ػػػػة كا 
 (80: 2008، )السميتي ."استعمالها

كيسػػػػتنبم  المسػػػػتنبؿ اسػػػػتماعان "  ،" كهػػػػك كػػػػبلـ المنطػػػػكؽ الػػػػذم يصػػػػدرا المرسػػػػؿ مشػػػػافهة 
 ،أك مػػػف خػػػبلؿ كسػػػا ؿ االتصػػػاؿ الصػػػكتي كالهػػػاتؼ كالتم ػػػاز  ،كيسػػػتخدـ فػػػي مكا ػػػؼ المكاجهػػػة

 (227: 2007 ،عطية) نترنت ك يرها ".كاال

 ،" التعبير الػذم يػتـ عػف طريػؽ المشػافهة كالحػديث :( بأن  196: 1999، كيعرف  )ز كت
 كمشاعرا إلى اآلخريف ". ،كأحاسيس  ،كأفكارا ،نؿ المتكمـ آراءانحيث ي

، كال يتػػػأتى النجػػػاح فػػػي يكيعػػػد التعبيػػػر الشػػػ هي األسػػػاس الػػػذم يبنػػػى عميػػػ  التعبيػػػر الكتػػػاب
التعبير الكتابي إذ لـ يكف هناؾ اعتناء بالتعبير الش هي، ككايػر مػف المعممػيف ي ضػؿ أف يبػدأ بػ  

 (215: 1979حتى في المكضكعات التي سيكمؼ تبلميذا بالكتابة فيها. )أحمد، 

التعبيػر  - البػان  -كفي ن س اإلطار يضيؼ ز كت  ا بلن: " كيسبؽ تدريس التعبير الش هي 
المعمـ حصة لمتعبيػر الشػ هي، كأخػرل لمتحريػرم، ك ػد يبػدأ الحصػة بػالتعبير  التحريرم، فند يجعؿ

الش هي، اـ يخصص الجزء البا ي منها لمتحريرم، كيساعد التعبير الش هي التبلميذ عمػى الكتابػة 
 (196: 1999، ز كتفي التعبير التحريرم ". )

أهميتػػ  فػػػي أنػػػ  أداة كتكمػػػف  ،كيعػػرؼ التعبيػػػر الشػػ كم باسػػػـ المحاداػػة أك اإلنشػػػاء الشػػ كم
كلػػ   ،منػػ   كهػػك أسػػبؽ مػػف التعبيػػر الكتػػابي كأكاػػر اسػػتعماالن  ،االتصػػاؿ السػػري  بػػيف ال ػػرد ك يػػرا

 : صكر كايرة أبرزها

 التعبير الحر. .1

 التعبير عف الصكر المختم ة. .2

 بالمنا شة كالتعميؽ كالتمخيص كاإلجابة عف األس مة. ،التعبير الش كم عنب النراءة .3

 (2003:201، كالحكامدة ،عاشكر) في التعبير.استخداـ النصص  .4

 حديث التبلميذ عف حياتهـ  كنشاطهـ داخؿ المدرسة كخارجها. .5
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 (1983:151)إبراهيـ،  الحديث عف مممكة الحيكاف كالنبات كالطير. .6

 الحديث عف طبيعة الحياة كأعماؿ الناس بها. .7

 ة.الحديث عف المكضكعات الخمنية كاالجتماعية كالكطنية كاال تصادي .8

  (219: 2003، كمندادم ،)عاشكر. الخطب كالمناظرات .9
  ي: يمجالت التعبير الشف
 كتتضمف ما يمي:

 المحاداة. -

 المنا شة. -

 سرد النصص. -

 النكادر. -

 (2008:81، )السميتي إعطاء التعميمات. إلناء الكممات كالخطب. -

 ي: يأىداؼ التعبير الشف

  لصحيحة ب ير خجؿ.أف يتعكد التبلميذ عمى التعبير الصحيح بالم ة ا .1

 (204: 1985، )معركؼ

 أف يتزكدكا بالكممات كالتعبيرات التي تناسب مستكاهـ. .2

 أف يتنف التبلميذ المكا ؼ الخطابية كالجرأة األدبية. .3

فتتسػ  دا ػرة  ،أف يعتاد الطالب عمى ترتيػب األفكػار كتسمسػمها كسػردها كفػؽ ترتيػب منطنػي .4
 (8 :2001، أفكارهـ. )أبك م مي

 بلميذ عمى االرتجاؿ في مكاجهة المكا ؼ المختم ة.تدريب الت .5

يساعد التبلميذ عمى حضكر البديهة، كاالسػتجابة السػريعة، كردكد ال عػؿ المناسػبة لممكا ػؼ  .6
 (461: 2000، )البجة الحياتية.

 ميارات التعبير الشفيي:
 يسعى هذا النكع مف التعبير إلى تنمية المهارات اآلتية:

 في الحديث. ترتيب األفكار كتكاصمها -
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 التركيز عمى الجكانب المهمة في المكضكع. -

 صيا ة العبارة كعرض ال كرة في ضكء مستكل السامعيف. -

 استخداـ المنهو المبل ـ في عرض المندمات كاستخبلص النتا و. -

 الندرة عمى التماس أفضؿ األدلة كاختيار األمامة كانتناء الشكاهد. -

 يؽ اإل ناع كاإلمتاع.الندرة عمى تنديـ الصيغ المناسبة لتحن -

 الندرة عمى المشاركة في حكار حكؿ مكضكع يهـ المتعمـ أك يهـ مجتمع . -

 إبداء المبلحظات حكؿ خبر منشكر أك حديث مذاع. -

تمكػػف المػػتعمـ مػػف إدارة نػػدكة أك  يػػادة حػػكار فػػي مكضػػكع يهمػػ  أك يهػػـ مجتمعػػ  فػػي لبا ػػة   -
 كحسف تصرؼ.

 دث أك معمؽ .الندرة عمى التعنيب السميـ عمى أم متح -

 بعبارة كاضحة كمحددة. الندرة عمى اإللماـ بنتا و الحكار كتنديم  ممخصان  -

 الندرة عمى اإلجابة عف تساؤالت المستمعيف. -

 (451 - 450: 2005، كالكا مي، )الدليمي. الندرة عمى االستجابة لمشاعر السامعيف -

إنػػ  يعطػػي الطالػػب  كيػػرل الباحػػث أف التعبيػػر الشػػ هي لػػ  أهميػػة  صػػكل فػػي مدارسػػنا، إذ
الانة بالن س، كيزيؿ عن  الخكؼ كالتردد كالخجؿ، لذا يجب عمى المعمميف االهتماـ ب  مف خبلؿ 
تػػدريب الطمبػػة عمػػى الحػػديث كالحػػكار كالمنا شػػة، كال ينتصػػر دكر المعمػػـ عمػػى االكت ػػاء باإلجابػػة 

 عف األس مة الش هية فنط.

 التعبير الكتابي: -2
بأنػػ : "  ػػدرة اإلنسػػاف عمػػى اسػػتخداـ الم ػػة  المكتكبػػة لمتعبيػػر عػػف يعػػرؼ التعبيػػر الكتػػابي  

ممػػف ت صػػم  عػػنهـ المسػػافات  ،أفكػػارا كمشػػاعرا كحاجاتػػ  كهػػك كسػػيمة االتصػػاؿ بػػيف ال ػػرد ك يػػرا 
 (151: 1983، الزمانية أك المكانية ". )إبراهيـ

ات الزمانيػة بأن : " هك كسيمة اتصاؿ ال رد ب يرا ممػف ت صػم  عػنهـ المسػاف أيضا كيعرؼ 
 ،كالمػػػػذكرات ،كمػػػػف صػػػػكرا كتابػػػة االختبػػػػار ،كالحاجػػػػة إليػػػػ  ماسػػػة فػػػػي جميػػػػ  المهػػػف  ،كالمكانيػػػة
كتأليؼ  ،كتمخيص النصص كالمكضكعات المنركءة أك المسمكعة ،كالدعكات ،كالرسا ؿ ،كالتنارير
 (2011:140)عيد،  كجم  الصكر كالتعبير الكتابي عنها " ك ير ذلؾ. ،النصص
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بير الكتػػػابي تربكيػػان: "  ػػػدرة الطمبػػة عمػػػى الكتابػػة المترجمػػػة ألفكػػارهـ بعبػػػارات كينصػػد بػػالتع
كمف اـ تدريبهـ عمى الكتابة بأسمكب  ،سميمة تخمك مف األخطاء بندر  يتبلءـ م   دراتهـ الم كية

كجمػػػ   ،كتعكيػػػدهـ عمػػػى اختيػػػار األل ػػػاظ المبل مػػػة ،عمػػػى  ػػػدر مػػػف الجمػػػاؿ ال نػػػي المناسػػػب لهػػػـ
  (313: 2000،كربطها ". )البجة ،كتسمسمها ،بهاكتبكي ،األفكار

ينػػؿ عػػف نظيػػرا  كيعػػد التعبيػػر الكتػػابي مػػف أهػػـ أنػػكاع النشػػاط الم ػػكم، كهػػك فػػي األهميػػة ال
يستطي  فرد أك  التعبير الش هي، فمف دكن   د تندار كاير مف انافات األمـ كترااها، كمف دكن  ال

 األخرل. شعب أف ي يد مما أنتجت  عنكؿ اآلخريف كاألمـ

 مجالت التعبير الكتابي:
 لمتعبير الكتابي مجاالت كايرة منها :

 كتابة الرسا ؿ. -
 كتابة المذكرات كالتنارير. -
 كتابة الممخصات. -
 شرح األبيات الشعرية كنارها. -
 إعداد الكممات . -
 كتابة محاضر الجمسات كاالجتماعات. -
 تحكيؿ النصة إلى حكار تمايمي . -
 (452: 2005، كالكا مي، الدليمي ) انات.اإلجابة عف أس مة االمتح -

 أىداؼ التعبير الكتابي:
عمػػػى اسػػػتخداـ الاػػػركة الم كيػػػة التػػػي يكتسػػػبها فػػػي دراسػػػة المػػػكاد التػػػي  يصػػػبح الطالػػػب  ػػػادران  .1

 يتعممها بالم ة العربية.
 يصبح  ادرا عمى التعبير عف أحاسيس  كمشاعرا كأفكارا بيسر كسهكلة. .2

 (205: 1985، )معركؼ
 كسيطرة أكار عمى الت كير . ،كتركيز  ،ميذ عمى الكتابة بكضكحيدرب التبل .3
 كسيمة االتصاؿ بيف ال رد ك يرا ممف ت صم  عنهـ المسافات الكبيرة . .4
 كاالهتماـ بالخط كعبلمات التر يـ. ،كترتيب المكضكع ،تحنيؽ آداب الكتابة .5

 ( 2001:10،) أبكم مي

 ب الم كية، كتننيحها كتهذيبها.يعطي التبلميذ ال رصة الكافية الختيار األسالي .6

 (464: 2000، يتيح لمتبلميذ فرصة الكصكؿ إلى مرحمة اإلبداع. )البجة .7
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 ميارات التعبير الكتابي:
 هذا النكع مف التعبير يسعى إلى تنمية المهارات التالية:

 فيها هدف  كأسمكب .  درة المتعمـ عمى كض  خطة لما يكتب مكضحان  -

 فكارا كمراعاة ترتيبها كتكاممها. درة المتعمـ عمى تحديد أ -

  درة المتعمـ عمى ننؿ صكرة كاضحة عف أفكارا في أم مناسبة تأار بها. -

 مراعاة التسمسؿ كالتتاب  في الكتابة كالد ة في التنظيـ كالتصنيؼ. -

 الندرة عمى استحضار األمامة كالشكاهد المناسبة لممكضكع. -

 ها.الندرة عمى الكتابة إلى كؿ ف ة كؿ بما يناسب -

   درة المتعمـ عمى تنكيـ ما يكتب . -

 لمعبارة. لمجممة كبناءن  كتركيبان  الندرة عمى الكتابة السميمة رسمان  -

 الد ة في استخداـ عبلمات التر يـ. -

 ببعض المراج . تمكف المتعمـ مف الكتابة في مكضكع يهم  مستعينان  -

 يكمية.كف الحياة الؤ تمكف المتعمـ مف كتابة رسالة كظي ية في شأف مف ش -

 .شامبلن  تمكف المتعمـ مف كصؼ حاداة أك مشهد كص ان  -

  درة المتعمـ عمى كتابة تنرير عف زيارة أك رحمة أك عمؿ كمؼ النياـ ب . -

 الندرة عمى الكتابة في المناسبات االجتماعية كالكطنية كالنكمية كاإلنسانية. -

 إليها. درة المتعمـ عمى كتابة تعميؽ عمى ندكة حضرها أك محاضرة استم   -

الندرة عمى تمخيص مكضكع ما م  الحرص عمى الهدؼ، كد ة المعنػى، كاإلحاطػة بالعناصػر  -
 (454-453: 2005، كالكا مي، )الدليمي األساسية.

 ميارات التعبير الشفيي والكتابي :
 في المهارات اآلتية : يشترؾ التعبير الش هي كالكتابي فنيان 

  .فهـ ال كرة العامة لما تطمب الكتابة في .1

 الكضكح كالتحديد كالسبلسة في ال كرة التي يريد التمميذ أف يننمها إلى السام  أك النارئ. .2

 (217: 1981، ) كرة ترتيب األفكار كالربط بينها. .3
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 الصدؽ في تصكير المشاعر، كالد ة في تحديد األفكار. .4

 (219 :1984، كالحمادم ،)ظافر اختيار األل اظ المبل مة، كالتأليؼ بينها في الجممة. .5
 عدـ تكرار الكممات بصكرة متناربة. .6

  تماسؾ العبارات كعدـ ت ككها. .7

 (491: 1984) سمؾ، كالصرؼ. النحكخمك األساليب مف أخطاء  .8

 .البعد عف استعماؿ الكممات العامية كاألخطاء الشا عة .9

 ( 357 ،2003:، كمندادم ،عاشكر)الد ة في استخداـ عبلمات التر يـ.  .10

 ث الغرض:ثانيًا: التعبير مف حي
 كالتعبير اإلبداعي . ،ينسـ التعبير مف حيث  رض  إلى  سميف: التعبير الكظي ي 

 التعبير الوظيفي : -1
لتنظػيـ حياتػ   ،" كهك كؿ تعبير يستخدم  اإلنساف في حيات  العامة لتسيير اتصال  بالنػاس

 (180: 2010، كتسهيؿ مهام  ". )طاهر ،أك لتدبير أمكر معيشت  ،أك لنضاء حاجات 

 ك د عرف  ز كت بأن  :

" هػػػك الػػػذم يعبػػػر فيػػػ  الشػػػخص عػػػف المكا ػػػؼ الحيكيػػػة المختم ػػػة بمػػػا فيهػػػا مػػػف مشػػػكبلت 
 كيحتاج  اإلنساف في حيات  العامة ".  ،فهك يخدـ كظي ة خاصة في الحياة ،ك ضايا 

 (198: 1999، )ز كت

ي حيػػاة ال ػػرد "هػػك التعبيػػر الػػذم يػػؤدم كظي ػػة خاصػػة فػػ ك ػػد عرفػػ  عاشػػكر كالحكامػػدة بأنػػ :
 .كالجماعة "

كمجاالت اسػتعمال  كايػرة كالمحاداػة  ،كيؤدم التعبير الكظي ي بطرينة المشافهة أك الكتابة 
ككتابػػػة المبلحظػػػات كالتنػػػارير كالمػػػذكرات ك يرهػػػا مػػػف  ،كالبر يػػػات ،ككتابػػػة الرسػػػا ؿ ،بػػػيف النػػػاس

 (202 :2003، كامدةكالح ،اإلعبلنات كالتعميمات التي تكج  إلى الناس ل رض ما. )عاشكر

كال يزخػػرؼ  ،كعكاط ػػ  كمشػػاعرا  ،كفػػي هػػذا النػػكع مػػف التعبيػػر ال تظهػػر شخصػػية الكاتػػب 
بػػؿ تكػػكف األل ػػاظ دالػػة عمػػى  ،كالتمػػكيف الصػػكتي ،كبػػالجرس المكسػػيني كتابتػػ  بالكممػػات المكحيػػة،

 (1980:87، المعنى مف  ير إيماء أك تمكيف.)السيد
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 ،كال ينشر الجمػاؿ ،كالكتابي ال يستمـز التصن  كالتزكيؽ فالتعبير الكظي ي بنكعي  الش هي 
 ،كأكاػػر كضػػكحان عنػػد المتمنػػي ،إنمػػا يرمػػي إلػػى تحنيػػؽ المناصػػد الكظي يػػة بأ صػػر الكػػبلـ كأيسػػرا 

 (2007:229 ،عطية) .كيمكف صاحب  مف  ضاء حاجات  اليكمية

كأصػبح  ،اؿ كا   اؿ طكيؿك د احتؿ التعبير الكظي ي مكانان بارزان بيف ألكاف التعبير بعد إهم
كمف ناحية التػدريب عمػى  ،مكضكع اهتماـ النا ميف عمى التربية الم كية مف ناحية العناية بمجال 

 (213 - 212: 1984)ظافر كالحمادم   درات  كمهارات .

 التعبير اإلبداعي:  – 2
مايرة، هػي " هك التعبير عف األفكار كالخكاطر الن سية كننمها إلى اآلخريف بطرينة مشك ة 

 (122: 1983، )إبراهيـ.األداء األدبي " 

: " التعبيػػر عػػف األفكػػار كالمشػػاعر الن سػػية كننمهػػا إلػػى اآلخػػريف بأسػػمكب أدبػػي كهػػك أيضػػان 
 (220: 2003، كمندادم ،)عاشكر.عاؿ، بنصد التأاير في ن كس النار يف كالسامعيف " 

لتعبيػر عػف فكػر صػاحب  كخػكاطرا كهك أيضان: " التعبير الذم يتسـ بالذاتيػة الكاضػحة فػي ا
 (211 :1984، كالحمادم ،كمشاعرا ". )ظافر

التعبيػػر عػػف العكاطػػؼ، كالخمجػػات الن سػػية، كاإلحساسػػات المختم ػػة بأسػػمكب "  :كهػػك أيضػػان 
بميػػغ، كنسػػؽ جميػػؿ يننػػؿ السػػام  أك النػػارئ إلػػى المشػػاركة الكجدانيػػة لممؤلػػؼ. كمػػف هنػػا يسػػمي  

 (452: 2005، كالدليمي ،)الكا مي ."بير الذاتيالبعض التعبير األدبي أك التع

كننؿ مػا  ،كلهذا النكع مف التعبير أهمية  صكل إذ يمكف التبلميذ مف اإلبانة عما في ن س 
يحػس بػ  مػف عكاطػؼ كمػا يػراكدا مػف أفكػار إلػػى اآلخػريف كهػذا يمكنػ  مػف التعبيػر عمػا يػراا مػػف 

 يعكس في  شخصيت . حكل  مف أحداث أك أشخاص أك أشياء تعبيران د ينان 

 (180: 2010، )طاهر
 ومف ألواف التعبير اإلبداعي :

 الرسالة الكجدانية. -

 النصيدة. -

 األ صكصة. -

 الخطبة.   -

 الكصؼ الجمالي. -
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 المناؿ الذم يعالو فكرة أك  ضية مف النضايا. -

 المكضكع الذم يعبر عف ميؿ أك اتجاا أك أمنية. -

 ( 212 :1984، الحمادمك  ،رف)ظا كممات الترحيب كالتأبيف كالتكريـ. -

إذ يحنػػؽ األكؿ لػػ   ،لكػػؿ إنسػػاف ضػػركرياف  هػػذيف النػػكعيف مػػف التعبيػػركيػػرل الباحػػث أف 
كالاػػاني يمكنػ  مػػف أف يػػؤار فػػي الحيػػاة العامػػة بأفكػػارا  ،حاجتػ  مػػف المطالػػب الماديػػة كاالجتماعيػػة

عػػدادهـ لممكا ػػؼ الحيكيػػة المخت ،لػػذا ينب ػػي تػػدريب التبلميػػذ عميهػػا ،كشخصػػيت  م ػػة التػػي تتطمػػب كا 
 كؿ نكع منها.

 أثناء تدريس التعبير : االمبادئ التي يجب مراعاتي
إنمػا تكجػد مجمكعػة مػف  ،يجم  التربكيكف عمى أن  ال تكجػد طرينػة مامػى لتػدريس التعبيػر 

 : ا ما يميهمف أهمالمبادئ التي يجب أف يراعيها المدرس في تدريس   التعبير . 

حبذا لػك كانػت مػف اختيػار  ،عمى الطمبة كايرة كمتنكعة أف تككف المكضكعات المعركضة  .1
أك عمى األ ؿ يشػارككف المػدرس فػي تحديػدهان حتػى تكػكف لػديهـ الدافعيػة  ،الطمبة أن سهـ 

 في الكتابة عنها.

كالطرينػػة التػػي يكتبػػكف  ،عمػى المػػدرس أف يتػػرؾ لمطمبػػة حريػػة تحديػػد مػػا يريػػدكف الكتابػػة فيػػ  .2
  .فبل يحدد عناصر المكضكع ،بها

كالمراج  التي ينرؤكنها  بػؿ  ،عمى المدرس إرشاد الطمبة إلى مجمكعة مف مصادر المعرفة .3
فػػاف ذلػػؾ يعػػكدهـ عمػػى مهػػارة النػػراءة فػػي المراجػػ  كارتيػػاد  ،الكتابػػة فػػي المكضػػكع المختػػار

إلػى  ،كعمػؿ  ػكا ـ لهػا  ،كالبحػث عػف المراجػ   ،كتحميؿ أفكػار اآلخػريف كننػدها ،المكتبات 
 مهارات الضركرية. ير ذلؾ مف ال

ك بؿ الكتابة فيها تحريران فاف  ،منا شة المكضكعات المختارة بطرينة ش كية أاناء النراءة لها .4
 كيجعم  أكار كاك ان في كتابت . ،كالمهارم لدل الطالب ،ذلؾ يارم الجانب المعرفي

بػػار أف االهتمػػاـ بػػالمعنى  بػػؿ الم ػػظن أم أف يركػػز المعمػػـ عمػػى األفكػػار  بػػؿ األل ػػاظن باعت .5
 األل اظ خادمة لم كرة معبرة عنها.

بحيػػث تكػػكف هػػذا المكا ػػؼ مماامػػة لممكا ػػؼ التػػي  ،تهي ػػة مكا ػػؼ طبيعيػػة يػػتـ فيهػػا التعبيػػر .6
 يستخدـ فيها التعبير.
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كذلػػؾ باختيػػار المكضػػكعات المسػػتمدة مػػف خبػػراتهـ أك  ،اسػػتاارة دكافػػ  الطمبػػة نحػػك الكتابػػة .7
 أك  راءت  في اإلذاعة المدرسية. ،ة ال صؿأك صحي  ،نشر المكضكع في مجمة المدرسة

كينـك المعمـ بدكر المرشد  ،التخطيط لممكضكع الذم يراد كتابت  ينب ي أف ينب  مف الطالب .8
 كالمكج  الذم يستاير ت كير طمبت  عف طريؽ األس مة المكجهة.

سػػكاء  الننػػاش الشػػ كم  بػػؿ الكتابػػة ييسػػر عمميػػة الكتابػػة كيرفػػ  مػػف  ػػدرة الطمبػػة عمػػى أدا هػػا .9
أك فػػػي صػػػكرة محاداػػػة مػػػ   ،أكػػػاف هػػػذا الننػػػاش فػػػي صػػػكرة ننػػػد يتبادلػػػ  الطمبػػػة فيمػػػا بيػػػنهـ

 أـ في صكرة تبادؿ لممسكدات ك راءتها  بؿ الكتابة النها ية. ،األ راف

كاالسػت ادة مػف المكا ػؼ الم كيػة التػي يمكػف اسػتامرت  فػي  ،ربػط التعبيػر ببنيػة الم ػة العربيػة .10
فػػػالتعبير حصػػػيمة تػػػدريس فنػػػكف الم ػػػة كفركعهػػػا  ،بيػػػر المختم ػػػة التػػػدريب عمػػػى مهػػػارات التع

 كهي كحدة كاحدة يخدـ كؿ منها اآلخر. ،المختم ة

كمجاالتػػػ  المتنكعػػػة فػػػي المػػػكاد الدراسػػػية  ،اسػػػتامار فػػػرص التػػػدريب عمػػػى مهػػػارات التعبيػػػر .11
 .ك يرها ،ككتابة المذكرات ،كالتعميؽ  ،ف يها فرص كايرة لمتمخيص ،األخر

بؿ ال بد مف تزكيدهـ  ،ف تعميـ التعبير تزكيد الطمبة بالندرة عمى الكتابة فنطليس الهدؼ م .12
بالنػػدرة عمػػى تحديػػد المجػػاؿ الم ػػكم  الكتػػابي المناسػػب لممك ػػؼ االجتمػػاعي كالعممػػي الػػذم 

 يتطمب الكتابة.

تزكيد الطمبة بمعايير الجكدة كمستكيات اإلتناف في الكتابػة أمػر ضػركرم لتنػدـ الطمبػة فػي  .13
 هـ نحك األفضؿ.كتابات

فػػبل بػػد أف يعنػػى بتعبيػػران حتػػى يضػػرب لمطالػػب مػػابلن  ،المعمػػـ  ػػدكة الطالػػب كمامػػ  المحتػػذل .14
 جيدان في التعبير البسيط الخالي مف األخطاء.

ككظي ػػة ال نػػرة  ،أف يكضػػح المػػدرس لطمبتػػ  كظي ػػة الجممػػة فػػي التعبيػػر عػػف ال كػػرة الصػػ يرة .15
ككظػػا ؼ عبلمػػات التػػر يـ  ،كايػػر مػػف الت اصػػيؿفػػي التعبيػػر عػػف ال نػػرة الكبيػػرة المتضػػمنة ل

 ك ير ذلؾ.

 عمى المدرس تدريب الطمبة عمى الكتابة كفؽ معايير كمهارات كاضحة. .16

 (93-2008:91، )السميتي
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 طرائؽ تدريس التعبير: 
 ي: يطريقة تدريس التعبير الشف -أولً 

 ين ذ درس التعبير الش كم كفؽ الخطكات التالية :
كيكػكف المعمػـ  ػد أعػد  ،معمـ تبلميذا بالمكضكع الذم تـ اختيارا ليتحداكا فيػ التمهيد: يعرؼ ال .1

أك عػف طريػؽ  صػة  ،أك اختيػار التبلميػذ لػ  ،إما مػف اختيػارا هػك لممكضػكع ،لممكضكع مسبنان 
  صيرة.

كيمني الضكء عمى جكانب من   ،عرض المكضكع: يكتب المعمـ عنكاف المكضكع عمى السبكرة .2
  اـ يكج  أس مة لمتبلميذ. ،يمية إذا أكجب األمر ذلؾباستخداـ كسا ؿ تعم

كيرتبهػػا معهػػـ ترتيبػػان  ،حػػديث الطمبػػة: ينػػا ش المعمػػـ تبلميػػذا فػػي العناصػػر الر يسػػية لممكضػػكع .3
 اـ يطمب مف بعض التبلميذ التحدث عف كؿ عنصر. ،متسمسبلن منطنيان 

خطػػػػاء فػػػي ال كػػػػرة أك أ ،تصػػػحيح األخطػػػاء: فنػػػػد تكػػػكف األخطػػػػاء ل كيػػػة أك نحكيػػػػة أك حرفيػػػة .4
ك ػػد تكػػكف هنػػاؾ عيػػكب  ،أك عػػدـ إخػػراج الحػػركؼ مػػف مخارجهػػا ،الجمػػؿ كالتعبيػػر كصػػيا ة

 (2011:141ن سية كالخجؿ كعدـ الانة بالن س فيعمؿ المعمـ عمى معالجتها. )عيد، 

 : ر الشفييتصحيح التعبي
ح ال يػدرؾ فػي إصػبل ال خيرفند  يؿ "  ،إف تصحيح التعبير الش هي ذك  يمة تربكية كبيرة

كال في صػكاب ال يكتبػ  التمميػذ بن سػ  " كالمدرسػكف أمػاـ هػذا التصػحيح يننسػمكف  ،التمميذ أساس 
عمػػى ابلاػػة أ سػػاـ.  سػػـ ي ضػػؿ التصػػحيح المباشػػر بمناطعػػة الطالػػب المتحػػدث كتصػػكيب الخطػػأ 

 رصػة كهـ ينكلكف هنا أف هذا الطرينة في التصحيح تمن  تكرار الخطأ كال تعطيػ  ال ،فكر ك كع 
 ليابت في ذهف الطالب المتحدث أك المستم .

ك سػػـ ي ضػػؿ االنتظػػار حتػػى ينتهػػي الطالػػب مػػف حدياػػ  اػػـ يصػػحح المعمػػـ أخطػػاء الطالػػب 
كيرل أصحاب هذا الطرينة أف مناطعة المتحدث مف الدرس أك مف زمبل ػ  المتحػداكف  ،بعد ذلؾ

كاكتسػاب النػدرة عمػى النػكؿ  ،بلـلف تتيح ال رصة الكافيػة لمطالػب فػي الحػديث كاالنطػبلؽ فػي الكػ
 مف  ير تمعاـ أك خكؼ.

ك سـ االث فضؿ أف يشارؾ الطمبة في تصحيح أخطػاء زمػيمهـ كذلػؾ بمنا شػت  بعػد فرا ػ  
مػػف الحػػديث فػػإذا مػػا عجػػز زمػػبلؤا عػػف التصػػحيح صػػحح المػػدرس بن سػػ . كيبػػرر أصػػحاب هػػذا 

كمػػا أنػػ   ،فػػي الػػذهف كاباتػػان  اعػػان الػػرأم طػػرينتهـ بنػػكلهـ :) إف تصػػكيب الطػػبلب لبعضػػهـ أكاػػر إ ن
 أسمكب سهؿ كمباشر  كيعطي فرصة مناسبة لكي يشارؾ جمي  الطمبة في المنا شة(.

 (463: 2005، كالدليمي ،كا ميل)ا
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 طريقة تدريس التعبير الكتابي: -ثانياً 
ي بإضػػػػافة بعػػػػض هين ػػػػذ درس التعبيػػػػر بػػػػن س الخطػػػػكات التػػػػي ذكػػػػرت فػػػػي التعبيػػػػر الشػػػػ 

 مبها هذا النكع مف التعبير كهي كما يمي :العناصر التي يتط

 : كيعني تهي   أذهاف التبلميذ لمكضكع الدرس.التمهيد .1

 عرض المكضكع: كهذا خطكة هامة البد مف اإلعداد المسبؽ لها لذلؾ. .2

 يكتب المعمـ عنكاف المكضكع عمى السبكرة . -

 ينا ش تبلميذا في األفكار العامة كالجز ية لممكضكع . -

 ف المكضكع .تمخيص ال كرة م -

 تسجيؿ عناصر المكضكع عمى السبكرة . -

 كتابة المكضكع: يدكف التبلميذ عناصر المكضكع في دفاترهـ. .3

 يطمب المعمـ مف أحد التبلميذ تمخيص المكضكع ش كيان لترسيخ األفكار في ن كسهـ. .4

ة يطمب المعمـ مف التبلميذ كتابة المكضكع كي ضػؿ كتابتػ  فػي كر ػة من صػمة ) مسػكدة ( بدايػ .5
 اـ يننم  كؿ تمميذ في دفتر التعبير كتككف كتابة المكضكع : ،األمر

 إما داخؿ الصؼ إذا كاف المكضكع  صيران. - أ

ما في البيت إذا كاف المكضكع بحاجة إلى ك ت أطكؿ. - ب  كا 

 (142: 2001د، ينـك المعمـ بجم  الدفاتر كتصحيحها كتنديمها. )عي .6

 تصحيح التعبير الكتابي:
إذ تكاػػر عػػادة األخطػػاء فػػي التعبيػػر  ،ف يعػػرؼ التمميػػذ خطػػأا بن سػػ مػػف األسػػس التربكيػػة أ

لػػػذا نػػػا ش الم كيػػػكف كالمربػػػكف  ضػػػية  ،سػػكاء منهػػػا اإلمبل يػػػة أك النحكيػػػة أك الم كيػػػة أك األسػػػمكبية
إال  ،تصحيح التعبير كات نكا عمى عدـ تصحيح جمي  األخطاء حتى ال يصاب التبلميذ باإلحباط

إذ تكجد عدة طرؽ لتصػحيح  الخطػأ فػي التعبيػر الكتػابي نػذكر  ،كاحدةأنهـ لـ يت نكا عمى طرينة 
 .(121 -120 :2007، منها: )أبك الهيجا

ينػػاؼ التمميػػذ عنػػد  .1 التصػػحيح المباشػػر: كيػػتـ بمشػػاركة التمميػػذ معممػػ  فػػي  ػػراءة المكضػػكع كا 
 كهذا أفضؿ األساليب.  ،كأف يصحح المعمـ دفتر التمميذ أمام  ،الخطأ 

 (147 :2011، )عيد
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التصػػحيح بطرينػػة الرمػػكز: كهػػي طرينػػة تنمػػي لػػدل التبلميػػذ النشػػاط الػػذهني كالبحػػث عػػف  .2
كممخص الطرينة أف يضػ  المعمػـ تحػت الخطػأ رمػكزان بػالمكف األحمػر دكف  ،الخطأ بأن سهـ

بؿ يكتب مابلن الرمز )ف( لمخطأ النحكم كالرمز )ـ( لمخطأ اإلمبل ي.  ،أف يكتب التصكيب
كالرمز )س( لمخطأ في األسمكب كيترؾ التبلميذ ي كركف في  ،المعنىكالرمز)ع( لمخطأ في 

ف عجز أحدهـ ساعدا المعمـ في ذلؾ كهذا النمط شػا   فػي المػرحمتيف  ،معرفة الصكاب  كا 
كل  جدكاا ألف الطالب يعتمػد فيػ  عمػى ن سػ  فػي معرفػة أخطا ػ  كفػي  ،المتكسطة كالاانكية

 (85: 2001، إصبلحها. )أبك م مي

 لصكاب فكؽ الخطأ: كيستعمؿ هذا النمط م  طبلب المرحمة االبتدا ية .كتابة ا .3

 (240 :1984، كالحمادم ،)ظافر

الطرينػػة التبادليػػة: كفيهػػا يسػػت يد المعمػػـ مػػف طرينػػة تػػدريس األ ػػراف ن إلاػػارة دافعيػػة التبلميػػذ  .4
 لمتعمـ، حيث يكمؼ كؿ تمميذ بالتصحيح لزميم  عمى أف يصحح زميم  ل  م  إرشػادهـ إلػى

 (148: 1998)فضؿ اهلل،  إطار عاـ لمتصحيح.

التصػحيح بطرينػػة )نظػػر(: كتػػتـ هػػذا الطرينػػة خػارج ال صػػؿ، حيػػث ينػػـك المعمػػـ بعػػد جمعػػ   .5
لكراسات الطمبة بنراءة المكضػكع، ككضػ  خطػكط تحػت الخطػأ، كلكػف دكف أف يكتػب شػي ان 

، حيػػث يصػػحح فػػكؽ ذلػػؾ الخطػػأ، ك ػػد يمجػػأ المعمػػـ إلػػى تنسػػيـ كراسػػات الطمبػػة إلػػى  سػػميف
 سمان منهػا بطرينػة )نظػر(، كيػتـ تصػحيح النسػـ اآلخػر بطرينػة الرمػكز، أك كتابػة الصػكاب 
فكؽ الخطأ، اـ يعكس في المرة النادمة. كلكف يؤخذ عمى أسمكب التصحيح بطرينة )نظر( 
الشػػكمية المتبعػػة فػػي هػػذا الػػنمط مػػف التصػػحيح ،حيػػث إف بعػػض المعممػػيف ينكمػػكف بكتابػػة 

ر المكضػػكع دكف  راءتػػ ، ك ػػد يكتشػػؼ الطمبػػة ذلػػؾن فيهممػػكف الكتابػػة، كال كممػػة )نظػػر( آخػػ
 ( 206: 1999يبالكف بما يكتبكف أك بتصحيح المعمـ. ) ز كت، 

ف المػػػدرس يػػػكزع عنايتػػػ  فػػػي تصػػػحيح التعبيػػػر إلػػػى األفكػػػار التػػػي إأخيػػػران بنػػػي أف ننػػػكؿ ك 
لػػى الناحيػػة الم كيػة ،عالجهػا المكضػػكع لػػى الناحيػػة  ،لصػرؼ كالببل ػػةكتشػػتمؿ  كاعػػد الم ػػة كا ،كا  كا 

لػػػى الرسػػػـ اإلمبل ػػػي  ،كجمػػػاؿ التصػػػكير ،كهػػػي أسػػػمكب األداء كمراعػػػاة الػػػذكؽ األدبػػػي ،األدبيػػػة كا 
 (464 :2005 ،)الكا مي كالدليمي .كجكدة الخط كالتنظيـ

كيػػرل الباحػػث مػػف خػػبلؿ عممػػ  فػػي مجػػاؿ التػػدريس كمعمػػـ لمػػادة الم ػػة العربيػػة، أف مػػف  
بيػػر الكتػػابي هػػي طرينػػة التصػػحيح المباشػػر التػػي تػػتـ بمشػػاركة التمميػػذ أفضػػؿ طػػرؽ تصػػحيح التع

كحضكرا، حيػث ينػكـ المعمػـ بنػراءة المكضػكع كمنا شػة التمميػذ فػي أفكػارا كعباراتػ  كل تػ ، كينبهػ  
 إلى ما ك   في  مف أخطاء، كيرشدا إلى الصكاب.
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 مظاىر ضعؼ الطمبة في التعبير الكتابي: 
اسات التػي عنيػت بػالك كؼ عمػى مسػتكل التحصػيؿ فػي التعبيػر لند ات نت العديد مف الدر 

ا كؿ مف ل  ضعؼ كاضح في التعبير، كمظاهر هذا الضعؼ كاضحة كجمية يبلحظهكجكد عمى 
 ( 1987:86صمة بتعميـ العربية. )عبد المنصكد، 

لمػػا كانػػت مظػػاهر ضػػعؼ الطمبػػة فػػي التعبيػػر الكتػػابي متعػػددة كمختم ػػة فنػػد  سػػمت إلػػى ك 
كمػػػا  سػػػمت  ،كمظػػػاهر تتعمػػػؽ بالناحيػػػة الشػػػكمية  ،هر تتعمػػػؽ بالناحيػػػة المكضػػػكعية سػػػميف: مظػػػا
ك  ،ك مظػػػاهر تتصػػػؿ بالعبػػػارة كاألسػػػمكب  ،أ سػػػاـ: مظػػػاهر تتصػػػؿ بػػػالم رداتأربعػػػة أيضػػػان إلػػػى 

 .كمظاهر تتصؿ بالتنظيـ كالشكؿ ،مظاهر تتصؿ باألفكار
 مظاىر تتصؿ بالمفردات: 

اهر ضعؼ الطبلب في التعبير الكتابي تتماؿ فيما يتصؿ بالم ظة الم ردة مجمكعة مف مظ
 يمي:

 شيكع األل اظ العامية كالدخيمة. .1

 كارة األخطاء في رسـ الكممات ككتابتها. .2

 الخطأ في صيا ة الكممات صيا ة صرفية سميمة. .3

 العجز عف اختيار الكممات الد ينة. .4

 مظاىر تتصؿ بالتركيب واألسموب :

ف مظػػػاهر ضػػػعؼ الطػػػبلب فػػػي التعبيػػػر الكتػػػابي يتصػػػؿ بالتركيػػػب كاألسػػػمكب مجمكعػػػة مػػػ
 تشتمؿ ما يمي :

 االضطراب في بناء الجممة. .1

 استخداـ ضما ر ال يعمـ مرجعها. .2

 كالضعؼ في استخداـ أدكات الربط. ،ت كؾ الجمؿ  .3

 شيكع الخطأ النحكم. .4

 .كبدكف مبرر ،كبيف ال يبة كالخطاب بشكؿ م اجئ  ،االنتناؿ بيف الخبر كاإلنشاء .5
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 ؿ باألفكار:مظاىر تتص

 :التعبير الكتابي تتماؿ فيما يمي يتصؿ باألفكار مجمكعة مف مظاهر ضعؼ الطبلب في

 ضحالة األفكار كضعؼ الندر عمى استي ا ها. .1

 ضعؼ الندرة عمى التركيز عمى ال كرة األساسية. .2

  مكض األفكار كضعؼ الندرة عمى تكضيحها. .3

 مكضكع.كارة االستطرادات كالخركج عف ال كرة األساسية لم .4

 مظاىر تتصؿ بالتنظيـ والشكؿ :

يتصؿ بتنظيـ المكتكب كالشكؿ العاـ ل  مجمكعة مػف مظػاهر ضػعؼ الطػبلب فػي التعبيػر 
 الكتابي تشمؿ ما يمي :

 ضعؼ الندرة عمى استخداـ ال نرات. .1

 التعار في استخداـ عبلمات التر يـ. .2

  (90-88: 2008)السميتي،  رداءة الخط كصعكبة  راءت . .3

  :في التعبيرالطمبة ؼ أسباب ضع
، أكػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات عمػػى ضػػعؼ الطمبػػة فػػي التعبيػػر فػػي المراحػػؿ الدراسػػية كافػػة

عمػى الػر ـ مػف كاػرة العكامػؿ كاألسػباب التػي تػؤدم إلػى كينؼ كراء هذا الضػعؼ أسػباب كايػرة، ك 
 نػػػ  يمكػػػف أف نأخػػػذ هػػػذا األسػػػباب عمػػػى محػػػكريف أساسػػػييف همػػػا: محػػػكرإالضػػػعؼ فػػػي التعبيػػػر ف

، كالػػػى جانػػػب هػػػذيف المحػػػكريف تنػػػؼ أسػػػباب أخػػػرل تػػػؤدم إلػػػى تػػػأخير كمحػػػكر الطالػػػب ،المعمػػػـ
 الطبلب في التعبير كيمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك التالي:

 أسباب تتعمؽ بالمعمـ: 
 هي : ضعؼ الطمبة في التعبيرمف األسباب التي تتعمؽ بالمعمـ كتؤدم إلى 

 ت كير الطالب أك اختيارا .فرض  المكضكعات التنميدية التي ال تماؿ  -

 حديث بعض المعمميف أماـ طمبتهـ بالمهجة العامية. -

عدـ  درة المعمـ عمى است بلؿ فرص التدريب في فركع الم ة العربية األخرل، كعػدـ إفادتػ   -
  مف ال رص المتاحة ل  في المكاد الدراسية األخرل.

 (445 -444: 2005، كالدليمي، )الكا مي



62 

 

لم ػػة العربيػػة أكاديميػػان كتربكيػػان، ك مػػة ر بػػتهـ فػػي مهػػنهـ ممػػا يػػنعكس ضػػعؼ إعػػداد معممػػي ا -
المهنػػي، فػػي أسػػاليب التػػدريس المناسػػبة، كمػػدل مراعػػاة ال ػػركؽ ال رديػػة،  أدا هػػـسػػمبان عمػػى 

 كاعتماد أساليب التنكيـ المناسبة، كفشمهـ في أف يككنكا  دكة لمطبلب في األداء الم كم.

 (143: 2005)الهاشمي، 

بعة المعمميف ألعماؿ التبلميذ التعبيرية كبخاصة إهماؿ بعضهـ تنػكيـ مكضػكعات عدـ متا -
 (212: 2003)عاشكر كالحكامدة، التبلميذ الكتابية.

 ، ياـ بعض المعمميف في التعبير الش كم بمناطعة الطالب المتحدث باستمرار بطرينة فظػة -
ب إلػػػػى عػػػػدـ الحػػػػديث ممػػػػا يػػػػدف  الطػػػػبل ،كتتخمػػػػؿ هػػػػذا الطرينػػػػة أحيانػػػػان أل ػػػػاظ فيهػػػػا تهكػػػػـ

فهػذا يػؤدم إلػى  تػؿ الجػرأة فػي ن ػكس الطمبػة  ،كت ضيؿ السككت إيااران لمسبلمة ،كالمشاركة
 (209  1999:،كضعؼ  دراتهـ التعبيرية.)ز كت

عػػدـ اسػػتطاعة المعمػػـ تكليػػد الػػدكاف  لػػدل الطػػبلب عػػف مكضػػكع معػػيف ن ألف تكليػػد الػػداف   -
 لمعمـ في تعميـ التعبير. ينطمؽ مف طرينة التدريس التي يستخدمها ا

 (59: 2006 ،)الهاشمي

كتحكيؿ بعضػها إلػى حصػص لتػدريس فػركع  ،تعدم بعض المعمميف عمى حصص التعبير -
 كالنحك كالنصكص ك يرها. ،الم ة العربية األخرل

فػبعض المعممػيف يمػـز  ،تعتبر طرينة تعميـ التعبير مف أسباب ضعؼ التبلميذ فػي التعبيػر  -
حيػػث ال  ،ك الكتابػػة فػػي مكضػػكع كاحػػد يحػػددا لػػ  سػػم ان كي رضػػ  عمػػيهـ التبلميػػذ بالحػػديث أ

 (1979: 236يترؾ لهـ الحرية في اختيار المكضكع الذم يميمكف إلي . )أحمد، 

 (70: 2008، )السميتي عدـ تنمية حصيمة الطمبة الم كية ال صيحة مف  بؿ المعمميف. -

عانتػػ  عمػػى فهػػـ أدب اإلصػػ اء كاال - سػػتماع كأدب الحػػديث كالمنا شػػة عػػدـ تػػدريب الطالػػب كا 
 .كأدب النند

عػػدـ تخصػػػيص حصػػػص معينػػة لتنبيػػػ  الطػػػبلب كتبصػػػيرهـ بمػػكاطف الخمػػػؿ كالضػػػعؼ فػػػي  -
 (227 :2003 ،)عاشكر كمندادم كتاباتهـ.

 أسباب تتعمؽ بالطالب:
 : منهاتؤدم إلى ضع هـ في التعبير فهي كايرة التي أما األسباب المتعمنة بالطمبة ك 

 الطمبة في المطالعات الخارجية.عدـ ر بة معظـ  .1
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انصػػراؼ الطمبػػة مػػف االشػػتراؾ فػػي ميػػاديف النشػػاط الم ػػكم متمامػػة فػػي الصػػحافة المدرسػػية،  .2
كاإلذاعػػة كالتمايػػؿ، كالخطابػػة كالمنػػاظرات، كالمحاضػػرات، كنػػادم الم ػػة العربيػػة ... ك يػػر 

 ذلؾ.

 (446: 2005،كالدليمي، )الكا مي  مة كتابة المكضكعات. .3

همالهـ لحصتها ،الطبلب بمادة التعبيرعدـ اهتماـ  .4 حيث يعتبركنها مادة سهمة كبسيطة  ،كا 
 كخاصة أنها ليس لها كتاب منرر يمتـز الطبلب بنراءت . ،كال تحتاج إلى دراسة

 ( 1999:211 ،)ز كت

كهػذا يػؤار عمػى  ػدراتهـ التعبيريػة كخصكصػان  ،ضعؼ الطػبلب فػي معظػـ المػكاد الدراسػية  .5
ع هـ كرفنعػػػكا إلػػػى المرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا أك الاانكيػػػة حسػػػب مػػػا الطػػػبلب الػػػذم تػػػراكـ ضػػػ

 ( 2006:26 ،)السميرم .يعرؼ بنانكف الترفي  اآللي

 أسباب عامة:
لند  ذكر بعض المهتميف بتدريس مبحث الم ة العربية بعػض األسػباب العامػة التػي تػؤدم 

: 1999ك)ز ػػكت، ( 344 -341: 2000)البجػػة،  كمػػف هػػؤالء إلػػى ضػػعؼ الطمبػػة فػػي التعبيػػر
( 206 -205: 2005( ك)الػػػدليمي كالػػػكا مي، 237: 1984( ك)ظػػػافر كالحمػػػادم، 211-212

 (70: 2008ك)السميتي، 
 وىذه األسباب ىي :

ازدكاجية الم ة، فالطالب يعاني ازدكاجيػة الم ػة بسػبب المهجػة العاميػة التػي يتعامػؿ بهػا فػي  -
تعمالها محصػكر فػي نطػاؽ ضػيؽ ال المجتم  كؿ المتعممػيف كالمعممػيف، أمػا ال صػحى فاسػ

 يتعدل حدكد المدرسة.

بعرضػػػػػها لبػػػػػرامو كمسمسػػػػػبلت بالم ػػػػػة ( كالتم ػػػػػازة اإلذاعػػػػػكسػػػػػا ؿ اإلعػػػػػبلـ )عػػػػػدـ اهتمػػػػػاـ  -
 ال صيحة. 

عػػدـ كجػػكد محتػػكل لتعمػػيـ التعبيػػر كاضػػح كمتػػدرج حسػػب المرحمػػة يهتػػدم بػػ  المعمػػـ أتنػػاء  -
 تعميـ التعبير بجمي  أنكاع .

 تعبير في الخطة الدراسيةن إذ ال يتجاكز حصة كاحدة في األسبكع. مة الزمف المخصص لم -

 ما يسكد الجك األسرم مف أحاديث عامة بعيدة عف أصكؿ الم ة. -
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عطػاؤهـ ال رصػة لمحػديث كالتعبيػر عػف آرا هػـ  - عدـ تشجي  األسػرة ألبنػا هـ عمػى النػراءة، كا 
 في بعض المكا ؼ.

ر هػػك عػػزكؼ كايػػر مػػف الطمبػػة عػػف كيػػرل الباحػػث أف مػػف أهػػـ أسػػباب الضػػعؼ فػػي التعبيػػ
النػراءة الحػرة، كالصػحافة المدرسػية، كاإلذاعػة  متمامػة فػيالمشاركة في األنشطة الم كية المدرسية 

 ،كالخطابػػػةالمدرسػػػية كجماعػػػة المكتبػػػة،  تالمدرسػػػية، كنػػػادم الم ػػػة العربيػػػة، أك إحػػػدل الجماعػػػا
راؼ عػف تمػؾ األنشػطة يػؤدم إلػى ، كالنػدكات ... ك يرهػا، هػذا االنصػكالمناظرات، كالمحاضرات 

افتنػػػار الطمبػػػة لكايػػػر مػػػف الم ػػػردات كالتراكيػػػب الم كيػػػة التػػػي يػػػتـ تكظي هػػػا فػػػي كتابػػػة مكضػػػكعات 
خ ا هـ  التعبير، كهذا بدكرا يؤدم إلى ضعؼ كتابات الطمبة ككارة األخطاء اإلمبل ية كالنحكية، كا 

اف الجممػة، كاسػتخداـ أدكات الػربط، في كاير مػف مهػارات التعبيػر الكتػابي متمامػة فػي اكتمػاؿ أركػ
الباحػػث يعطػػي أهميػػة لتمػػؾ األنشػػطة  ؿكاسػػتخداـ عبلمػػات التػػر يـ المناسػػبة ... ك يرهػػا، ممػػا جعػػ

 مف خبلؿ إجراء تجربت  لنياس أارها عمى المهارات الكتابية كالنهكض بكتابات الطمبة التعبيرية.

 :في التعبير الطمبة عالج ضعؼ
تساعد عمػى  الكسا ؿ التيألدب التربكم، تـ الك كؼ عمى بعض بعد اطبلع الباحث عمى ا

 الكتابي، كمف أبرزها ما يمي : الضعؼ في التعبير عبلج

الطػػبلب الحريػة فػػي اختيػار المكضػػكعات عنػػد الكتابػة، كخمػػؽ الػداف  لمتعبيػػر كخمػػؽ  إعطػاء .1
  المناسبات الطبيعية التي تدف  التبلميذ لمكتابة كالتحدث.

كتكظيػػػؼ مكضػػػكعات  ،بيػػػر ب ػػػركع الم ػػػة كبػػػالمكاد الدراسػػػية األخػػػرلربػػػط مكضػػػكعات التع .2
   األدب كالنراءة في ذلؾ.

  إفساح المجاؿ أماـ التبلميذ لمتدريب عمى مكا ؼ التعبير الش كم المختم ة. .3

 تعكيد التبلميذ عمى االطبلع كالنراءة حتى تتس  دا رة انافتهـ. .4

التعبير الشػ كم حػكؿ مػا تتضػمن  مػف معػاف المنا شات التي تعنب مكا ؼ النراءة كالكتابة ك  .5
 (447: 2005،كالدليمي ،)الكا مي كأفكار ككممات مناسبة.

 إطبلؽ الحرية لمطمبة في التحدث دكف  يكد م  ترميـ الا رات في التعبيرات الش كية. .6

 أسمكب العصؼ الذهني في المعالجة. إتباع .7

التػػػػدريس، كفػػػػي اختيػػػػار كضػػػػ  أدلػػػػة لممعممػػػػيف تسػػػػاعدهـ عمػػػػى االتجاهػػػػات الحدياػػػػة فػػػػي  .8
 (71: 2008، المكضكعات في التخطيط كالتن يذ كالتنكيـ. )السميتي
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 االبتعاد عف استخداـ العامية في التدريس. .9

زالة الخكؼ كالتردد مف ن كس التبلميذ . .10  كارة التدريب عمى التحدث كالكتابة، كا 

 إيجابا في تعبير التبلميذ.مراعاة معممي الم ة لؤلسس الن سية كالتربكية كالم كية التي تؤار  .11

 ت هـ التبلميذ أبعاد المكضكع التعبيرم كارت اع ل ة الحديث لدل المعمـ . .12

ارا ها  .13  .تصحيح األخطاء، كتنكيـ األسمكب كاالرتناء ب ، كتككيف الاركة الم كية كا 

  (228: 2003)عاشكر كمندادم، 

عطا هػػػػا النصػػػيب  .14 األكبػػػػر أانػػػػاء متػػػػابعتهـ اهتمػػػاـ المشػػػػرفيف التربػػػػكييف بحصػػػة التعبيػػػػر، كا 
لممعممػػػيف، كتػػػذليؿ المكجػػػ  التربػػػكم لمصػػػعكبات كالعنبػػػات التػػػي يعػػػاني منهػػػا المعممػػػكف فػػػي 

 ( 64: 1996حصة التعبير الكتابي، مما يحسف مف أداء الطمبة. )المخزكمي، 

متابعػػػػة األسػػػػرة ألبنا هػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػراجعتهـ فػػػػي الػػػػدركس التػػػػي تعممكهػػػػا فػػػػي المدرسػػػػة،  .15
 هـ، كينمي مجمعهـ الم كم كيهذب .النراءة الحرة مما يزيد مف معرفتكتشجيعهـ عمى 

 (214: 2003)عاشكر كالحكامدة، 

 األنشطة المدرسية :المحور الثالث

 مفيـو النشاط المدرسي وتطوره:
يعتبر النشاط المدرسػي جػزءان ر يسػان مػف مػنهو المدرسػة الحدياػة بمعنػاا الكاسػ  كيماػؿ أحػد 

ل اعمػػة التػػي تبنػػي شخصػػية الطالػػب كتصػػنمها لتحنػػؽ المدرسػػة بػػ  النمػػك أهػػـ العناصػػر العمميػػة ا
 المتكامؿ الشامؿ كالتربية المتكازنة ألفراد مجتمعها.

كلنػػد ابػػت أف األنشػػطة المدرسػػية تسػػاعد فػػي تكػػكيف عػػادات كمهػػارات ك ػػيـ كأسػػاليب ت كيػػر 
 ضركرية الستمرار عممية التعمـ.

ف يمارسكف النشاط كيشارككف في  يمتمككف الندرة كما أكدت الدراسات أف ف ة الطبلب الذي 
عمػػى اإلنجػػاز العممػػي إضػػافة إلػػى أنهػػـ إيجػػابيكف تجػػاا أ ػػرانهـ كمعممػػيهـ كيتمتعػػكف بػػركح النيػػادة 

 كبنسبة ذكاء  ير عادية.

ف شخصػػػياتهـ تمتػػػاز بالانػػػة فػػػي الػػػن س كالت اعػػػؿ االجتمػػػاعي كاالسػػػتنرار العػػػاط ي أكمػػػا 
 (517-516: 2000 ،البجةابيكف في عبل اتهـ م  اآلخريف. )كاالن عالي كمف اـ فهـ إيج
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 تطور النشاط :
تعتبػػػر فكػػػرة النشػػػاط عمكمػػػان كنماذجهػػػا العمميػػػة التطبينيػػػة فكػػػرة  ديمػػػة تتػػػزامف مػػػ   ػػػدـ نشػػػأة 

 التعميـ ذات  كليست كليدة التطكرات التربكية الحدياة.

كالمكسػينى كالمنػاظرة كاأللعػاب  فند شاعت فكرت  أياـ اإل ريؽ كالركماف ممػابلن بالمسػرحيات
الرياضػػػية التػػػي كانػػػت سػػػا دة آنػػػذاؾ،  يػػػر أننػػػا نسػػػتطي  أف نممػػػح مراحػػػؿ أربػػػ  مػػػرت بهػػػا مسػػػيرة 

 .النشاط، كسنتعرؼ إلى النظرة التي سادت تجاه  في كؿ مرحمة
 :ؿ التي مرت بيا مسيرة ىذا النشاطالمراح

 مر هذا النشاط بأرب  مراحؿ كهي:

لها تميؿ إلى  ت هذا المرحمة بنمة هذا المناشط ككانت النظرة العامةاتسممرحمة التجاىؿ:  .1
 العدد النميؿ الذم ظهر منها مكرس دكف تػدخؿ المدرسػة كبعيػدان عػف أهػدافها. فإف تجاهمها
 (1994:21 )شحات ،

في هذا المرحمة أخذت المناشط المدرسية تزداد عددان كنكعػان لدرجػة أنهػا مرحمة المعارضة:  .2
ك ػػػت الطػػػبلب كبػػدأت تهػػػدد الجانػػػب األكػػػاديمي فكانػػت ردة ال عػػػؿ مػػػف  بػػػؿ هيمنػػت عمػػػى  

اإلدارات المدرسػػية معارضػػة هػػذا المناشػػط بحجػػة أنهػػا تصػػرؼ التبلميػػذ عػػف مزاكلػػة عممهػػـ 
 (2010:30الفي، ) العممي المدرسي.

تػػـ االعتػػراؼ فػػي هػػذا المرحمػػة بهػػذا المناشػػط كبػػدأت األنظػػار تتكجػػ  إليهػػا مرحمػػة التقبػػؿ:  .3
مها بيد أف هذا التنبؿ ظػؿ مشػركطان بككنهػا جػزءان مػف كظي ػة المدرسػة كلكػف فػي إطػار كتتنب

 (1994:21)شحات ، خارج عف دا رة المنهو. 

بعد أف ت يػرت النظريػة التربكيػة مػف مرحمػة التركيػز عمػى المعمكمػات إلػى مرحمة الىتماـ:  .4
بمػػػا  ،ة كاالجتماعيػػػة مرحمػػػة التركيػػػز عمػػػى النمػػػك الشػػػامؿ لشخصػػػية المػػػتعمـ ك دراتػػػ  الذاتيػػػ

تحكي  مف اتجاهات كأنماط سمككية متزنة تنكد بالتالي إلى حياة مستنرة في إطار المجتمػ  
الػػذم يعػػيش فيػػ  فػػأدل ذلػػؾ إلػػى اعتبػػار هػػذا األنشػػطة جػػزءان مػػف المػػنهو المدرسػػي كليسػػت 

 (518: 2000 ،زا دة عن  أك ترفان يضاؼ إلي . )البجة

 تعريؼ النشاط المدرسي :
 م  الم ة العربية النشاط بأن : "ممارسة صاد ة لعمؿ مف األعماؿ ".عرؼ مج

 (149: 1997 ،)الابيتي
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البػػػرامو المتنكعػػػة التػػػي تعػػػدها المدرسػػػة لممتعممػػػيف كيػػػتـ " : النشػػػاط المدرسػػػي  بأنػػػ كعػػػرؼ 
ممارسػػػتها داخػػػؿ المدرسػػػة أك خارجهػػػا تحػػػت إشػػػراؼ معمػػػـ متخصػػػص، كهػػػذا البػػػرامو تتػػػكاءـ مػػػ  

كهػػي تػػرتبط بػػالمنهو، كتعمػػؿ معػػ  عمػػى تحنيػػؽ النمػػك  تهـ، كتمبػػي احتياجػػاتهـ،ميػػكلهـ كاهتمامػػا
 (13: 2010الفي، ) ."الشامؿ لدل المتعمميف معرفيا ككجدانيا كمهاريا 

ذلؾ الجهد العنمػي كالبػدني الػذم يبذلػ  المػتعمـ فػي سػبيؿ انجػاز هػدؼ كعرؼ أيضا بأن : " 
  (2009: 24، ك مر، )عاماف ما ".

أنماط الت اعؿ المنظمة كالتي تػتـ خػارج ال صػؿ الدراسػي كيشػارؾ فيػ  " ن : أأيضا بعرؼ ك 
المدرسػػة مػػف أجػػؿ تحنيػػؽ  إشػػراؼالطالػػب مشػػاركة فعميػػة كبر بتػػ  بعيػػدان عػػف أم ضػػ كط تحػػت 

 (1992:7 ،)عاصـ".األهداؼ االجتماعية لمتربية 

التػػػي تن ػػػذ  دا ػػػرة المعػػػارؼ األمريكيػػػة النشػػػاط المدرسػػػي بأنػػػ : يتماػػػؿ فػػػي البػػػرامو كعرفػػػت
بإشػػػراؼ كتكجيػػػ  المدرسػػػة كتتنػػػاكؿ كػػػؿ مػػػا يتصػػػؿ بالحيػػػاة المدرسػػػية كنشػػػاطاتها المختم ػػػة ذات 
االرتبػػاط بػػالمكاد الدراسػػية أك الجكانػػب االجتماعيػػة كالبي يػػة أك األنديػػة ذات االهتمامػػات الخاصػػة 

 .ة بالنكاحي العممية أك الرياضية أك المكسينية أك المسرحية أك المطبكعات المدرسي

 (80 :1990 ،)عبد اهلل 

تمؾ النشػاطات التػي تحػدث خػارج اليػـك الدراسػي النظػامي  "عرف  جكنسكف كفاكنس بأن  :ك 
كتصدر عف االهتمامات التمنا ية لمطبلب كتمارس دكف جزاء في صػكرة درجػات أك تنػدير عممػي 

 (23: 2001، مح كظ ،البكهي.)"مف  بؿ المدرسة 

األعماؿ التي تنظمهػا المدرسػة تنظيمػان لتبلميػذها مػف "ن : بأ( 18: 1984)النباني، عرف  ك 
  ." ير حصص الدراسة كالرحبلت كالح بلت كاأللعاب الرياضية كالهكايات ك ير ذلؾ

( بأنػػ : " كػػؿ مػػا ينػػـك بػػ  المتعممػػكف مػػف أعمػػاؿ كخبػػرات 433: 1959كعرفػػ  )سػػمعاف، 
 يمارسكنها داخؿ كخارج الحجرات الدراسية ". 

 جهػػكد التػػي ينػػـك بهػػا التبلميػػذ فػػي المدرسػػةالنشػػاط المدرسػػي بأنػػ : هػػي ال كيعػػرؼ الباحػػث
لتحنيػػؽ األهػػداؼ التربكيػػة أك هـ كطا ػػاتهـ اتكيبػػذلكف فيهػػا جػػزءان كبيػػران مػػف نشػػاط ـ،بمحػػض إرادتهػػ

 .التعميمية تحت إشراؼ المدرسة

 أىمية النشاط المدرسي:
براز هذا األهمية عمى النحك لمنشاط المدرسي أهمية  صكل في المنهو المدرسي، كيمكف إ

 التالي:
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يسػػهـ النشػػاط المدرسػػػي فػػي الكشػػؼ عػػػف  ػػدرات كميػػكؿ كمكاهػػػب المتعممػػيف كيعمػػؿ عمػػػى  -
  .تنميتها

يهيػػئ لممتعممػػيف مكا ػػػؼ تعميميػػة شػػػبهة بمكا ػػؼ الحيػػاة، ممػػػا يترتػػب عميػػػ  سػػهكلة اسػػػت ادة  -
  .حيات  المستنبميةالمتعمـ مما اكتسب  مف معمكمات كمعارؼ كانتناؿ أار ما تعمم  إلى 

يجابيػػة، كالسػػػمككيات الحسػػنة كحػػػب النظػػاـ، كالتعػػػاكف، كالتػػػرابط، يسػػهـ فػػػي تنميػػة النػػػيـ اإل -
 يمبي احتياجات المتعمميف االجتماعية كالن سية. كالمحبة، كاالنتماء 

 .كيزيد مف  ابميتهـ لمكاجهة المكا ؼ التعميمية المتنكعة يح ز المتعمميف عمى التعمـ -

 (2010:13 )سميـ

 يمبي احتياجات المتعمميف االجتماعية كالن سية. -

 . كمهاريان  ككجدانيان  يساعد عمى بناء الشخصية المتكاممة لممتعمـ معرفيان  -

دارة المدرسػة  - يساهـ في تكايؽ الصمة بيف المتعمـ كزمبل   مػف جهػة، كبينػ  كبػيف معمميػ  كا 
 كالمجتم  مف جهة أخرل.

لر بة في تحمؿ المسؤكلية مف خبلؿ اشػتراك  فػي انتنػاء يعزز لدل المتعمـ الانة بالن س، كا -
  (16 :2010، الفي) األنشطة كتن يذها كتنكيمها.

 أىداؼ النشاط المدرسي:
 يمكف إنجاز األهداؼ التي يسعى النشاط المدرسي إلى تحنينها بما يمي : 

 يهدؼ النشاط المدرسي إلى تهي ة مكا ؼ تربكية محببة إلى ن س المتعمـ. .1

نػػػ  يسػػػاعد عمػػػى إتاحػػػة ال ػػػرص لظهػػػكر إإذ  ،لنشػػػاط المدرسػػػي كظي ػػػة تشخيصػػػيةيػػػؤدم ا .2
بػػراز ميػػكلهـ  فيسػػهؿ كشػػؼ المكاهػػب كالعمػػؿ عمػػى تنميتهػػا كتكجيههػػا  ،مكاهػػب المتعممػػيف كا 

 في االتجاهات السميمة.

يهػػدؼ النشػػاط المدرسػػي إلػػى تػػدريب المتعممػػيف عمػػى حػػب العمػػؿ كاحتػػراـ العػػامميف كتنػػدير  .3
 العمؿ اليدكم.

 ،هػػدؼ النشػػاط المدرسػػي إلػػى تػػدريب المتعممػػيف عمػػى االنت ػػاع بك ػػت فػػرا هـ كمكاعيػػدهـ ي .4
 كفي ذلؾ ك اية لهـ مف التعرض لبلنحرافات.

يهػػػدؼ النشػػػاط المدرسػػػي إلػػػى  ػػػرس ركح التعػػػاكف كتعػػػكد العمػػػؿ عنػػػد المتعممػػػيف كتنميػػػة  .5
 العبل ات االجتماعية بينهـ.
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د .6 اراتػػ  إلػػى تربيػػة المتعممػػيف عمػػى تخطػػيط يهػػدؼ النشػػاط المدرسػػي عػػف طريػػؽ تنظيماتػػ  كا 
 العمؿ كتنظيم  كعمى تحديد المس كلية كالتدريب عمى النيادة.

يػػؤدم النشػػاط المدرسػػي كظي ػػة عبلجيػػة ألنػػ  يتػػيح ال رصػػة لعػػبلج الكايػػر مػػف المشػػكبلت  .7
الن سية التػي يعػاني منهػا بعػض المتعممػيف كالشػعكر بالخجػؿ كاالنطػكاء عمػى الػن س كحػب 

 العزلة.

شػػاط المدرسػػي أهػػداؼ أخػػرل تركيجيػػة تتماػػؿ فػػي البػػرامو ال نيػػة كالعػػاب التسػػمية كا  امػػة لمن .8
 الح بلت كالنياـ بالرحبلت ك ير ذلؾ مف أنكاع النشاط التركيحي.

 (13: 2001، مح كظ ،البكهي)

 تنمية ركح التعاكف كالمشاركة ال عالة في النشاطات االجتماعية كالرياضية المتنكعة. .9

ت كالميػػػػكؿ الشخصػػػػية كالجماعيػػػػة المر ػػػػكب فيهػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ ممارسػػػػات تنميػػػػة االتجاهػػػػا .10
 األنشطة المدرسية .

 ربط الحياة المدرسة بالحياة االجتماعية لمطالب عف طريؽ األنشطة المدرسية. .11

 محبة العمؿ ال ردم كالجماعي كاحتراـ العامميف كتندير العمؿ اليدكم الحر. .12

ؽ كتؤكػد ذكاتهػـ عػف طريػؽ إعطػا هـ ال ػرص تربية الطمبة عمى أسس ديمنراطية حرة، تحنػ .13
 لممارسة أنشطة مدرسية.

األنشػػطة المدرسػػية تنمػػي التػػذكؽ ال نػػي لمطمبػػة عػػف طريػػؽ خػػركجهـ إلػػى البي ػػة كممارسػػة   .14
 (211 –210:  2000،ال نكف المختم ة.)نصر اهلل

 : المدرسي أسس النشاط
 ،ف أهػػداؼ منصػػكدةيجػػب أف يسػػير ضػػم ،إف أم نشػػاط تػػكد المؤسسػػة التعميميػػة ممارسػػت 

 .مستندان عمى أسس تربكية  تراعي عند ممارستها

(  66-61: 1994شػػػػػػحات ، ك) (524 -521: 2000، )البجػػػػػػة ك ػػػػػػد أشػػػػػػار كػػػػػػؿ مػػػػػػف 
 : كأبرزها ،أهـ هذا األسس  إلى  .(44-43: 2010ك)الفي، 

أف يكػػكف لكػػؿ نشػػاط هػػدؼ خػػاص بػػ ، يتكجػػ  التبلميػػذ إليػػ  بمحػػض إرادتهػػـ، كاختيػػارهـ ن  .1
 كفي حدكد إمكانات مدرستهـ.  ،الخاصة ضمف  دراتهـكذلؾ 
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 ،كفػػػػي الحػػػػدكد المرسػػػػكمة ،أف يكػػػػكف ممارسػػػػة أم نشػػػػاط ضػػػػمف األهػػػػداؼ المخطػػػػط لهػػػػا  .2
 ،كال  صػكر ،كال إسػراؼ ،إمكانات بحيث ال يتجاكز هذا األهداؼ كالحدكدن فػبل مبال ػة فيػ 

 أك انحراؼ.

كضػػػمف  ،كالت ػػػاهـ ،ا الحريػػػةفػػػي جػػػك تسػػػكد ،أف يػػػؤدم النشػػػاط عمػػػى كفػػػؽ تمنا يػػػة مكجهػػػ  .3
ك يمػػػة هػػػذا الزمػػػرة  ،كتشػػػعر بنيمػػػة اإلنسػػػاف فػػػي زمرتػػػ   ،ديمنراطيػػػة تحتػػػـر اآلراء الخاصػػػة

  كير ب في . ،كتتيح ل  اختيار النشاط الذم يميؿ إلي  ،لئلنساف ال رد

أف ينكـ النشاط عمى مكا ؼ تشب  إلى حد كبير مػا يؤديػ  أفػراد المجتمػ  الخػارجين بمعنػى  .4
كمشػاهدتها بصػكرة  ،ؼ ممارسة أم نشاط إلى تدريب الطػبلب عمػى الحيػاة العمميػة أف تهد
كيت اعػؿ مػ  الجػك الجديػد كػأف شػي ان  ،حتى إذا ما نتنؿ مف جك المدرسػة لػـ ي اجػأ ،مص رة

  لـ يت ير بانتنال .

مػػ  األخػػذ بعػػيف االعتبػػار مبلحنػػة التطػػكرات  ،أف يػػرتبط النشػػاط ارتباطػػان متكػػامبلن بػػالمنهو  .5
كاالبتكػػار الناجمػػة عنهػػا ن كهػػذا يعنػػي أف يكػػكف النشػػاط  ،كمبلحظػػة التجديػػد  ،تػػي تجػػرم ال

 كرافدان يرفدا.  ،مكمبلن لممنهو 

كمػا ابػت أيضػان أف النشػاط  ،فند ابت أف النشػاط) ي صػؿ( مػا أجممػ  المعمػـ فػي الػدرس المنػرر 
 حصة المنررة.يسعؼ في تكفير ك ت إضافي لممادة الدراسية التي لـ يتس  لها ك ت ال

بحيػػث يبػػدأ  ،كالخبػػرة  ،الك ايػػة  ،أف تنػػاط مسػػؤكلية النشػػاط إلػػى مدرسػػيف مػػف ذكم النػػدرة  .6
 ،مراعيان فػي تكػكيف جماعػة النشػاط المشػرؼ عميهػا  ،المعمـ عمم  مف بداية العاـ الدراسي 

  كأف ينـك بإعداد سجؿ خاص لجماعت  . ،كر باتهـ  ، بكؿ الطبلب 

عنػػػدت عػػػدة مػػػؤتمرات تربكيػػػػة  ،كمكانتػػػ  فػػػي المجػػػػاؿ التربػػػكم  ،كنتيجػػػة ألهميػػػة النشػػػاط 
 . رصدت مف خبللها جممة مف األسس تزيد مف فاعمية الطالب في أدا   المناشط

 مف أبرزها:

كباختيػػػارهـ عمػػػى كفػػػؽ  ،أف يعطػػػى الطػػػبلب ال رصػػػة لمتعػػػرؼ إلػػػى أنػػػكاع النشػػػاط بأن سػػػهـ  -
 ميهـ مسؤكلك النشاط أشكاالن محددة.دكف أف ي رض ع ،كميكلهـ ،ك دراتهـ  ،استعداداتهـ

بػػؿ أف يكػػكف فيهػػا ح ػػز لمممارسػػة  ،أال تنتصػػر األنشػػطة عمػػى التحصػػيؿ العممػػي المجػػرد  -
 ،كمػػف اػـ إدراؾ نتػػا و جهػكدهـ بأن سػػهـ ،التطبينيػة يمكػنهـ مػػف ربػط ال كػػر بالعمػؿ اليػدكم 

 ك درتهـ عمى األداء. ،مما يزيد مف ر بتهـ في االنطبلؽ 



71 

 

 ،مراعيػان  ػدرة التبلميػذ عمػى العمػؿ  ،كال إسػراؼ  ،فبل تنصػير  ،ط باعتداؿ أف يؤدم النشا -
بحيػػث ال يط ػػى  ،كالػػدركس المنػػررة اليكميػػة  ،مػػ  ضػػركرة تنسػػيـ الك ػػت بػػيف أكجػػ  النشػػاط

 جانب عمى آخر .

 ،مػػ  تأكيػػد أف النشػػاط جػػزء ال يتجػػزأ مػػف المػػنهو ،أف يتضػػمف النشػػاط  يمػػان سػػمككية حميػػدة -
 .كأن  امتداد ل  

عمػػى النػػا ميف عميػػ  أف  ،كمػػف اػػـ  ،أف يعطػػى الطمبػػة الناشػػ كف اهتمامػػان خاصػػان بالنشػػاط  -
 ،كالبحػػػث  ،كأف ي سػػػح لهػػػـ المجػػػاؿ لمسػػػؤاؿ  ،يكضػػػحكا ألكل ػػػؾ الناشػػػ يف أنػػػكاع المناشػػػط  

 ،ليتسػػػػنى لهػػػػذا ال  ػػػػة اختيػػػػار النشػػػػاط المبل ػػػػـ لنػػػػدراتهـ  ،دكف تعنيػػػػد  ،كالعمػػػػؿ فػػػػي يسػػػػر 
  كاستعداداتهـ.

 ،كت ػػػذم فيػػػ  العنػػػؿ  ،تكجػػػ  المناشػػػط إلػػػى مجػػػاالت اإلنتػػػاج التػػػي ي يػػػد منهػػػا الطالػػػب أف  -
 كتكسب  حرفة يستعيف بها عمى حيات  المستنبمية. ،كالسمكؾ 

أف ينكـ مسؤكلك النشاط بدعكة أكلياء األمكر في المناسبات المختم ة لمك ػكؼ عمػى مناشػط  -
كاإلفػادة مػنهـ  ،فػي إاػراء هػذا المناشػط  كحث هؤالء األكلياء عمػى مسػاعدة أبنػا هـ ،أبنا هـ

 .في تخصصاتهـ

كدكف اسػػػتعجاؿ  ،كهػػػكادة عمػػػى كفػػػؽ خطػػػة مك كتػػػة  ،كصػػػبر  ،أف تمػػارس األنشػػػطة بأنػػػاة  -
 بحيث تتناسب م  مراحؿ نمك الطالب.

مػ  إرشػادهـ  ،كالمعػدات البلزمػة التػي تتطمبهػا هػذا األنشػطة  ،أف تؤمف المدرسػة األدكات  -
 .كاالنت اع بها  ،كطرؽ است بللها ،إلى خامات البي ة 

 ويضاؼ إلى ىذه األسس مجموعة مف المالحظات أىميا :

شػرط أف يخصػص لهػا ك ػت  ،يجب أف تمارس المناشط المدرسية في أاناء اليػكـ الدراسػي  -أ 
 عمى أف تككف في نهايت . ،محدد في الجدكؿ الدراسي األسبكعي 

ك ػدراتهـ  ،كميػكلهـ  ،عمػى ر بػاتهـ  يجب أف يشارؾ الطبلب في هػذا األنشػطة بنػاء –ب  -ب 
 باعتبار أنها جزء ر يس في المنهو.

كدكف ي ػػرض  ،يختػػارا بمحػػض إرادتػػ   ،عمػػى الطالػػب أف يػػؤدم نشػػاطان كاحػػدان عمػػى األ ػػؿ  -ج 
  عمي .

كيتػػػرؾ البػػػاب م تكحػػػػان لمشػػػاركة أكليػػػػاء  ،يجػػػب أال يسػػػهـ الطػػػػبلب فػػػي تكػػػاليؼ األنشػػػػطة  -د 
 األمكر.
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كالمشػػرفيف عميهػػان بنصػػد كضػػ   ،ة لمتنػػكيـ مػػف  بػػؿ الطػػبلبالبػػد مػػف خضػػكع هػػذا األنشػػط -ق 
 كتعديمها إذا لـز األمر. ،شركط لها

كعمػػػى درايػػػة بن سػػػيات  ،ذكم خبػػػرة بجكانػػػب النشػػػاط ،البػػػد مػػػف اختيػػػار معممػػػيف متحمسػػػيف  -و 
    .لمنياـ بمهمات التكجي  كاإلرشاد ،ك دراتهـ ،الطبلب

 :النشاط المدرسيسمات 
الجػػػك الطبيعػػػي بالنسػػػبة لممػػػتعمـ لكػػػي ينػػػدمو معهػػػا كينػػػدمو فيهػػػا تماػػػؿ األنشػػػطة المدرسػػػية 

، كتتميز األنشػطة المدرسػية بعػدد مػف كيت اعؿ كيكتسب الانافة كالخبرة كاالتجاهات كالنيـ الحميدة
 الخصا ص منها :

أف تكػػكف مػػف الكاػػرة كالتنػػكع بحيػػث تسػػتكعب كػػؿ مػػا يػػراد لممػػتعمـ تعممػػ  كأف تسػػع    دراتػػ   -
كأف يكػػػكف  ػػػادران عمػػػى أف يسػػػمؾ طرينػػػ  فػػػي الحيػػػاة  ،فػػػي حياتػػػ  الراهنػػػة عمػػػى بمػػػكغ أهدافػػػ 

 المستنبمية كفؽ المت يرات المتبلحنة.

لممػػػػتعمـ كفػػػػي حػػػػدكد خصا صػػػػ  النما يػػػػة كاسػػػػتعدادات   أف يكػػػػكف مسػػػػتكل النشػػػػاط مناسػػػػبان  -
المػػػتعمـ عمػػػى ممارسػػػة النشػػػاط مػػػف خػػػبلؿ  ناعاتػػػ  الذهنيػػػة  فكممػػػا كػػػاف إ بػػػاؿ ،اإلدراكيػػػة 

 سية.كالن 

مما يكفر ل  عكامؿ المتعة كاالست راؽ كيجنب  الممػؿ كاإلرهػاؽ كيدفعػ   ،يككف حماس  أكار -
 إلى االستمرارية كالتركيز كاإلجادة.

أف يسػػػػمح النشػػػػاط لممػػػػتعمـ بالعمػػػػؿ كبػػػػذؿ الجهػػػػد الػػػػذاتي خػػػػبلؿ النشػػػػاط ممػػػػا ينمػػػػي لديػػػػ   -
مكاهػػػب مػػػف خػػػبلؿ كمػػػا يكشػػػؼ عػػػف النػػػدرة الخاصػػػة كال ،االتجاهػػػات المر كبػػػة كااليجابيػػػة

اآلخػػريف بػػؿ مػػ  الػػذات ألجػػؿ الت ػػكؽ كتأكيػػد  مػػ الممارسػػة كالعمػػؿ كيشػػج  عمػػى التنػػافس 
 .الذات

فػي اختيػار أنػكاع النشػاط المدرسػي الػذم يشػترؾ فيػ   ينب ي أف يككف المتعمـ عنصران فعاالن  -
اػر ككذا في كض  خطة العمؿ كتن يذها كبالتالي يككف أكار حماسان مما يؤدم إلى تعمػـ أك

 ا تصاران كدكامان في ذهف المتعمـ.

أف تراعػػي األنشػػطة ال ػػركؽ ال رديػػة فيتػػاح أمػػاـ المػػتعمـ ال ػػرص لمنيػػاـ باألنشػػطة المختم ػػة  -
 حسب استعدادات  ك درات  ككفنا الحتياجات .

أف تتػػػاح ال ػػػرص لممػػػتعمـ لػػػيس فنػػػط لمتخطػػػيط لؤلنشػػػطة بػػػؿ لتنػػػكيـ األنشػػػطة التػػػي ن ػػػذكها  -
 الحرة كالتعبير عف آرا هـ كما يجكؿ في أن سهـ مف آراء كأفكار. كالسماح لهـ بالمنا شة
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تنػػكع األنشػػطة المندمػػة بمػػا يشػػب  حاجػػات المػػتعمـ العنميػػة كالانافيػػة كالعمميػػة كاالجتماعيػػة  -
 كالدينية كالرياضية كال نية

ظهػػػار  ،إشػػػاعة جػػػك خػػػبلؿ ممارسػػػة األنشػػػطة مػػػف الحريػػػة لمتعبيػػػر عػػػف الػػػرأم كالمشػػػاركة - كا 
 دية كاحتراـ أسمكب المنا شة كاحتراـ الرأم اآلخر.ال ركؽ ال ر 

أف األنشػػػػطة المدرسػػػػية هػػػػي مصػػػػن  اإلبػػػػداعات لممتعممػػػػيف فهػػػػي كسػػػػيمة كشػػػػؼ الطا ػػػػات  -
 ( 15 -14: 2001، مح كظ ،البكهي) اإلبداعية لدل المتعمميف كتنميتها كزيادة فاعميتها.

 النشاط المدرسي: وظائؼ
لػػػػدل كاالجتماعيػػػػة  ،كالتربكيػػػػة  ، ؼ الن سػػػػية مػػػػف الكظػػػػاالعديػػػػد ط المدرسػػػػي ايحنػػػػؽ النشػػػػ

 المتعمميف، كيمكف عرض هذا الكظا ؼ عمى النحك التالي: 

 : الوظائؼ النفسية -أولً 

 تساعد ممارسة األنشطة المدرسية في تحنيؽ مجمكعة مف الكظا ؼ الن سية أهمها :

ية داخػػؿ حجػػرات ككشػػ ها ن إذ أف العمميػػة التدريسػػ ،كالمكاهػػب ،اإلسػػهاـ فػػي تنميػػة الميػػكؿ .1
كأنظمػػة معينػػة  ،ت ػػرض  يػػكدان  ،الصػػ كؼ التػػي تمتػػـز بتن يػػذ المنػػررات الدراسػػية المحػػدكدة 

إضػػافة إلػػى أف  ،دكف االهتمػػاـ بميػػكلهـ الشخصػػية  ،عمػػى أداء مناشػػط الطػػبلب التمنا يػػة 
كال يتػػيح المجػػاؿ  ،التػػدريس الصػػ ي ال  يعطػػي الطػػبلب فػػرص العنايػػة بالمكاهػػب الخاصػػة 

 كيعزز مالـ يتعزز داخم . ،فيأتي النشاط  ير الص ي ليسد هذا الننص ،التنميته

مػػف خػػبلؿ تكفيرهػػا لكػػؿ  ،تسػػاعد المناشػػط  يػػر الصػػ ية فػػي النضػػاء عمػػى أك ػػات ال ػػراغ  .2
فػي تحنيػؽ سػبلمة  ،كمػف اػـ فهػك يسػهـ  ،طالب مجاالن يختارا  ليمارس  بحرية كدكف  يكد 

  كتكجيه  نحك الدراسة المهنية. ،ى تدريب  إضافة إل ،كاستنرارها  ،الصحة الن سية 

 (23: 2010)الفي، 

تهيئ المناشط  ير الص ية الدافعية لممتعمـن إذ إف كايران مف النشاط الخارجي يايػر مكا ػؼ  .3
 ،فػػػإف هػػػذا النشػػػاط يجػػػب أف يبل ػػػي العنايػػػة ،كبنػػػاء عميػػػ  ،تكػػػكف مصػػػدران لممػػػتعمـ ،تعميميػػػة
كأكليػػاء  ،كأف تحػػرص المدرسػػة ،ا فػػي داخػػؿ الصػػؼكاالهتمػػاـ كنظيػػر  ،كالتخطػػيط ،كالرعايػػة

كأف تػػؤمف لػػ  المدرسػػة جػػزءان مػػف الك ػػت فػػي جػػداكؿ  ،كاإلن ػػاؽ عميػػ  ،األمػػكر عمػػى تػػكفيرا 
ككاجػػػب مػػػف كاجبػػػاتهـ  ،عمػػػى اعتبػػػار أنػػػ  جػػػزء مػػػف المػػػنهو ،المعممػػػيف لئلشػػػراؼ كالتكجيػػػ 

 .التعميمية المهمة
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كفي تعديؿ السمكؾ نحػك  ،ستكل اإلنجازتسهـ المناشط  ير الص ية بشكؿ فعاؿ في رف  م .4
االتجاا المر كب في  ن فند أكضح التربكيكف أهمية المناشط فػي تهي ػة الطػبلب إلػى الحيػاة 

 (39-38: 1994)شحات ، ككن  جزءان مف المنهو الذم يماؿ حياة الطالب . ،

ينمػػػػي النشػػػػاط المدرسػػػػي  يػػػػر الصػػػػ ي الجكانػػػػب الجسػػػػمية لػػػػدل الطػػػػبلب ن إذ إف النشػػػػاط  .5
 ،كالجسػمية  ،ك ػدراتهـ العنميػة  ،كحاجػاتهـ  ،الناجح هك ذلؾ النشػاط الػذم يػرتبط بميػكلهـ 

كمف اػـ فػإف البػرامو الناجحػة يجػب أف  ،كبخاصة في فترة المراهنة المتأخرة ،كاالجتماعية 
كتكجه ن كذلؾ عف طريػؽ اإلكاػار مػف ألػكاف النشػاط ن  ،كتهتـ ب  ،تراعي الجانب الجسمي

كمسػاعدت  عمػى نػزع  ،كميكلػ  ،هـ أف يختػار النشػاط الػذم يحنػؽ احتياجاتػ ليتسنى لكػؿ مػن
كاالجتماعيػػػة الممامػػػة فػػػي ال ػػػرؽ الرياضػػػػية  ،بانضػػػمام  إلػػػى األنشػػػطة الرياضػػػػية ،الخجػػػؿ

 كالسباحة كالكرة مابلن. ،كالعدك ،كالجماعية ،المتنكعة ال ردية

كمف خػبلؿ هػذا الت اعػؿ تػتـ  ، كبي ت ،يعزز النشاط المدرسي الت اعؿ المتبادؿ بيف اإلنساف .6
عممية تعديؿ السمكؾ لدل الطبلب ن كذلؾ عف طريؽ المشاركة ال عالة بيف الطالب كزميم  

 ،كالنػػيـ الجديػػدة ،كالعػػادات ،كالم ػػاهيـ ،ممػػا يػػؤدم إلػػى اكتسػػاب مجمكعػػة مػػف المهػػارات ،
كاالطػبلع  ،هػـ كاالحتكػاؾ ب ،بمشػاهدة أ رانػ  فػي الميػداف ،كالمعمكمات ،كأنماط مف الت كير

كاال تبػػػػاس  ،كمػػػػف اػػػػـ اإلفػػػػادة بمػػػػا لػػػػديهـ  ،عمػػػى مػػػػا لػػػػديهـ مػػػػف مسػػػػمكيات ال تتػػػػكافر لديػػػػ 
 (526: 2000، من .)البجة

 الوظيفة التربوية : -ثانياً 
 يبرز منها: ،تسهـ األنشطة المدرسية في ترسيخ جممة مف الكظا ؼ التربكية 

كالمعمكمػات  ،عند تدريسػهـ المعػارؼمساعدة الطالب عمى تأميف خبرات حسية مباشرة لهـ  .1
كبالتػالي تمامهػا ن إذ مػف المتعػارؼ  ،فيزداد بذلؾ كضكح هذا المعارؼ في أذهانهـ  ،نظريان 

إضافة  ،كيتكضح م زاها ،إلي  أف الدراسة النظرية بحاجة إلى ميداف عممي ليترسخ معناها
مهػػارات التػػػي ال كال ،إلػػى أف ممارسػػة النشػػاط يسػػهؿ عمػػى اكتسػػاب كايػػر مػػف االتجاهػػات 

كلنػد ابػت أف الطػبلب يتعممػكف بصػكرة أفضػؿ  ،تستطي  الدراسة النظرية أف تحننهػا كحػدها
 كبخاصة ذاؾ الذم يتعمؽ بمشكبلت حنينية. ،يكتش كن  بأن سهـ  كؿ ما

كتػدريبهـ عمػى الت كيػر السػديد ن فمػف المعػركؼ أف التعمػيـ بمعنػاا الحنينػي  ،تعكيد الطػبلب .2
 ،ن كمعنى هذا أف المدرسة بحاجة إلى أنشػطة تسػاعدها عمػى تحنينػ  عممية نشطة إيجابية

شػباع حاجاتػ   ،ينػكـ أكالن بتحنيػؽ أهدافػ  الشخصػية ،فالطالب في أاناء ممارسػت  النشػاط  كا 
 ،فػػػإذا مػػػا اسػػػتطاع أف يت مػػػب عمػػػى كػػػؿ مػػػا يعتػػػرض هػػػذا األهػػػداؼ مػػػف عكا ػػػؽ ،الذاتيػػػة 
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كبذلؾ  ،اهتدل إلى طرينة الت كير السميـ  ،كاستطاع أف ين ذ النشاط بر ـ ذلؾ ،كصعكبات
 يكتسب عادة صنعها بن س  دكف تدخؿ مف اآلخريف.

كحسف التعبير عف  ،كاالستنصاء  ،يسهـ النشاط المدرسي في تدريبهـ عمى أسمكب البحث .3
أك عنػػػدما  ،الػػػن سن كذلػػػؾ عنػػػدما يشػػػرؾ زمػػػبلءا فػػػي خبراتػػػ  فػػػي أانػػػاء ممارسػػػة النشػػػاط 

في صػػح بػذلؾ لزمبل ػػ  عمػػا  ،كفا ػدة  ،اد الخػاـ أشػػياء ذات  يمػػة يسػتطي  أف ينػػتو مػف المػػك 
 كأنتو . ،أكتشؼ

كاالتجاهػات التربكيػة المر ػكب فيهػا  ،يكسب النشاط  ير الصػ ي الطػبلب عػددان مػف النػيـ  .4
 ،كاألمانػػػة  ،كالنظافػػػة  ،كتعػػػكدهـ الد ػػػة  ،التػػػي تسػػػعى المدرسػػػة سػػػعيان حاياػػػان إلػػػى تحنينهػػػا 

 كاالعتناء بالممتمكات العامة. ،كحب العمؿ ،خريفكاحتراـ اآل ،كالنظاـ 

 (43-42: 1994)شحات ، 

حيػػػث يسػػاعدا فػػػي  ػػرس عػػػادة الػػػتعمـ  ،يعػػزز النشػػػاط  يػػر الصػػػ ي دكر المعمػػـ الحنينػػػي  .5
كمػا ينػكـ بمسػاعدتهـ  ،كذلؾ تحت إشراف  كتعميم  ،كالتعميـ المستمر لدل الطبلب ،الذاتي 

كمػا يتػيح لهػـ ال ػرص  ،كمتابعتهـ  ،باإلشراؼ عميهـ في إيجاد الحمكؿ المناسبة لمشكبلتهـ
ممػا يػنجـ عنػ  إ ػدار الطػبلب عمػى التخطػيط  ،كتن يػذها كتنكيمهػا ،لمتخطيط لهػذا األنشػطة

 .كالت كير العممي ،كالعمؿ ضمف الجماعة  ،كالتعاكف 

فػػإف ممارسػػة النشػػاط تحنػػؽ  ،كلػػيس  ايػػة فػػي حػػد ذاتهػػا ،كباعتبػػار النشػػاط المدرسػػي كسػػيمة .6
 افان محددة أهمها: أهد

ممػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى بنػػػػاء الشخصػػػػية  ،تكسػػػػي  خبػػػػرات الطػػػػبلب فػػػػي مجػػػػاالت متنكعػػػػة -أ 
 كنمكها. ،المتكاممة

تنميػػػة االتجاهػػػات السػػػمككية المر ػػػكب فيهػػػا بإعطػػػا هـ الحريػػػة المنظمػػػة فػػػي ممارسػػػة  -ب 
 النشاط.

  ممػا يحنػؽ معػ ،كالتعامؿ معهػا  ،إتاحة ال رص لمطبلب لمتكاصؿ م  البي ة المحمية  -ج 
 كاألمة . ،االندماج في المجتم  المحمي

مػػػف خػػػبلؿ  ،كالصػػػبر ،كالمكازنػػػة كالماػػػابرة  ،إكسػػػابهـ النػػػدرة عمػػػى المبلحظػػػة الجيػػػدة  -د 
 ممارسة النشاط.

 كمف اـ تحنيؽ أهدافها المرصكدة . ،إ دارهـ عمى استيعاب مناهجهـ -ق 

 (528-527: 2000)البجة، 
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ى تطػكير التعمػيـ ن كػكف النشػاط يسػتند يسهـ النشاط  ير الصي ي في مساعدة المػربيف عمػ .7
كهمػػا المػػذاف  ،كهمػػا الكسػػيمة الصػػحيحة التػػي تتطمبهػػا الحيػػاة  ،كالتطبيػػؽ معػػان  ،عمػػى ال كػػر 

 كالتكامؿ في مسيرة اإلنساف العممية. ،يخمناف التكازف 

كيكسػ  دا ػرة  ،يهيئ الجانب التطبيني مػف النشػاط فػرص التعػاكف بػيف الطػبلب المشػاركيف  .8
 ،كيحبػػبهـ فػػي أداء الكاجبػػات  ،يػػنهـ كبػػيف معممػػيهـن كي ػػرس فػػي ن كسػػهـ الانػػة الت اعػػؿ ب

كيسػػػػاعدهـ عمػػػػى  ،كمػػػػا يكشػػػػؼ عػػػػف طا ػػػػات الطػػػػبلب المبػػػػدعيف ،كاإل بػػػػاؿ عمػػػػى العمػػػػؿ 
 انطبل ها.

تسػػاعد مجمكعػػػة النشػػػاط المدرسػػػي عمػػػى تحنيػػػؽ مجمكعػػػة مػػػف األهػػػداؼ التربكيػػػة المتعمنػػػة  .9
كيػػدعك إلػػى احتػػراـ  ،تكػػكف أسػػرة النشػػاط يػػدان كاحػػدة بالمدرسػػة فهػػك )النشػػاط ( ينػػادم بػػأف 

خدمة لهدؼ كاحد ات ؽ  ،كيؤمف باجتماع العنكؿ لتن يذ عمؿ كاحد  ،كالرأم اآلخر  ،الرأم 
 .عمي 

كجػػذبهـ إليهػػا كاالحت ػػاظ  ،تسػهـ مجمكعػػة المناشػػط المدرسػػية فػػي إ ػػراء الطػػبلب بالمدرسػػة  .10
 ،تسػػػاعد عمػػػى حػػػؿ مشػػػكبلت ال يػػػاب فإنهػػػا ،كمػػػف اػػػـ  ،بهػػػـ داخمهػػػا أطػػػكؿ مػػػدة ممكنػػػة 

 .فر ال رص لتككيف صدا ات جديدةإضافة إلى أنها تك  ،كالتسرب مف المدرسة

 ،كاالتجاهػات المحببػة ،ك رس النيـ  ،يساعد عمى بمكرة الشخصية المتكاممة لدل الطبلب  .11
لنند كتنبؿ ا ،كتنمية الندرة النندية ،كالتكامؿ ،كمساعدة الضع اء ،كحسف التدبير ،كالصدؽ 

كمػف اػـ تحكيػؿ هػذا االتجاهػات إلػى عػادات سػمككية  ،المتػأني المػؤدب كالػرد ،مف اآلخػريف
 (19-18: 2010. )الفي، راسخة

 الوظائؼ الجتماعية: -ثالثاً 
 منها أن : ،يخدـ النشاط في خمؽ مجمكعة مف الكظا ؼ االجتماعية

 كالمحبة. ،كدكينشر بينهـ ال ،يسهـ في خمؽ الصدا ات بيف أفراد جماعة النشاط .1

 ،كالنػػكانيف  ،كاحتػػراـ األنظمػػة  ،كالانػػة  ،كممارسػػة الديمنراطيػػة  ،يػػدربهـ عمػػى الخدمػػة العامػػة  .2
 ،كالمكاءمػػػػة بػػػػيف مسػػػػؤكليات  تجػػػػاا ال ػػػػرد  ،كالعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػتامارها  ،كتنػػػػدير أك ػػػػات ال ػػػػراغ 

المشػاركة ك  ،كخدمتها  ،كالمجتم  كما يساعد عمى تدريب الطبلب عمى المحافظة عمى البي ة 
  كمشركعات . ،كمشكبلت  ،كيتيح ال رصة لربط التربية بالمجتم   ،في تطكيرها 

بحيػػث يػػؤدم  ،كعناصػػر المك ػػؼ الحنينػػي  ،يهيػػئ ال ػػرص إلحػػداث ت اعػػؿ حنينػػي بػػيف ال ػػرد  .3
 (50-47 :1994، )شحات  هذا الت اعؿ إلى اكتساب خبرات ذات معنى.
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تؤخػذ مػف  ،كتن يػذها  ،ر فػي أانػاء التخطػيط لهػا ف األفكاأيحنؽ أهداؼ العمؿ الجماعي ن إذ  .4
يػتعمـ الطالػب  ،كمف خبلؿ هذا العمؿ  ،ممارسة العمؿ التعاكني المشترؾ بيت أفراد الجماعة 

 ،كيتعػػػػكد أف يحتػػػػـر ر بػػػػات اآلخػػػػريف  ،كالتخطػػػػيط المشػػػػترؾ  ،كي يػػػػة العمػػػػؿ مػػػػ  اآلخػػػػريف 
 .ك دراتهـ

 ،كاالتجاهػات اإليجابيػة  ،كالنػيـ  ،لمهػارات كا ،يكتسب الطبلب خبػرات متكاممػة مػف الحنػا ؽ  .5
كهػي تنميػة شخصػية  ،فإف النشاط يعكس أهداؼ المدرسة التػي تسػعى إلػى تحنينهػا  ،كمف اـ

 كجكهرا. ،كهذا يماؿ ركح المنهو  ،الطالب بشكؿ متكامؿ 

إضػػػافة إلػػػى صػػػنمها  ،كالحرفيػػػة عنػػػد الطػػػبلب  ،تسػػػاعد عمػػػى الكشػػػؼ عػػػف الميػػػكؿ المهنيػػػة  .6
 ،كالطباعػة  ،كالمكسػينا  ،كالرياضة ،عممية ن إذ إف ممارسة أكج  النشاط المختم ة المكاهب ال
 ،كتبيف لممشرفيف تكجهاتهـ لبلهتماـ بها ،كالتمايؿ تكشؼ عف اهتمامات الطبلب  ،كالخطابة 
 (22-21: 2010)الفي، . كما أنها تدف  ذكم المكاهب إلى االرتناء بمكاهبهـ ،كتنميتها 

مػػف خػػبلؿ اندماجػػ  فػػي  ،كتنػػبمهـ لػػ   ،كتنبػػؿ زمبل ػػ  ،المهػػارات االجتماعيػػة تنمػػي كايػػران مػػف  .7
فيػػتعمـ الطػػبلب مػػف هػػذا المكا ػػؼ السػػمكؾ  ،كالمناسػػبات  يػػر الرسػػمية ،الجماعػػات الصػػ يرة 
 االجتماعي المبل ـ .

 ،كذلػػػؾ بمػػػا ترصػػػدا األنشػػػطة مػػػف أ ػػػراض يممسػػػها الطالػػػب  ،يخمػػػؽ الدافعيػػػة لػػػدل الطػػػبلب  .8
كفا دتػ   ،كمف اـ الشعكر بأهميتػ   ،كتصميـ لتحنيؽ هذا األ راض  ،حماسة كيندف  نحكها ب

مما يكلد عندا دافعان  كيان لبلستمرار في بذؿ  ،كهك يبذؿ  صارل جهدا لتحنيؽ تمؾ األ راض 
كهػػذا السػمكؾ الػػذم ي تنػدا داخػػؿ الصػؼ يخ ػػؼ عميػ  كايػػران  ،إلػػى أف يػتـ إنجػػاز العمػؿ ،الجهػد

 الذم  د يشعر ب  في أاناء الحصص الدراسية. ،كالج اؼ ،مف الج اء 

 (530: 2000، )البجة

 النشاط المدرسي: عوقاتم
العديػد بعد اطبلع الباحػث عمػى المصػادر التػي تناكلػت األنشػطة المدرسػية، كجػد أف هنػاؾ 

 (69-1994:67 ،شػػحات ، كمػػا كرد فػػي )تعػػكؽ ممارسػػة النشػػاط المدرسػػي مػػف المشػػكبلت التػػي
 (185: 2011 ،)عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد (90-89: 2001 ،)مح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكظ (532- 531: 2000 ،)البجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ما يمي :( كلعؿ أبرزها 46 45-:2010 ،)الفي

 عدـ اإليماف الحنيني بنيمة المناشط كأهميتها. -

 عدـ تكافر اإلمكانات المادية المناسبة لتن يذ النشاط. -



78 

 

 عدـ ا تناع كاير مف مدراء المدارس بأهمية النشاط المدرسي كجدكاا. -

 اد النشاط لمهارات النشاط المدرسي، كعدـ إدراكهـ ألهميت .افتنار بعض رك  -

عدـ تعاكف معممي المدرسة م  را د النشاط، كانش الهـ بمنرراتهـ الدراسية، كعػدـ إفسػاحهـ   -
 ال رصة لممتعمميف لممشاركة في النشاط.

عػػدـ كجػػكد الك ػػت الكػػافي لممارسػػة النشػػاط ن لكجػػكد نظػػاـ ال تػػرتيف الدراسػػيتيف فػػي بعػػض  -
 مدارس.ال

عػػدـ كجػػكد دليػػؿ لمنشػػاط المدرسػػي داخػػؿ المدرسػػة تسترشػػد بػػ  اإلدارة المدرسػػية عنػػد بنػػاء  -
 برامو النشاط.

 عدـ كجكد حكافز مادية كمعنكية تمنح لممشاركيف في النشاط. -

 تعدد برامو النشاط في المدرسة، كتعارضها م  بعضها في كاير مف األك ات. -

 فنط. شكميان  مكف إليها مما يجعؿ مف النشاط أمران إلحاؽ بعض المتعمميف بنشاطات ال يمي -

عمػػى  عػػدـ ا تنػػاع كايػػر مػػف أكليػػاء األمػػكر بالنشػػاط المدرسػػي، كاعتنػػادهـ بأنػػ  يػػؤار سػػمبان  -
 .تحصيؿ أبنا هـ الدراسي

كيرل الباحث أن  باإلمكاف الت مب عمى جمي  المعك ات التي تحكؿ دكف ممارسػة الطػبلب 
 نترحات التالية :لؤلنشطة المدرسية مف خبلؿ الم

أف يػؤمف المعنيػكف بتحنيػػؽ أهػداؼ النشػاط مػػف مشػرفيف، كمػديريف، كمعممػػيف إيمانػان حنينيػػان  -
بػػأف األنشػػطة جػػزء مػػف المػػنهو الدراسػػي، كلػػذلؾ ي ضػػؿ تخ يػػؼ العػػبء عػػف المعممػػيف فػػي 
الجػػدكؿ الدراسػػي بتنميػػػؿ عػػدد الحصػػػص، شػػريطة أف يحاسػػػب المعمػػـ عمػػػى تأديتػػ  لمنشػػػاط 

 اسبت  عمى حصص المكاد.المدرسي، كمح

 تكفير الجكانب المادية، كالمالية التي يحتاج إليها في ممارسة النشاط. -

 أف يككف تنكيـ المعمـ عمى عمم  داخؿ كخارج الصؼ. -

 إعداد المعمميف إعدادان فنيان لممارسة ألكاف النشاط مف خبلؿ دكرات تدريبية. -

شػػػ ة أبنػػا هـ تنشػػػ ة جسػػمية، كعنميػػػة، إ نػػاع أكليػػػاء األمػػكر بنيمػػػة األنشػػطة كجػػػدكاها فػػي تن -
 كاجتماعية، ككجدانية 

 تعاكف جمي  األطراؼ المعنية في اإلعداد لؤلنشطة كممارستها. -

 تزكيد المدارس بأدلة، كبرامو ترشدها إلى كي ية ممارسة هذا األنشطة.  -
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 النشاط المغوي المدرسي: :المحور الرابع
الابلاػػة المػػنهو ك الكتػػب كالكسػػا ؿ التعميميػػة  النشػاط الم ػػكم حمنػػة مكممػػة لمتػػدريس بعناصػػرا 

فػػإذا كػػاف التػػدريس  ا مػػان عمػػى  يػػادة المػػدرس حركػػة المػػادة العمميػػة فػػي انتنالهػػا مػػف الكتػػاب إلػػى 
الطالػػب فػػإف النشػػاط الم ػػكم ينػػـك عمػػى  يػػادة الطالػػب حركػػة المػػادة العمميػػة فػػي انتنالهػػا مػػف ن سػػ  

 متكاممتاف في المعرفة كالتحصيؿ اـ الممارسة كالتطبيؽ. فالنيادتاف ،إلى الحياة كالكا   مف حكل  

فكايران ما نرل بعض الطبلب متألنيف فػي األنشػطة الم كيػة إال أنهػـ محػدكدك النشػاط داخػؿ 
فيكس  المدرس مف مجاالت النشاط الم كم بكج  عاـ ليمنح هؤالء الطبلب فرصة التعمـ  ،ال صؿ

لهػػػكه لمتسػػػمية أك ى النشػػػاط الم ػػػكم بأنػػػ  تػػػرؼه زا ػػػد لػػػذا ال يميػػػؽ النظػػػر إلػػػ فػػػي ظػػػركؼ تناسػػػبهـ .
 (262: 2000 ،كتضيي  الك ت.)عامر

ك ػػد  ػػاـ العػػالـ األمريكػػي )جكنسػػكف( فػػي أمريكيػػا ببحػػث عػػف أنػػكاع النشػػاط الػػذم ينػػـك بهػػا 
فنػػد أجػػرل بحاػػان عػػف طكا ػػؼ شػػتى مػػف الػػذككر كاإلنػػاث لمعرفػػة النشػػاط الم ػػكم  ،ال ػػرد فػػي حياتػػ 

فظهػػر أف أهػػـ نػػػكاحي النشػػاط الم ػػػكم هػػي النػػكاحي التعبيريػػػة خاصػػة التعبيػػػر التػػي ينكمػػكف بهػػػا 
عطػاء التعميمػات كاإلرشػادات كحكايػة النصػص كالنػكادر  الش كم )المحاداة( كالخطػب كالكممػات كا 

 (1981:15 ،شحاتة ،خاطر).كالمنا شة كالنراءة ككتابة التنارير كالمذكرات كالممخصات 

ف النشػػاط األدبػػي كالم ػػكم متمػػابلن فػػي جماعػػات الشػػعر أ 214:2008)،) طعيمػػةلنػػد ذكػػرك 
كالنصة كالمناؿ كالخطابة مف أهـ ما ينب ي أف يركز عمية المػنهو المدرسػي ككسػيمة كلػيس  ايػة 

كالجمػػالي عنػػد إنسػػاف المسػػتنبؿ ككجػػزء هػػاـ  كالنيمػػيككسػػيمة لبنػػاء الجانػػب الن سػػي كاالجتمػػاعي 
ف هػػذا إبنػػاء الجانػػب المعرفػػي فنػػط نسػػتطي  النػػكؿ كمػػتمـ لمبرنػػامو األكػػاديمي الػػذم يهػػدؼ إلػػى 

األنشطة معظمها أصبحت اآلف فػي محنػة تمػتنط أن اسػها األخيػرة كنحػف اآلف بػأمس الحاجػة ألف 
تتعػػالى الصػػيحات مطالبػػة بعػػكدة األنشػػطة السػػابنة إلػػى المدرسػػة كالنظػػر إليهػػا نظػػرة عمميػػة جػػادة 

فساح المجاؿ لها أاناء اليكـ الدراسي كبعد ال  يـك الدراسي.كا 

 تعريؼ النشاط المغوي المدرسي:
داخػؿ التمميػذ المتنكعة مف التحدث كاالسػتماع كالنػراءة كالكتابػة التػي يمارسػها  " هك األلكاف

، متكم ػة ريػعمى أف تككف ممارست  لها خػارج الجػدكؿ الدراسػي   ،حجرة الدراسة كخارجها بر بت 
 كد التي ت رضها الحصص الدراسية ". كأف تككف منظمة تنظيمان خاليان مف صرامة الني

 (817: 1979، )سمؾ
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"ضػػػػرب مػػػػف الممارسػػػػة العمميػػػػة لم ػػػػة العربيػػػػة مػػػػف : بأنػػػػ  (255: 1999 ،) ز ػػػػكتكعرفػػػػ 
الطبلب حيث يتـ في  اسػتخداـ الم ػة اسػتخدامان كظي يػان مكجهػان فػي مكا ػؼ حيكيػة طبيعيػة تتطمػب 

نيػػكد الصػػ ية كمػػا ت رضػػ  المػػادة التعميميػػة مػػف بعيػػدان عػػف ال ،الحػػديث كالكتابػػة كالنػػراءة كاالسػػتماع
ألػػكاف النشػػاط تعميميػػة صػػ ية ينػػـك بهػػا الطػػبلب داخػػؿ حجػػرة الصػػؼ كضػػمف ك ػػت محػػدكد كفػػي 

 إطار تعميمي محدد ". 
األلػػكاف المتنكعػػة مػػف التحػػدث كاالسػػتماع كالنػػراءة ( بأنػػ : "233: 1996،الركػػابيكعرفػػ  )

منا يػػة  يػر متكم ػػة ال يسػػبنها كال يعنبهػا شػػيء مػػف النيػػكد كالكتابػة التػػي يمارسػػها التمميػذ ممارسػػة ت
 الم ركضة ".

العمميػػة  " ألػػكاف منكعػػة مػػف الممارسػػة: ( بأنػػ 389: 1983، كعرفػػ  ) عبػػد العمػػيـ إبػػراهيـ
جحػػا فػػي المكا ػػؼ الحيكيػػة ، كيسػػتخدمكف فيهػػا الم ػػة اسػػتخداما مكجهػػا نالم ػػة، ينػػـك بهػػا الطػػبلب

 كالكتابة ".، كالنراءة، كاالستماع ،تتطمب الحديث، التي الطبيعية

كيجػػرم  ،كػػؿ مػػا يمػػس ناحيػػة ل كيػػة  بأنػػ : " ( 340 :1984، كالحمػػادم ،) ظػػافركعرفػػ  
 ،متصػػبلن بمكضػػكعات المػػنهو أك  يػػر مػػرتبط بهػػا  ،خػػارج  اعػػة الػػدرس: فرديػػان كػػاف أـ جماعيػػان 
 ".كتحت إشراؼ المدرس أـ بعيدان عف إشراف 

م بأنػػ : كػػؿ مػػا ينػػكـ بػػ  التمميػػذ مػػف تمنػػاء ن سػػ  مػػف ممارسػػة الباحػػث النشػػاط الم ػػك  كيعػػرؼ
بهػػػدؼ اكتسػػػاب المهػػػارات  لؤلنشػػػطة الم كيػػػة دكف تنيػػػد بتعميمػػػات المػػػدرس أك فػػػرض  يػػػكد عميػػػ 

  . الم كية البلزمة

 األسس التربوية التي ينبغي مراعاتيا في النشاط المغوي:
عمػػى أسػػس تربكيػػة تراعػػى فػػي لكػػي يحنػػؽ النشػػاط الم ػػكم أهدافػػ  المنصػػكدة يجػػب أف ينػػـك 

 كمف هذا األسس:  ،ممارست  كالنياـ ب 

كيعمػػؿ التبلميػػذ  ،أف ينػػـك كػػؿ نشػػاط عمػػى " ال رضػػية " فيكػػكف لػػ  هػػدؼ خػػاص ينصػػد منػػ  .1
مكانيات مدرستهـ مػف  يػر م ػاالة سػراؼ عمى الكصكؿ إلي  بأن سهـ في حدكد  دراتهـ كا   ،كا 

 أك تصكر كانحراؼ.

كيجػػػرم فػػػي جػػػك ديمنراطػػػي تسػػػكدا الحريػػػة  ،تمنا يػػػة المكجهػػػة أف ينػػػـك هػػػذا النشػػػاط عمػػػى ال .2
كاحتػػػراـ مػػػا تػػػراا األ مبيػػػة . كاعتػػػزاز كػػػؿ فػػػرد بنيمػػػة  ،كالت ػػػاهـ كتبػػػادؿ الػػػرأم بػػػيف الجماعػػػة

 (822 – 821: 1979، )سمؾ كاعتزاز المجمكع بنيمة كؿ فرد مف أفرادا. ،المجمكع 
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خػػر بػػ  مكا ػػؼ الحيػػاة العمميػػة فػػي أف يجػػرم هػػذا النشػػاط فػػي مجػػاالت حيكيػػة طبيعيػػة ممػػا تز  .3
 المجتم  الخارجي .

كأف  ،أف يككف بيف هػذا النشػاط الم ػكم ك يػرا مػف المناشػط المدرسػية األخػرل تػرابط كتػآلؼ  .4
يكػػكف بينػػ  كبػػيف المػػنهو عبل ػػات مكصػػكلة تػػؤدم إلػػى التكامػػؿ كالتجديػػد كالتنكيػػ  كاالبتكػػار 

 ؾ يككف نشاطان جذابان كممهمان . بص ة مستمرة م  تجنب التكرار كاالبتذاؿ ... كبذل

 (235: 1996)الركابي، 

 أف تككف أهداؼ هذا النشاط متصمة اتصاال مباشرا بأهداؼ تعميـ فركع الم ة العربية . .5

 أف تعمؿ عمى استخداـ الم ة كظي يا . .6

 أف تستكعب ال نكف األدبية في إ ناء األنشطة الم كية كتمكينها، )فنكف األدب كشعرا كنارا(. .7

 تمبي الحاجات المتنكعة لدل الطمبة كتراعي ال ركؽ ال ردية لديهـ .أف  .8

 أف تتبلءـ أك ات هذا النشاطات م  أك ات الطمبة . .9

أف ال تنتصػػر المشػػاركة عمػػى معممػػي الم ػػة العربيػػة بػػؿ يتعػػدل ذلػػؾ إلػػى شخصػػيات أخػػرل  .10
 مف المجتم  المحمي كالمؤسسات األدبية .

 حسب اهتماماتهـ ك دراتهـ . أف تكزع األدكار بيف جمي  المشاركيف .11

أف ال تنحسػػر هػػذا النشػػاطات داخػػؿ أسػػكار المدرسػػية بػػؿ تتعػػداها إلػػى المراكػػز كالمؤسسػػات  .12
 الانافية كاالجتماعية.

أف ال تنتصر المدرسة عمى ممارسة لكف كاحػد مػف النشػاطات بػؿ تمػارس ألػكاف النشػاطات  .13
 (104: 2003 ،)العمايرة الم كية جميعها.

  مغوي المدرسي:أىمية النشاط ال
األنشطة الم كية مف الكسا ؿ ال عالة التي يسػتخدمها المعمػـ كتسػتعيف بهػا المدرسػة الحدياػة 
فػػي تحنيػػؽ أهػػداؼ تعمػػيـ الم ػػة العربيػػة، حيػػث أصػػبح مسػػممان بػػ  أف الم ػػة ال تعمػػـ بنكاعػػد ك كالػػب 

سميمة في مكا ػؼ حيػة منطنية منظمة كحدها، بندر ما يتـ تعميمها بالتنميد كالمحاكاة كالممارسة ال
تشب  مكا ؼ الحياة إلػى حػد كبيػر، كهنػا تػأتي األنشػطة الم كيػة بمجاالتهػا المتنكعػة لتماػؿ أفضػؿ 

 (2005:11الكسا ؿ لبمكغ هذا ال ايات المنشكدة. )طعيمة، 
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 المغوية في النقاط التالية: ةوتتمثؿ أىمية األنشط

مػػػاد عمػػػى الػػػن س كالانػػػة ك ػػػدرتهـ عمػػػى تتػػػيح لمطمبػػػة فرصػػػة االنطػػػبلؽ كالحريػػػة كالعمػػػؿ كاالعت .1
 النجاح كاإلدراؾ بأف ما يتعممكن  بصكرة نظرية ليس من صبلن عف حياتهـ الكا عية.

تعػػػػالو هػػػػذا األلػػػػكاف مػػػػف األنشػػػػطة العديػػػػد مػػػػف مظػػػػاهر الخػػػػكؼ كاالنطػػػػكاء كالعزلػػػػة كتعػػػػزز  .2
 االتجاهات اإليجابية كالتعاكف كالعمؿ الجماعي.

 ،المدرسػػػػية الم كيػػػػة خارجػػػػة عػػػػف إطػػػػار المنهػػػػاج الدراسػػػػي يعتنػػػػد الػػػػبعض أف هػػػػذا األنشػػػػطة  .3
كيطمنكف عميها أنشطة ال منهجية كأنها كجدت لمتركيح كالمتعة كالتسمية ك ضاء أك ػات ال ػراغ 

 لمتبلميذ إال أف هذا األلكاف مف النشاط هي مف صميـ المنهاج كمكممة ل .

ؿ المعينة فإف مجاؿ هذا األلكاف إذا كاف مجاؿ التدريس يشمؿ المنهو كالكتب كالطرؽ كالكسا  .4
 مف النشاط هك )المكا ؼ الطبيعية كال رص العممية التي تعالو فيها المكاد الدراسية(.

إذا كاف المجاؿ األكؿ يتج  إلى النظريات كالنكاعد فإف المجاؿ الااني محكرا التطبيؽ كترجمة  .5
 هذا النظريات إلى إنتاج عممي مادم.

مب  رفان دراسية كأنظمة معينػة محػددة الزمػاف كالمكػاف فػإف المجػاؿ إذا كاف المجاؿ األكؿ يتط .6
 الااني تسكدا الحرية كاالنطبلؽ كالتخ ؼ مف هذا النيكد الزمانية كالمكانية.

 (255: 1999 ،)ز كت

 :أىداؼ النشاط المغوي المدرسي
 يمكف تحديد أهداؼ النشاط الم كم في النناط التالية:

ميمان كاستخدامها استخدامان صحيحان في مكا ؼ الحياة العمميػة كمػا التعامؿ م  الم ة تعامبلن س .1
يمـز تمؾ المكا ػؼ مػف ضػركب التعبيػر الػكظي ي كاإلبػداعي كيتحنػؽ هػذا مػف خػبلؿ النػدكات 

 كاالجتماعات .

يعمػػؿ عمػػى ربػػط الطػػبلب بتػػرااهـ العربػػي كالعػػالمي المتػػرجـ كييسػػر لهػػـ سػػبؿ االتصػػاؿ بهمػػا  .2
ؿ المطالعة الحػرة كمػف خػبلؿ اطبلعػ  عمػى الصػحؼ كالمجػبلت كمكاكبة ما يستجد مف خبل

 (  234: 1996)الركابي،كالدكريات...الخ.

يسهـ في التعرؼ إلى مكاهب الطبلب الم كية كاألدبية كالكشؼ عف ميكلهـ كمػف اػـ تنميتهػا  .3
كتكجيههػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ مبلحظػػػػة الطػػػػبلب فػػػػي أانػػػػاء أدا هػػػػـ األنشػػػػطة الم كيػػػػة كمػػػػف خػػػػبلؿ 

 ـ .االستماع إليه
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ش الها بما يتبلءـ م  ميكؿ الطبلب كتدريبهـ عمى كي ية االنت اع ب . .4    تؿ أك ات ال راغ كا 

  (183: 2011)عيد ،

تابيػػػت تحصػػػيؿ الطػػػبلب المعرفػػػي الػػػذم تعممػػػكا داخػػػؿ حجػػػرات الصػػػؼ كتكسػػػيع  كتطػػػكيرا   .5
     كتجديدا .

طريػػػؽ   ػػػرس النػػػيـ فػػػي ن ػػػكس الطػػػبلب كمسػػػاعدتهـ عمػػػى ممارسػػػة اتجاهػػػات مر كبػػػة عػػػف .6
 ( 538-537: 2000)البجة، المشاركة في التمايؿ كتعكدهـ عمى احتراـ آراء زمبل هـ.

  يساعد عمى إزالة العادات  ير المر كب فيها كالخجؿ كاالضطراب كالنمؽ كاالنعزاؿ . .7

بنػػاء شخصػػية  كيػػة لمطػػبلب كتنشػػ تهـ تنشػػ ة اجتماعيػػة كخمنيػػة ككجدانيػػة كيعػػدهـ لمكاجهػػة   .8
 (399: 1983) إبراهيـ، دربهـ عمى تحمؿ المسؤكليات النيادية .الحياة العممية كي

يخمػػػؽ جػػػكان مػػػف الرضػػػا كالر بػػػة عنػػػد الطػػػبلب نحػػػك الم ػػػة العربيػػػة أم تحبػػػب هػػػذا األنشػػػطة  .9
الطػػػبلب فػػػي الم ػػػة النكميػػػة الم ػػػة األـ كتشػػػػجعهـ عمػػػى النػػػراءة الكاعيػػػة النا ػػػدة التػػػي تاػػػػرم 

 انافتهـ.

 مف نكا ص فيرفدها كيكشؼ عما ب  مف  كة فيعززها. يارم المنهو الدراسي كيبيف ما في  .10

 (539: 2000)البجة، 

 :أنواع النشاط المغوي المدرسي
 اإلذاعة المدرسية: – 1

كهي لكفه مف النشاط الم كم الذم يتـ داخؿ المدرسػة كتتػكلى اإلشػراؼ عميػ  كعمػى إعػدادا 
تخدامها فػػػي معظػػػـ المػػػكاد كهػػػي كسػػػيمة تعميميػػػة فعالػػػة يمكػػػف اسػػػ ،هي ػػػة مػػػف المدرسػػػيف كالتبلميػػػذ

كهػػي ميػػداف فسػػيح تمػػارس فيػػ  ألػػػكاف النشػػاط الم ػػكم كاألدبػػي كتػػؤدم خػػدمات تربكيػػػة  ،الدراسػػية
 (563: 2000 ،كانافية جمة لمطبلب. )البجة

بأنهػا كسػيمة تاني يػة كتربكيػة يمكػف اإلفػادة منهػا  (258–257 : 1999 ،ك د أشار )ز ػكت
 البػػػان مجمكعػػػة مػػػف الطػػػبلب تحػػػت إشػػػراؼ لجنػػػة مػػػف فػػػي العديػػػد مػػػف المجػػػاالت كينػػػكـ عميهػػػا 

المدرسيف ذكم الندرات الخاصة بينهـ مدرس الم ػة العربيػة حيػث تنػـك هػذا المجنػة بتكجيػ  الطمبػة 
رشادهـ أسمكب العمؿ في هذا اإلذاعة م  إعطاء الطمبة حرية التحرؾ كالعمػؿ كجمػ   كتعميمهـ كا 

 كتنديـ البرامو. المكاد اإلذاعية كترتيبها كتنسينها كتنظيمها
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بأنها نشاط يتكلى الطبلب إدارتها بإشراؼ مجمكعة مف   (269: 2000 ،أشار)عامركما 
المدرسيف بيػنهـ أحػد مدرسػي الم ػة العربيػة يضػعكف نظامػان لئلذاعػة يتػيح لجميػ  فصػكؿ المدرسػة 

تراجػ  أما هي ة اإلشراؼ فتكج  الطبلب نحػك مصػادر مػكادهـ اإلذاعيػة ك  ،أف تشارؾ في إدارتها 
 ما ير بكف في تنديم  كتدربهـ عمى أساليب اآلداء.

ف اإلذاعػػػػػة المدرسػػػػػية لهػػػػػا أهميػػػػػة كبيػػػػػرة فػػػػػي تعمػػػػػيـ أ (2010:387 ،)طػػػػػاهر كلنػػػػػد ذكػػػػػر
كجػػػكدة اإلصػػػ اء فهػػػي تنمػػػي فػػػي التمميػػػذ مكهبػػػة األداء، االسػػػتماع، كتػػػدريب التمميػػػذ عمػػػى حسػػػف 

  ـ الم ة استخدامان ناجحان  .كمهارة الحديث كاإللناء كاالستماع، كهي كسيمة الستخدا

 :أىداؼ اإلذاعة المدرسية
تعد اإلذاعة المدرسية مف أهـ العكامؿ التي تعمؿ عمػى تحنيػؽ أهػداؼ الم ػة العربيػة كر ػـ 

 ذلؾ هناؾ أهداؼ أخرل  ير ل كية تحننها اإلذاعة كمنها :

 إتاحة ال رصة أماـ الطبلب لمتعبير الحر النا د المستنؿ. .1

 راـ آراء اآلخريف كتنبمها.تعكيدهـ عمى احت .2

ت ػػػرس فػػػي ن ػػػكس الطػػػبلب عػػػادات كاتجاهػػػات مر ػػػكب فيهػػػا /  كػػػاحتراـ النظػػػاـ كالنػػػكانيف  .3
  كاحتراـ المدرسة كالمعمميف كااللتزاـ بآداب الديف ك يـ المجتم  اإلسبلمي.

 (197: 2011)عيد، 

 تساعدهـ عمى الك كؼ أماـ الجمهكر كمخاطبت  دكف خكؼ أك كجؿ أك تردد. .4

كدهـ عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػؤكليات كاألعبػػػاء الممنػػػاة عمػػػيهـ مػػػف خػػػبلؿ تنسػػػيـ األدكار فيمػػػا تعػػػ .5
 بينهـ.

 تنمية ركح العمؿ الجماعي المنظـ كالتعكد عمي  )العمؿ بركح ال ريؽ(. .6

 تعكدهـ عمى حسف اإلص اء لما يناؿ كفهم  كتذك   كنندا . .7

 (564-563: 2000)البجة، 

 الطبلب.  رس النيـ كالعادات الحسنة في ن كس .8

 تكسي  مدارؾ الطبلب الذهنية، كال كرية، كالعممية . .9

 زيادة الاركة الم كية. .10

 تنمية مهارة  راءتهـ. .11
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 تعكيد الطبلب عمى االستماع الجيد. .12

بداء الرأم. .13  تعكيد الطبلب عمى االستنتاج كا 

 (6: 2007تعكيد الطبلب عمى الت كير المبدع المستنؿ.)عبد الحميد،  .14

 المتعمميف في هذا النشاط كتنمية مكهبتهـ.رعاية المكهكبيف مف  .15

إكسػػػػػاب المتعممػػػػػيف النػػػػػدرة عمػػػػػى التعامػػػػػؿ مػػػػػ  المراجػػػػػ  العمميػػػػػة نإلعػػػػػداد المكضػػػػػكعات  .16
 اإلذاعية.

 اكتساب مهارات إجراء المناببلت اإلذاعية م  مس كلي المدرسة. .17

 (83: 2010ربط المتعمميف بمجتمعهـ المحيط، كبنضاياا كمشكبلت  .)الفي ، .18

 لمغوية لإلذاعة المدرسية:األىداؼ ا
كػػؿ مػػا يذيعػػ  المتحػػداكف عبػػر  فػػي كيظهػػر ذلػػؾ التمػػرس عمػػى الحػػديث بالم ػػة ال صػػحى  .1

 ممػا يحنػؽ لكػؿ مػف المتحػدث كالمسػتم  فرصػة االسػتماع كالحػديث بشػكؿ متكػرر ،اإلذاعة
 .كهذا يؤدم إلى إتناف مهارتي الحديث كاالستماع

  الشركط الكاجب تكافرها في الطالب المتحدث.تدريبهـ عمى حسف اإللناء كجكدت  كهذا مف  .2

 (400: 1983)إبراهيـ، 

 (197: 2011)عيد،  .تعطيهـ فرصة التدريب عمى كتابة النصص كالتمايميات .3

 تدريبهـ عمى النراءة السريعة الخاط ة م  د ة ال هـ كالتمرس عمى عمميات التمخيص . .4

اػػراء حصػػيمتهـ  .5 بمػػكاد جديػػدة تسػػاعدهـ فػػي تعبيػػرهـ تكسػػي  انافػػة الطػػبلب كتنميػػة أفكػػارهـ كا 
 (565: 2000 ،الش كم التحريرم .)البجة

 فوائد اإلذاعة المدرسية:
 (259 - 258: 1999 ،) ز ػكت، كلنػد أشػارلئلذاعة المدرسية فكا د عظيمة في المجاؿ الم ػكم

 : إلى عدد منها

منكع  م  التركيػز زيادة انافة الطمبة كنمك معارفهـ بما تندم  لهـ مف مكاد عممية كانافية   -
 عمى الجانب الم كم في بث البرامو كتنكعها لتشمؿ األدب كالم ة كال كر.

تنميػػػة الػػػكعي الم ػػػكم لػػػدم الطػػػبلب عػػػف طريػػػؽ اسػػػتماعهـ إلػػػى الم ػػػة العربيػػػة ال صػػػحى   -
شراكهـ في البرامو الخاصة بها مما يؤدم إلى زيادة اركتهـ الم كية كيعكدهـ ممارستها.  كا 
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بلب التعبيريػػػة كرفػػػ  الخجػػػؿ مػػػف ن كسػػػهـ كتعكيػػػدهـ مكاجهػػػة المشػػػكبلت إاػػػراء  ػػػدرات الطػػػ  -
 كالطبل ة في الحديث كالببل ة في الكتابة.

يجازهػػػػا كتننػػػػيف األفكػػػػار كترتيبهػػػػػا   - تعكيػػػػد الطػػػػبلب عمػػػػؿ الممخصػػػػات ككتابػػػػة التنػػػػارير كا 
 كتنظيمها .

تندمػ  اإلذاعػة  تكجي  الطبلب لمنراءة كالبحث كالمطالعة كزيارة المكتبة كذلؾ مف خبلؿ ما  -
 المدرسية مف برامو كمسابنات األمر الذم مف شأن  رف  مستكاهـ الم كم.

تكظيػػؼ مهػػارات الم ػػة التػػي تعممهػػا الطػػبلب فػػي مكا ػػؼ تطبينيػػة فعميػػة ماػػؿ حسػػف األداء   -
 كاالستماع كالطبل ة كالسرعة المناسبة كتمايؿ المعنى .

ا النشاط إشراؾ أكبر عدد ممكف مف م  األخذ بعيف االعتبار أف يحرص النا مكف عمى هذ
كأال ينحصػػر هػػذا العمػػؿ فػػي الطػػبلب المت ػػك يف حتػػى تعػػـ  ،الطػػبلب سػػكاء فػػي اإلعػػداد أك التن يػػذ

 كما ينب ي أف تتنكع ال ترة الزمنية التي تندـ فيها اإلذاعة صباحان أك ظهران.  ،ال ا دة 

 ( ما يمي :104: 2003 ،ك د أضاؼ )العمايرة

 لب ك رس الانة كالجرأة كالشجاعة لديهـ.بناء شخصية الطا -

 تنمية مهارات االتصاؿ كالتكاصؿ الم كم بيف الطمبة. -

 .ءتدريب الطمبة عمى أساليب البحث العممي كاالستنصا -

 تنمية مهارات اإلص اء كال هـ كاالستيعاب. -

  االعتماد عمى الن س في الكصكؿ إلى المعرفة. -

  : ( ما يمي402: 1983كما أضاؼ ) إبراهيـ، 

تناف العمؿ كالندرة عمى التعبير . -  تدريب الطمبة عمى حسف اآلداء كجكدة اإللناء كا 

  زيادة انافة الطمبة كتنمية أفكارهـ كمعارفهـ. -

 التدريب عمى استخداـ الم ة ال صحى في مكا ؼ حياتية. -

 التدريب عمى تأليؼ النصص كالتمايميات. -

كدة التمخػػيص كذلػػؾ بػػالرجكع إلػػى الصػػحؼ التػػدريب عمػػى النػػراءة السػػريعة، كد ػػة ال هػػـ، كجػػ -
  إلعداد نشرة األنباء.

 



87 

 

 تنظيـ اإلذاعة المدرسية:
ال بػػػد ألم نشػػػاط مدرسػػػي أف يػػػنظـ بطرينػػػة تضػػػبط ممارسػػػت  كمػػػف اػػػـ يجػػػب األخػػػذ بعػػػيف 

 االعتبار ما يمي:

أف يسند أمػر جماعػة اإلذاعػة لمعمػـ ذم مكاهػب كخبػرة إشػرافية مميػزة عمػى ماػؿ هػذا النػكع  .1
اط كينػػكـ هػػذا المعمػػـ باختيػػار أعضػػاء هػػذا الجماعػػة مستشػػيران فػػي اختيػػارا زمػػبلءا مػػف النشػػ

دارة المدرسة.     المعمميف كا 

تنكـ المجمكعة المختارة بكض  األسػس كالنكاعػد الخاصػة بالنظػاـ اإلدارم ألفرادهػا كتكزيػ   .2
السػػير المهمػػات عمػػيهـ كمػػف اػػـ إعػػداد البػػرامو اإلذاعيػػة كتعيػػيف مكاعيػػدها اليكميػػة كخطػػة 

 فيها.

مشػػػاركة طػػػبلب المدرسػػػة مشػػػاركة كاممػػػة بشػػػكؿ دكرم لكػػػؿ فصػػػؿ كػػػأف يعطػػػى كػػػؿ فصػػػؿ  .3
 أسبكعان معينا بحيث ي طى هذا النظاـ السنة الدراسية الكاممة.

رشاد الطبلب إلى المصادر التػي تسػاعدهـ فػي  .4 تنكـ هي ة اإلشراؼ برصد فنرات اإلذاعة كا 
 انتناء أفضم  بحيث ت طى هذا المادة أسبكعان .إعداد المادة اـ مراجعة ما أعدا الطبلب ك 

 بػػػؿ البػػػدء بعمميػػػة اإلذاعػػػة عمػػػى الهي ػػػة المشػػػرفة أف تػػػدرب الطػػػبلب عمػػػى أسػػػاليب األداء  .5
 كاإللناء.

 يمكػػف اتخػػاذ هػػذا النشػػاط كمسػػابنة بػػيف الصػػ كؼ كيختػػار ال ػػا ز مػػف بػػيف أفضػػمها تنظيمػػان  .6
 (2010:140 ،في المكاد.)سميـ كتنكيعان 

 وبرامجيا: مادة اإلذاعة
يتك ؼ نجاح اإلذاعة المدرسية عمى المادة التي تندمها مف حيث التنكع كالتجديد كاالبتكػار 

 كالطرافة كحسف اإلعداد كالتنظيـ كمدل تحنينها لؤلهداؼ المرجكة.
لػػذا يمكػػػف اإلشػػػارة إلػػى أهػػػـ األلػػػكاف التػػػي يمكػػف تنػػػديمها إلػػػى جمهػػكر المدرسػػػة فػػػي مجػػػاؿ 

 النشاط الم كم:
بسػػها الطػػبلب مػػف الصػػحؼ اليكميػػة بشػػكؿ تكينصػػد بهػػا التػػي ين: اليوميػػة خبػػاراأل نشػػرة .1

مكجز إلى جانب األخبار التي ت طى األحػداث الجاريػة فػي المدرسػة كيػتـ الحصػكؿ عميهػا 
 . رؤساء كمجمكعات النشاط مف إدارة المدرسة كهي تها التدريسية أك

 (402: 1983)إبراهيـ، 
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ف مكاعيػد النػدكات كالح ػبلت كالمسػابنات أك التنبيػ  إلػى : كتتماؿ في اإلعبلف عػاإلعالنات .2
أك معالجػة ظػاهرة طبلبيػة  ،بعض النػرارات التػي تصػدرها اإلدارة المدرسػية كمشػكمة ال يػاب

 (565: 2000)البجة،  أك ممارسات خاط ة أك صكر ماالية عف سمكؾ الطمبة.، معينة

ر مدرسػػي أك خبػػر سياسػػي أك : كذلػػؾ يػػتـ عػػف طريػػؽ إبػػداء الػػرأم فػػي  ػػراوالنقػػد التعميػػؽ .3
اجتمػػػاعي بػػػارز كتتطمػػػب ماػػػؿ هػػػذا االنتنػػػادات أف يكػػػكف الطالػػػب عمػػػى درجػػػة كبيػػػرة مػػػف 

كينػػـك  ،حػػد الطػػبلب الخبػػر أك النػػرارأكيمكػػف ممارسػػة هػػذا النػػكع عػػف طريػػؽ إلنػػاء  ،الػػكعي
  .أك إيجابان  طالب آخر بالتعميؽ عمي  سمبان 

 .النظاـ كحسف السمكؾ لممحافظة عمى  المدرسية والتعميمات العظات .4

 (                                      141 :2010، فيما يخص طرؽ الدراسة كال ركض ... الخ.)سميـ المدرسي التوجيو .5

: كتتضمف إلناء بعػض النصػص النصػيرة مػف تػأليؼ الطػبلب أك مػف  ػراءاتهـ  األدب زاوية .6
 أك تمايميات  صيرة أك بعض األبيات الشعرية.

كتشػػتمؿ عمػػى مجمكعػػات مػػف است سػػارات الطػػبلب فػػي بعػػض األمػػكر  :الطمبػػة يػػدبر  زاويػػة .7
المدرسية  أك المعمكمات الانافية أك بعض المنترحات كهذا يحتاج إلى صندكؽ تكض  فيػ  
ماػػػؿ هػػػذا األسػػػ مة كالمنترحػػػات مػػػف  بػػػؿ الطػػػبلب كتنػػػـك مجمكعػػػة اإلذاعػػػة بإلنا هػػػا كالػػػرد 

 (196: 2011)عيد، عميها.

كالنصػػػد منهػػػا إضػػػ اء ركح المػػػرح : والنػػػوادر والطرائػػػؼ األدبيػػػة والعمميػػػةفقػػػرة الفكاىػػػة  .8
  (402: 1983)إبراهيـ،  كالسركر إلبعاد الممؿ عف الطبلب.

حػد أعضػاء الهي ػة أيتـ عف طريؽ إجراء لناء مػ  مػدير المدرسػة أك  :زاوية شخصية اليـو .9
 (104: 2003 ،)العمايرة التدريسية.

 الصحافة المدرسية:-2
ت الصػػحافة المدرسػػية فػػي ك تنػػا الحاضػػر باالهتمػػاـ الزا ػػد كاعتمػػدت عمػػي أنهػػا لنػػد حظيػػ

كسػػيمة تربكيػػة ناجحػػة كأداة فعالػػة فػػي تكايػػؽ الصػػمة بػػيف المجتمػػ  المدرسػػي كالمجتمػػ  الخػػارجي 
 .كما تعتبر مجاال كاسعا لمختمؼ ال نكف العممية كاألدبية كاالجتماعية كالانافية ،)المحمي(

 (568: 2000 ،)البجة

نشاط حر ين ذ داخؿ المدرسة، كينكـ الطالػب بالعػبء " الصحافة المدرسية هي: تعريؼ 
خراجػا، كطباعػة، كتكزيعػا، بإشػراؼ مشػرؼ جماعػة الصػحافة،  األساسي فػي إصػدارها، تحريػرا، كا 
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كتخاطػػػب مجتمػػػ  المدرسػػػة مػػػف طػػػبلب، كمعممػػػيف، كأكليػػػاء أمػػػكر، كتمتػػػـز بالنكاعػػػد التػػػي تحكػػػـ 
را هػـ بنػدر مػف آيما تنشرا مف مكاد،  م  إتاحة ال رصة لمطبلب لمتعبير عػف المؤسسة التعميمية ف

 ."االستنبللية كالمسؤكلية التي تنمي جكانب إبداعية كتربكية مف خبلؿ فنكف الكتابة الصح ية 

 (194: 2007عبد الحميد، )

إلػى "العممية االجتماعية لنشػر األخبػار كالمعمكمػات الشػارحة ك د عرفت الصحافة بأنها :
 (20: 2006جمهكر النراء مف خبلؿ الصحؼ المطبكعة، لتحنيؽ أهداؼ معينة ".)حامد، 

" هػػػي عمميػػػة ننػػػؿ المعمكمػػات المنػػػركءة مػػػف مكػػػاف أك كعرفػػت الصػػػحافة التربكيػػػة بأنهػػا: 
 (16: 2009زماف آلخر بص ة دكرية كالتي تحنؽ األهداؼ التربكية السميمة لممجتم .)الضب ، 

( بأنهػػػا :"أحػػػد أشػػػكاؿ اإلعػػػبلـ المدرسػػػي المتخصػػػص، 25: 2000، ك ػػػد عرفهػػػا)محمكد
الذم ينكـ عمي  الطبلب بمساعدة مشرؼ الصػحافة، مسػتخدميف ال نػكف الصػح ية المختم ػة سػكاء 
صػػدرت هػػذا الصػػحؼ مكتكبػػة أك مطبكعػػة أك مصػػكرة كفػػؽ دكريػػة محػػددة بعنػػاكيف اابتػػة كبشػػكؿ 

 يعبر عف المجتم  المدرسي كيحنؽ أهداف ". 

لباحث أف الصحافة المدرسية هي: كسيمة لنشر األخبار داخؿ المجتمػ  المدرسػي كيرل ا
 إلى النراء عف طريؽ الكسا ؿ المطبكعة أك المكتكبة مف أجؿ تحنيؽ أهداؼ تربكية.

 خصائص الصحافة المدرسية:
 يعتبر مف أهـ الخصا ص التي تميز الصحافة المدرسية عدد مف المبادئ كاألسس هي:

 ية، التػػػػػذكر كالتركيػػػػػز، المكضػػػػػكعية كالمنطنيػػػػػة، التنػػػػػكع، الكحػػػػػدة ،المشػػػػػاركة، الصػػػػػدؽ كالمصػػػػػدا
 (34: 2006)حامد،  التعاكف، حرية النند كالتذكؽ األدبي، الد ة، تنمية المهارات، االستمتاع.

 :ص والتربوية بوجو عاـأىداؼ الصحافة المدرسية المغوية بوجو خا
 خمؽ رأم عاـ مكحد متجانس في المدرسة. .1

ة ال رصػػػػػػػػة لمتبلميػػػػػػػػذ لمتعبيػػػػػػػػر عمػػػػػػػػا يػػػػػػػػدكر فػػػػػػػػي خمػػػػػػػػدهـ كالكشػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف ميػػػػػػػػكلهـ تهي ػػػػػػػػ .2
 (1994:175)شحات ، كمكاهبهـ.

 .تنش ة جيؿ فتي يؤمف بالحرية كالحؽ كالماؿ اإلنسانية .3

حمػػؿ التبلميػػذ عمػػػى االبتكػػار كاإلبػػػداع فػػي انتنػػػاء المكضػػكعات كطرينػػػة عرضػػها كاختيػػػار  .4
 (403: 1983يـ ،) إبراه العناكيف  كتنسيؽ الصكر كالرسكمات.

  رس عادة التعاكف المنظـ في شخصيات الطبلب كالماابرة كاالعتماد عمى الن س . .5
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 (81: 2010) الفي ،ترسيخ م اهيـ النيادة كتحمؿ المس كلية في ن كس الطبلب . .6

 اكتشاؼ الندرات كالمكاهب كصنمها. .7

 تحسف النطؽ كتنمية الم ة عند الطبلب. .8

تناف العمؿ  .9 بيف الطبلب داخؿ جماعػة الصػحافة المدرسػية لتنػديـ عمػؿ ال اعمية كالصدؽ كا 
 جيد . 

 إشراؾ الطالب ن س  في تنديـ المادة يساعدا عمى استيعابها كتنمية ركح البحث لدي  .  .10

اإلعبلف عف الخدمات التعميمية المختم ة ماػؿ الػرحبلت المدرسػية كأخبػار المدرسػة كالتانيػؼ  .11
 كالتكعية 

بخمػػػؽ فػػػرص متكاف ػػػة بػػػيف الطػػػبلب مػػػف بي ػػػات مختم ػػػة فػػػي  تنميػػػة االتجاهػػػات االجتماعيػػػة .12
 ممارسة عمؿ كاحد .

 ( 2006:37)حامد،  التعرؼ عمى  ضايا المجتم  كمشكبلت  . .13

 تنمية انافة الطمبة كتكسي  آفا هـ كخبراتهـ . .14

 تعزيز المناهو المدرسية كتعميؽ أار التعمـ لدل الطمبة . .15

 نبمها .تعكيد الطمبة عمى احتراـ آراء اآلخريف كت .16

 تعكيد الطمبة عمى الجرأة كاالعتماد عمى الن س كتحمؿ المسؤكلية. .17

 (2003:105 ،)العمايرة 

 تعكيد الطمبة عمى العمؿ التعاكني كالعمؿ ال ريني. .18

 ربط المدرسة بالبي ة كالمجتم . .19

  رس  درة التعميـ الذاتي لدل الطبلب كحب النراءة. .20

 (9-7: 2008 ،تدريب الطالب عمى حرية التعبير. )أبك زيد .21

 فيما يمي: يمكف إجماليا( فوائدىا 259: 1999 ،وقد ذكر)زقوت

 تعكد الطبلب التعاكف كالعمؿ بركح ال ريؽ كالبعد عف الذاتية. .1

 تنمي انافة الطبلب كتزيد مف معمكماتهـ كمعارفهـ في شتى المجاالت. .2

 تطمعهـ عمى مشكبلت مجتمعهـ المدرسي كالمحمي. .3
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 لمحيط بهـ كتعرفهـ بأحكال  كمشكبلت .تمني الضكء عمى العالـ ا .4

 تبصر الطبلب بأكضاعهـ المدرسية. .5

 تربطهـ بالبي ة المدرسية كالمحمية كالنكمية كالعالمية. .6

 أنواع الصحافة المدرسية:
 اإلعالنات المدرسية: (1

عبػػارة عػػف لكحػػة خشػػبية م طػػاة بزجػػاج تعمػػؽ فػػي مكػػاف بػػارز مػػف سػػاحة المدرسػػة  كهػػي
كال ايػػة مػػف هػػذا العمػػؿ تػػدريب الطػػبلب عمػػى التعبيػػر الػػكظي ي كهػػك فػػف ، تابػػت عميهػػا اإلعبلنػػات

 اإلعبلف كهك كسيمة إلظهار أعماؿ الطبلب كأنشطتهـ.
 :(الموائح الدائمة )الثابتة (2

هػػي الفتػػات تعمػػؽ فػػي أمكنػػة بػػارزة مػػف المدرسػػة ليتسػػنى لجميػػ  الطمبػػة  راءتهػػا كيكتػػب 
التحمي بالص ات الحميػدة كالتمسػؾ بالمبػادئ عميها في العادة شعارات كأ كاؿ تحث الطبلب عمى 

 (2000 :570 ، االجتماعية.)البجة
 صحيفة الصؼ: (3

نتاجها عمى هؤالء الطبلب.  كهي التي تعتني بشؤكف الصؼ كطبلب  كينتصر نشاطها كا 

 (105: 2003 ،)العمايرة
 :صحيفة الحائط (4

مف صػؼ كهي أكس  كأشمؿ مف صحي ة الصؼ حيث المكاضي  المنكعة كانخراط أكار 
خراجها.  (145: 2009 ،)أحمد  فيها كاشتراؾ أعداد أكبر مف الطبلب في إعدادها كا 

 المدرسة:صحيفة  (5

كهي صكرة مكبرة عف صحي ة الصػؼ كمػا يميزهػا اتسػاع ر عػة مكضػكعاتها كزيػادة عػدد 
كهػػي التػػي تهػػتـ بشػػؤكف المدرسػػة بصػػكرة عامػػة بمػػا فيهػػا مػػف  الطػػبلب المشػػاركيف فػػي إصػػدارها.

 ...الخ.سيف كمباف كأكج  نشاط مختم ة مف زيارات كرحبلت كمناسباتطبلب كمدر 
 (199: 1983)إبراهيـ، 
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 كيفية إعدادىا:

صػػػػدارها مجمكعػػػػة مػػػػف طػػػػبلب المدرسػػػػة يطمػػػػؽ عميهػػػػا )جماعػػػػة  يشػػػػرؼ عمػػػػى إعػػػػدادها كا 
الصػػحافة المدرسػػية( يسػػهـ فػػي إعػػدادها أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف طػػبلب المدرسػػة مػػف ذكم الميػػكؿ 

درة عمػػػى الكتابػػػة كعمػػػؿ هػػػذا المجمكعػػػة الر يسػػػي تنظػػػيـ العمػػػؿ فػػػي المجمػػػة كيجػػػب األدبيػػػة كالنػػػ
التخطيط لها بعناية فا نة ألنها تماؿ النشاط المدرسػي كمػ  كألنهػا تعكػس الكجػ  الحنينػي لممدرسػة 

 كيمكف أف يتـ إعدادها كفؽ الخطكات التالية :

عمػػى تحريرهػػا بػػاإلعبلف تباشػػر جماعػػة الصػػحي ة المدرسػػية بالتعػػاكف مػػ  المػػدرس المشػػرؼ  .1
عنهػػا كل ػػت أنظػػار الطػػبلب إليهػػا كتبػػيف أ راضػػها كمكضػػكعاتها كأهميتهػػا كتشػػجيعهـ عمػػى 

 الكتابة فيها.

تنػػػـك هػػػذا الجماعػػػة مػػػ  المػػػدرس المشػػػرؼ بانتنػػػاء أفضػػػؿ مػػػا كتبػػػ  طػػػبلب الصػػػ كؼ فػػػي  .2
 مجبلتهـ الصح ية ألخذ أعمالهـ اإلبداعية لتككف مادة المجمة المدرسية.

مػدرس المشػرؼ أف يشػػرؾ أكبػر عػدد ممكػػف مػف الطػبلب مػػف جميػ  الصػ كؼ اػػـ يتػكخى ال .3
 ،ينػػػـك بتكزيػػػ  المهمػػػات عمػػػيهـ كتنسػػػيمهـ إلػػػى مجمكعػػػات: مجمكعػػػة لممنػػػاببلت الصػػػح ية

كخامسػػػػة  ،كرابعػػػػة ألعمػػػػاؿ الرسػػػػـ كالخػػػػط  ،كاالاػػػػة لمراجعػػػػة الصػػػػيا ة  ،كأخػػػػرل لؤلخبػػػػار
 لئلخراج كهكذا.

 مى تبكيب المجمة كمراجعتها مراجعة د ينة.تتضافر هذا الجهكد كمها لتشرؼ ع .4

 (2000:573 ،)البجة

 :أثر الصحافة المدرسية في المجاؿ المغوي
 -تحنؽ الصحافة المدرسية في المجاؿ الم كم ما يمي:

 إاراء ل ة الطالب عف طريؽ النراءة كاإلعداد كالتننيح...الخ. .1

كؼ األدب مػف شػعر كناػر التنافس في المجاؿ الم كم بيف الطبلب فيما يعرضكف مػف صػن .2
 ك صة كنكادر...الخ.

تكشػػػػؼ عػػػػف بعػػػػض المكاهػػػػب األدبيػػػػة لػػػػدم الطمبػػػػة ممػػػػا يسػػػػاعد عمػػػػى رعايتهػػػػا كتنميتهػػػػا  .3
 كتكجيهها.

تػػدريب الطػػبلب عمػػى الصػػيا ة الم كيػػة السػػميمة كانتنػػاء األل ػػاظ كترتيػػب األفكػػار كتنظيمهػػا  .4
 كتسمسمها.
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 تابعة الجديد في مياديف العمـ كالمعرفة.تحبيب الطبلب في المطالعة كالنراءة كشدهـ إلى م .5

تاحة ال رصة لهـ لئلطبلع عمى كتابات  .6 تنكية ممكة التعبير الكتابي كالببل ي لدل الطمبة كا 
 زمبل هـ.

كإلعداد هذا المجمة البد أف ينتب  النا مكف عمى هذا النشاط الصح ي كالمشرفكف عمي  إلى 
ة أك المعممػػػيف كأف يشػػػجعكا مزيػػػدان مػػػف األ ػػػبلـ عػػػدـ تكػػػرار األسػػػماء ن سػػػها لممحػػػرريف مػػػف الطمبػػػ

الجديػػػػدة عمػػػػى الكتابػػػػة كاالنخػػػػراط فػػػػي هػػػػذا النشػػػػاط كأال ينحصػػػػر النشػػػػاط فػػػػي ف ػػػػة محػػػػددة مػػػػف 
 (261- 260: 1999 ،األشخاص. )ز كت

 النشاط التمثيمي و المسرحي: - 3

رات هػػك تعبيػػر عػػف المشػػاعر كاإلفصػػاح عػػف األفكػػار بػػالنكؿ كاإليمػػاء كاإلشػػا ":التمثيػػؿ
يشػػترؾ فيػػ  الجػػنس البشػػرم كال ينحصػػر أداؤا فػػي مرحمػػة معينػػة مػػف مراحػػؿ  ،كهػػك ميػػؿ طبيعػػي

 يػر أف مرحمػة الط كلػة هػي أكاػر هػذا المراحػؿ  ،الحياة بؿ يؤدي  اإلنساف فػي كػؿ مراحػؿ عمػرا 
شػػػػ  ان بالتمايػػػػؿ ألف طبيعػػػػة هػػػػذا ال  ػػػػة مكلعػػػػة بالمحاكػػػػاة كالتنميػػػػد كالتعبيػػػػر فػػػػي جميػػػػ  المكا ػػػػؼ 

 (574: 2000 ،)البجة".كات كاإلشاراتبالحر 
هػػذا الميػػؿ لػػدل األط ػػاؿ فػػي النيػػاـ بتمايػػؿ  صػػة سػػمعكها أك  اسػػت بلؿإذف مػػف الممكػػف 

 رؤكهػػػػػا كخصكصػػػػػان أف النصػػػػػص تشػػػػػتمؿ عمػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػخكص تنػػػػػكد مباشػػػػػرة إلػػػػػى 
 (262 1999: ،التمايؿ.)ز كت

 :أىمية المسرح التعميمي المدرسي
طػػػبلب فرصػػػان لمكاجهػػػة الجمػػػاهير دكف خػػػكؼ أك تهيػػػب كيتػػػدربكف التمايػػػؿ المدرسػػػي يتػػػيح لم .1

 (178: 1994)شحات ،  عمى ضبط الن س كحسف التصرؼ.

المسرح التعميمػي مػف الكسػا ؿ التعميميػة التػي ت ػكؽ  يرهػا فػي تكضػيح المعمكمػات لمتبلميػذ   .2
ة كتابيتهػػػػا فػػػػي أذهػػػػانهـ كتأايرهػػػػا فػػػػي سػػػػػمككهـ ألنهػػػػـ يػػػػركف األشػػػػياء أمػػػػامهـ ماامػػػػة ناطنػػػػػ

 (1983:414)إبراهيـ، متحركة.

نكػػػػار الػػػػذات  .3 التمايػػػػؿ المدرسػػػػي عمػػػػؿ جمػػػػاعي يتك ػػػػؼ نجاحػػػػ  عمػػػػى الصػػػػبر كالمكاظبػػػػة كا 
 .كاالعتماد عمى الن س مما يخمؽ في الطبلب ص ات الرجكلة

المكا ػػػؼ التمايميػػػة عػػػبلج نػػػاجح لمطػػػبلب الػػػذيف ي مػػػب عمػػػيهـ الخجػػػؿ كيميمػػػكف إلػػػى العزلػػػة  .4
 (2011:200)عيد،  كاالنطكاء.
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المسارح التعميمية تربي العنؿ كالمشاعر كتهذب العكاطؼ كتنمي الخياؿ عف طريؽ المكا ؼ  .5
 (2001:182)أبك م مي،  التمايمية التي يطم  بها الطالب.

المسػػػػرح التعميمػػػػي المدرسػػػػي يمػػػػد الطالػػػػب بالمعمكمػػػػات كيػػػػزكدا بػػػػأنكاع كايػػػػرة مػػػػف الخبػػػػرات  .6
كاضػػح كمػػا يعػػكد عمػػى اإللنػػاء الجيػػد كتنكيػػ  كالمهػػارات فيدربػػ  عمػػى األداء المعبػػر كالنطػػؽ ال

 (2010:135)سميـ،  الصكت.

المسػػرح التعميمػػي المدرسػػي يبعػػث المػػرح فػػي ن ػػس المماػػؿ كيحبػػب إليػػ  المدرسػػة كيبعػػدا عػػف  .7
 .الخمكؿ

مػػا فػػي البي ػػة مػػف انحرافػػات المسػػرح المدرسػػي يكاػػؽ العبل ػػة بػػيف المدرسػػة كبي تهػػا كمعالجػػة  .8
 (1996:247 )الركابي،. سمككية

 أىداؼ النشاط التمثيمي:
 مف أهـ أهداؼ النشاط التمايمي المدرسي ما يمي :

 يساعد عمى نضو الطالب كاكتماؿ شخصيت  كتمرس  ب ف الحياة. -

 تدريب الطمبة عمى األداء المعبر كالنطؽ الكاضح كاإللناء الجيد. -

 نكار الذات.إكساب الطمبة  يـ كاتجاهات ايجابية ماؿ: التعاكف، كالصبر، كالمكاظبة، كا   -

، ةإط ػػػاء بعػػػض السػػػمككيات السػػػمبية لػػػدل بعػػػض الطمبػػػة ماػػػؿ: الخجػػػؿ، كالتهيػػػب، كالعزلػػػػ -
 كاالنطكاء.

 التركيح عف الطمبة كتخ يؼ أاناؿ البرامو كالحصص الرتيبة الجافة كالجامدة. -

 تكايؽ العبل ة بيف المدرسة كالبي ة المحمية. -

 نبها النظرية كالعممية.تعزيز المناهو المدرسية كا  ناؤها كالربط بيف جكا -

 مف مهارات الم ة العربية كالنراءة كالتعبير كالمحاداة ك يرها. تعزيز كايران  -

 (2003:106 ،)العمايرة

 التمثيؿ المدرسي والمغة العربية: 
 ،يعػػد التمايػػؿ المدرسػػي كسػػيمة تعميميػػة لم ػػة العربيػػة كمنياسػػان د ينػػان لمسػػتكل الطػػبلب فيهػػا

فيػػػػزداد إ بػػػػاؿ الطػػػػبلب عميهػػػػا  ،ضػػػػكعات النػػػػراءة تصػػػػمح لمتمايػػػػؿ ككايػػػػر مػػػػف دركس األدب كمك 
كفهمهػػـ لهػػا كيمكػػػف تكميػػؼ بعػػض التبلميػػػذ تحكيػػؿ  صػػة منػػػركءة إلػػى حػػكار تمايمػػػي مػػ  بعػػػض 
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إضافات يكتبكنها فيكػكف ذلػؾ تػدريبان عمػى التعبيػر التحريػرم كالتػأليؼ المسػرحي فهػك يحنػؽ كايػران 
 (185:2003 ،مدةالحكا ،مف أهداؼ الم ة العربية. )عاشكر

 :أىمية التمثيؿ في المجاؿ المغوي
إكسػػاب الطػػبلب العديػػد مػػف المهػػارات الم كيػػة كحسػػف األداء كتمايػػؿ المعنػػى كالطبل ػػة فػػي  .1

 التعبير كانتناء األل اظ كحسف الصيا ة.

 تعكيد التبلميذ التحدث بالم ة العربية ال صحى. .2

  إصبلح عيكب النطؽ لدل بعض التبلميذ. .3

لمكاهب الطبلبيػة كالعمػؿ عمػى رعايتهػا كتنميتهػا ماػؿ مكهبػة  ػرض الشػعر اكتشاؼ بعض ا .4
 .الكتابة أك الخطابة أك فف

 .تنمية الاركة الم كية كال كرية لدل التبلميذ .5

تمرسهـ عمى تحكيؿ النصة أك مكضكع الػدرس إلػى حػكار تمايمػي ممػا يكسػبهـ النػدرة عمػى  .6
 .التأليؼ المسرحي كالتعبير الكتابي

 ،ف تنحصػػػر عمميػػػة التمايػػػؿ فػػػي المدرسػػػة بمػػػا يتصػػػؿ بػػػالمكاد الدراسػػػية األفضػػػؿ أ مػػػفك 
كيجػػب أف ي هػػـ المعممػػكف أف النشػػاط التمايمػػي لػػيس لمتسػػمية كاالسػػتمتاع كضػػياع الك ػػت بػػؿ هػػك 

لػذا يجػب التخطػيط لػ  بشػكؿو جيػد حتػى يحنػؽ  ،عمؿ مكج  يخدـ أ راضان تربكية خاصة كعامػة 
كبر عدد ممكف مف الطبلب في هذا النشاط إما في اإلعػداد األهداؼ المرجكة كما ينب ي إشراؾ أ

أك التن يذ، كما ينب ي عمى معمـ الم ة العربية أف يحرص عمى أف يتناكؿ النشاط التمايمػي العديػد 
مػػف فػػركع الم ػػة مػػف دركس النػػراءة كالنصػػكص كالتعبيػػر ك يرهػػا كأف يمتػػـز الطػػبلب فػػي أدكارهػػـ 

كأف يختػػػار األك ػػػات كالمناسػػػبات لئلفػػادة مػػػف هػػػذا النشػػػاط كأف التمايميػػة بالم ػػػة العربيػػػة ال صػػحى 
يبتعد عف التكمؼ المصطن  كأف ينا ش الطبلب فيما عرض عميهـ منا شة تنكيمية لمتعرؼ عمى 

 (263 -262: 1999 ،مدم ما حنن  هذا النشاط مف أهداؼ. )ز كت

 القراءة الحرة: – 4
رينهػػا يكسػػب اإلنسػػاف المعرفػػة كبهػػا تعػػد النػػراءة مػػف أهػػـ المصػػادر البصػػرية التػػي عػػف ط

 كينضى عمى أك ات فرا   بممارستها.  ،كتتكس  دا رة انافت  ،تزداد معمكمات 

ك ػد تمعػػب النػػراءة دكران هامػػان فػػي العصػػر الحػديث فػػي إ ػػدار النػػار يف عمػػى إشػػباع ميػػكلهـ 
لمجػػبلت كر بػاتهـ كهػي ليسػت مجػرد تكػرار عبػارات كتراكيػب ينرؤهػا ال ػرد مػف خػبلؿ الصػحؼ كا

نما هي فهـ كاعو لممنركء كاإلفادة من  كالعمؿ ب . )البجة  (543: 2000 ،كالكتب كا 
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هػك نافػذة الطالػب التػي يطػؿ  بأف نشاط النراءة الحر  ( 1999:264 ،) ز كتك د أشار
مف خبللها عمى العالـ المحيط ب  كيتعرؼ ما في  مف ألكاف الانافة كالعمـك كي يد مف ذلؾ كم  في 

رات  كزيادة مكتش ات  ك د أصبح ذلؾ النشاط اليكـ عنػكاف الانافػة كدلػيبلن عمػى مػا يتمتػ  تطكير خب
بػػػ  الشػػػخص مػػػف  ػػػدرة عمػػػى الت اعػػػؿ االجتمػػػاعي كاالرتنػػػاء بمسػػػتكل مجتمعػػػ  كالعمػػػؿ عمػػػى حػػػؿ 

 مشكبلت .

إذ ، كعمػػى الػػر ـ مػػف ذلػػؾ كمػػ  إال أننػػا نجػػد زهػػدان مػػف الطػػبلب فػػي ميػػداف النػػراءة الحػػرة 
فمػػذا ال يمكػػف أف ينػػتو لنػػا  ػػراء مان ػػيف بػػؿ أفػػرادان  ،عمػػى المػػكاد المنهجيػػة المنػػررة  ـءتهتنتصػػر  ػػرا

تنحصر أفكارهـ في داخؿ هذا المنررات مما ينتؿ عنػدهـ ركح الت كيػر الاا ػب كاالبتكػار المتجػدد 
كهػػذا الزهػػد ال ينحصػػر فػػي الطػػبلب فنػػط بػػؿ يتجػػاكزا ليمحػػؽ بػػالمعمميف أيضػػان الػػذيف هػػـ بػػدكرهـ 

ف في هذا الجانب كفا د الشيء ال يعطيػ  فكيػؼ بهػـ يشػجعكف أبناءنػا عمػى النػراءة الحػرة ك ر منص
 كهـ مهممكف في هذا الميداف. 

فمذا نجد أف الشعكب العربية بصكرة عامة هي شعكب  يػر  ار ػة كلعػؿ السػبب فػي ذلػؾ 
مػػة أظػػافرهـ كلػػـ يرجػػ  إال أننػػا لػػـ نعػػكد تبلميػػذنا عمػػى المطالعػػة الحػػرة فػػي شػػتى الميػػاديف منػػذ نعك 

 نهيئ لهـ األجكاء المناسبة لذلؾ.

بناء عمى ما تندـ نستطي  النكؿ بأف النراءة الحرة هي تمؾ النكع مف النراءات التي ك إذف 
كهػػػذا النػػػكع مػػػف النػػػراءة  يػػػر محػػػددو بػػػزمف أك مكػػػاف  ،يؤديهػػػا التمميػػػذ ر بػػػ ن كشػػػك ان خػػػارج ال صػػػؿ

كمػػا يػػرتبط هػػذا النشػػاط  ،ها الطالػػب داخػػؿ ال صػػؿ كيعتبػػر ممارسػػة لممهػػارات الم كيػػة التػػي يكتسػػب
ارتباطػػػان كاينػػػان ببػػػا ي ألػػػكاف النشػػػاط الم ػػػكم كالنشػػػاط اإلذاعػػػي أك الصػػػح ي أك التمايمػػػي إذ مػػػػف 
 العسير أف تؤدم هذا األلكاف مف النشاط أدكارها دكف النراءة الحرة كسعة اطبلع النا ميف عميها. 

تبة المدرسة التي يمكف أف ت يد التبلميػذ فػي كتابػة كأكار ما يتصؿ هذا النشاط  البان بمك
نتاج المجبلت ككتابة  البحكث كالتنارير كتمخيص بعض الكتب كتعرؼ الطبلب بالكتب الجديدة كا 

 (266 -265: 1999 ،كت)ز  البلفتات ك يرها.

 :أىداؼ القراءة الحرة
النشػػاط  ألهػػداؼ التػػي نتػػكخى تحنينهػػا مػػف أكجػػ بعػػض ا( 266: 1999 ،)ز ػػكتلنػػد ذكر

 المكتبية كالنرا ية الحرة ما يمي :

 إشباع ميكؿ التبلميذ النرا ية كتنمية حبهـ لمنراءة . .1

عميها في مختمؼ الميػاديف  االطبلعتزكيدهـ بالمعارؼ كالحنا ؽ كالمعمكمات التي يحبكف   .2
 األدبية كالعممية 
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 اكتشاؼ مكاهب الطبلب النرا ية كاألدبية . .3

 ل اظ جديدة كم اهيـ لـ يتعممها في المنهو المنرر.إاراء معجمات التبلميذ بأ .4

 زيادة النمك الم كم عند الطبلب . .5

 تربية الحس كالذكؽ لدل الطبلب. .6

صػػنؿ المهػػارات الم كيػػة كتنميتهػػا ) المداكمػػة عمػػى النػػراءة تنمػػي  ػػدرة النػػارئ عمػػى اإل نػػاع  .7
 (. كالحكار كالمنا شة كمهارة الحديث كالكتابة الصحيحة كالتعبير السميـ

( أهػػػدافان أخػػػرل 90: 2010كأضػػػاؼ )الفػػػي،  التعػػػرؼ إلػػػى التػػػراث الانػػػافي كاالجتمػػػاعي. .8
 كهي:

 تكفير ال رصة لممتعمـ الختيار نكع المنركءة التي تمبي احتياجات  . -

 تحنيؽ مبدأ التعمـ ال ردم. -

 جماعة القراءة الحرة :
إرشػػػاد  هػػػدؼ إلػػػىكت، تتػػػألؼ هػػػذا الجماعػػػة مػػػف طػػػبلب المدرسػػػة الػػػذيف لػػػديهـ ميػػػكؿ  را يػػػة

، كا ػدارهـ عمػى ممارسػة المهػارات مف أجػؿ إاػراء معجمػاتهـ الم كيػة، الطبلب إلى مصادر الانافة
ف مكضػكعات النػراءة ، كالكشؼ عػة فيهـ، كالتعرؼ إلى ميكؿ الطبلبالم كية، ك رس عادة النراء

 .الم ضمة لديهـ

كعػة لمتعػرؼ إلػى لمجمال بػد مػف إفسػاح المجػاؿ لطػبلب هػذا ا، كلكي تتحنؽ هػذا األهػداؼ
كتزكيػدهـ ، ، لتبػادؿ الخبػرات بيػنهـالمكتبة المدرسية، كاإلفادة منها، كتػأميف االتصػاؿ بػيف ركادهػا

 .ب كالمجبلت الجديدةبالكت

كالبػػػػد أف يعػػػػد أفػػػػراد هػػػػذا المجمكعػػػػة دفػػػػاتر يطمػػػػؽ عميهػػػػا " ممخصػػػػات النػػػػراءة " أك "امػػػػرة 
 .ة"يرصدكف فيها بشكؿ مكجز ما  رؤكاالمطالع

 كف تفعيؿ ىذا النشاط بعدة طرؽ منيا:ويم

 .ختيار أفضؿ النار يف حجمان كنكعان إجراء مسابنات ال -

 .يدة في الصحؼ المدرسية أك الص يةاإلعبلف عف النراءة الج -

 .الكتب، كالتعريؼ بها، كمنا شتها عند لناءات، كندكات لعرض الجديد مف -

 (546: 2000، )البجة
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 جماعة المكتبة وأصدقاء الكتب: -5
، ف بػيف الطػبلب الػذيف يحبػكف الكتػاب، كالمطالعػة كالتانيػؼ الػذاتيتشكؿ هذا المجمكعػة مػ

 .لمدرسة بعد انتهاء الدكاـ الرسميكلديهـ اإلمكانية، كالرضا لممككث في ا
 :تي يمكف أف تزاوليا ىذه المجموعةومف أىـ األنشطة ال

 .لمدرسية كحث الطبلب عمى ارتيادهاالتركيو لممكتبة ا -

 .نظيمها كمكاعيد الزيارة ك ير ذلؾؼ بالمكتبة المدرسية كطرينة تالتعري -

تتضػػػمف بعػػػض المنا شػػػات ، إصػػػدار نشػػػرات أسػػػبكعية أك شػػػهرية تحػػػت إشػػػراؼ أمػػػيف المكتبػػػة -
 .حكؿ كتاب معيف  رئ أك مكضكع معيفكالتعمينات التي تدكر بيف الطبلب 

المطالعػة، بطرينػة تنافسػية كتحبػبهـ فػي ، إعداد مسابنات تشجيعية تحث الطبلب عمى النػراءة -
 .شري ة، خبلؿ العطؿ المدرسية

تػػػدريب ركاد المكتبػػػة تحػػػت إشػػػراؼ المعمػػػـ عمػػػى المسػػػاهمة فػػػي بعػػػض األعمػػػاؿ التػػػي تتعمػػػؽ  -
 . هي ة الكتاب لمرؼ، كسجؿ المكتبةكت، كالتصنيؼ، بالمكتبةن كال هرسة

ديػػدة التػػي كصػػمت الكتػػب الجالمشػػاركة فػػي النشػػاط اإلذاعػػي المدرسػػي ن كذلػػؾ بػػاإلعبلف عػػف  -
 .ضكر الندكات التي تنيمها المكتبة، كالدعكة إلى حلممكتبة

مساعدة أميف المكتبػة فػي بعػض األعمػاؿن كجػرد المكتبػة فػي نهايػة السػنة ،كشػراء الكتػب فػي  -
 (185: 1994بدايتها. )شحات ، 

كمجمكعػػػة ، ممػػا سػػػبؽ نسػػتطي  النػػػكؿ أف نشػػػاطات المجمػػكعتيف ) مجمكعػػػة النػػراءة الحػػػرة
 . تبة ( تنطمؽ مف المكتبة المدرسيةاء المكأصد 

 المدرسية: بة المكت
كتنديـ خدماتها أميف معيف يتـ ، كيشرؼ عمى إدارتها، هي تمؾ المكتبة التي تمحؽ بالمدرسة

كف مػػػػػف الطمبػػػػػة كتهػػػػػدؼ إلػػػػػى خدمػػػػػة مجتمػػػػػ  المدرسػػػػػة المكػػػػػ، تعيينػػػػػ  مػػػػػف  بػػػػػؿ مػػػػػدير المدرسػػػػػة
 (548: 2000، كالمدرسيف.)البجة

 لمكتبة المدرسية:الغرض مف ا
 .الم كم كال كرم كالعممي لمتبلميذاختيار المراج  التي ترف  مف المستكل  -

 .تنديـ مكاد  را ية لمتبلميذ -
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 .عمى النراءة حتى تصبح عادة إليهـتشجي  التبلميذ  -

 تدريب التبلميذ عمى االستخداـ الصحيح لمكتب. -
 (2011:190اإلفادة مما يتعمم  التبلميذ في حؿ مشكبلتهـ.)عيد،  -

 ينبغي أف تراعى عدة أمور منيا :، لكي تحبب المدرسة التالميذ إلى القراءة وارتياد المكتبة

فيػة لممارسػػة ذم مسػاحة كا، تػكفير مبنػى مناسػب مػف المدرسػة يخصػػص لمنتنيػات المكتبػة -
 النشاط المكتبي في  

 .ربكيان ،كت ، كانافيان اختيار أميف المكتبة مف بيف المعمميف المؤهميف أكاديميان  -

 .خاصا يناسب ميكؿ الطبلب الذاتية انتناء منتنيات المكتبة انتناء -

 .جات التمميذ الن سية كاالجتماعيةكاحتيا، الربط بيف ميكل  النرا ية -

 .ي ك درات  الخاصةتنديـ الكتب كالمجبلت بحيث تتناسب م  مستكاا التحصيمي كالمعرف -

 .لكؿ شعبة لدراسي لممكتبة أسبكعيان تخصيص حصة في الجدكؿ ا -

ال تتعػػػارض مػػػ  ك ػػػت ، فػػػي أك ػػػات تبػػػة ل ػػػتح أبكابهػػػا لممطالعػػػة الحػػػرةإتاحػػػة ال رصػػػة لممك -
 .الحصص الدراسية

الحرص عمى أف تضػـ منتنيػات المكتبػة مصػادر يسػت يد منهػا أفػراد الهي ػة التدريسػية الاػراء  -
 . عمى ما يستجد مف كتب تدعـ المنهوكلين كا ، مكادهـ التي يدرسكنها

 (550 - 549: 2000 ،البجة )

 أىداؼ المكتبة المدرسية :
 يمكف إجماؿ أهداؼ المكتبة المدرسية فيما يمي : 

 تكفر الكتب كالمكاد األخرل، بما يتمشى م  مطالب المنهو الدراسي كاحتياجات الطمبة. .1

 ترشد التبلميذ إلى اختيار الكتب كالمكاد التعميمية األخرل المطمكبة لتحنيؽ الهدؼ. .2

 التبلميذ المهارة كالمراف في استخداـ الكتب كالمكتبات.تنمي لدل  .3

 تشج  التعمـ مدل الحياة عف طريؽ االست بلؿ الدا ـ لمكاد المكتبة. .4

 تشج  السمكؾ السكم كتندـ الخبرة في الحياة االجتماعية كالديمنراطية . .5
 (146-145: 2010، )سميـ
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عمػػى الػػن س، كالتعػػاكف، تمػػاد إكسػػاب الطػػبلب مجمكعػػة مػػف العػػادات المر كبػػة فيهػػا: كاالع .6
 .اظ عمي الممتمكات العامة كالخاصة، كالح كالنظافة، كاحتراـ النظاـ

بحػث عػف المراجػ  دكف إشػراؼ مػف ، مػف خػبلؿ ال درات الطػبلب عمػى الػتعمـ الػذاتي تنمية .7
 (551: 2000، . ) البجةأحد

 .ـاصة مف خبلؿ التعرؼ إلى  راءاتهالعمؿ عمى الكشؼ عف مكاهب الطبلب الخ .8

 تشجي  التبلميذ عمى كسب عادات النراءة الجيدة . .9

 (190: 2011، )عيد .التبلميذ لبلطبلع الكاس  دكف  يدإتاحة ال رصة أماـ  .10

 وظائؼ المكتبات:
 كيمكف إيجاز أهـ الكظا ؼ التربكية التي تنكـ بها المكتبات المدرسية فيما يمي:

ؿ التعمػػػيـ العميػػػا حتػػػى يتمكنػػػكا العمػػػؿ عمػػػى أ نػػػاء مسػػػتنبؿ األط ػػػاؿ كمسػػػاعدتهـ فػػػي مراحػػػ .1
 بأن سهـ اكتساب الخبرات التي يحتاجها بن س .

 نض  بيف يدم الطالب الحنا ؽ كالمعمكمات الم يدة. .2

 تعمؿ عمى التركيح عف الن س كاالستمتاع النرا ي عندما ي رغ التمميذ مف عمم . .3

حة لمنػراءة كتعػكدا العػادات الصػحي -بتكجيػ  مػف أمػيف المكتبػة كالمعمػـ  -تربي في التمميػذ  .4
كما يتعكد كيؼ يحافظ عمى الكتب  ،عمى االطبلع الهادئ كالتص ح السري  كالنراءة الحرة 
 حيف يطم  عميها في الداخؿ أك يستعيرها في الخارج .

فالتمميذ الذم يهكل النػراءة كارتيػاد المكتبػات  ،تعمؿ بطرينة مامرة عمى ش ؿ أك ات ال راغ  .5
جتمػػػاعي كاالرتنػػػاء ال كػػػرم كاالكتمػػػاؿ الانػػػافي كالبعػػػد عػػػف يسػػػاعد ن سػػػ  عمػػػى النضػػػو اال

 (95: 2001، )مح كظ االنحراؼ الخمني.

 ولكي تؤدي المكتبات المدرسية وظائفيا عمى الوجو األكمؿ ينبغي:

أف تسػػمح باسػػتيعاب أكبػػر فصػػؿ فػػي المدرسػػة كتػػزكدا باحتياجاتػػ  النرا يػػة حتػػى ال تضػػيؽ  .1
 بزكارها مف تبلميذ ال صكؿ.

 ف م رية المظهر يسهؿ الكصكؿ إليها حتى تجذب التبلميذ كتحببهـ في ارتيادها .أف تكك  .2

أف تجم  مختمؼ األدكات التعميمية مف كتب كصحؼ كمجبلت ككسا ؿ معينة مما يحتػاج  .3
 إلي  البحث كالنمك ال كرم.
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أف تهيػػػئ المدرسػػػة ضػػػمف منهجهػػػا ال رصػػػػة لمتػػػدريب عمػػػى المهػػػارات المكتسػػػبة كأف ت ػػػػتح  .4
 كابها لمنراءة كاالطبلع طكاؿ اليـك الدراسي.المكتبة أب

المنػػػاهو  إل نػػػاءأف يخصػػػص المدرسػػػكف كاجبػػػات مكتبيػػػة لتبلميػػػذهـ فػػػي صػػػمب الجػػػدكؿ  .5
 (7-6 :1981 ،كتكسي  األفؽ الانافي.)  كرا

 نادي المغة العربية: -6
تهػػدؼ هػػذا الجماعػػة إلػػى تأكيػػد ركح العركبػػة فػػي أحاديػػث الطػػبلب كمنا شػػاتهـ، كتنميػػة 

ت االستماع، كتنمية عادات صحيحة لمنراءة، كالتدريب عمى حسف ممارسػة الحػكار كاإللنػاء مهارا
 كالخطابة كالكتابة.

كيمكػػف تحنيػػؽ هػػذا األهػػداؼ عػػف طريػػػؽ عنػػد المباريػػات الشػػعرية كالمسػػاجبلت األدبيػػػة 
كالنصصػػػػػية، كاالطػػػػػبلع عمػػػػػى الصػػػػػحؼ  كالمجػػػػػبلت ككتػػػػػب التػػػػػراث كدكاكيػػػػػف الشػػػػػعر العربػػػػػي، 

الم كيػػة، كمسػػابنات الكممػػات األفنيػػة كالرأسػػية، كيمكػػف أف يكػػكف أعضػػاء نػػادم الم ػػة كالمباريػػات 
 العربية مف بيف الطبلب المت ك يف في الم ة العربية  أك مف المكهكبيف أدبيا كل كيا.

 (174: 1994، )شحات 
 :ويمكف أف تمارس في ىذا النادي ألعاب لغوية مف أمثاليا 

كػػػؿ  –ـ التبلميػػػذ البلعبػػػيف إلػػػى أربعػػػة مجمكعػػػات مػػػابلن كذلػػػؾ بتنسػػػي ،ننػػػؿ تنػػػارير شػػػ كية .1
كيعطػػى تنريػػر ألحػػد البلعبػػيف فػػي المجمكعػػػة  ،مجمكعػػة تؤلػػؼ مػػف نحػػك عشػػرة أشػػػخاص

فينػػػػرؤا كيننمػػػػ  شػػػػ كيان كبصػػػػكت مػػػػنخ ض إلػػػػى زميمػػػػ  اآلخػػػػر كهكػػػػذا حتػػػػى يصػػػػؿ  ،األكلػػػى
 همػ  فػي كر ػة.مضمكف ما في التنريػر إلػى التمميػذ العاشػر أم التمميػذ األخيػر فيسػجؿ مػا ف

كيعطػػى ن ػػس التنريػػر لممجمكعػػات األخػػرل لت عػػؿ كمػػا فعمػػت المجمكعػػة األكلػػى اػػـ تنػػارف 
التنػارير األربعػػة األخيػرة ... كتكػػكف المجمكعػػة ال ػا زة هػػي التػػي ال يختمػؼ تنريرهػػا النهػػا ي 

 (555: 2000)البجة،  كايران عف التنرير األصمي.

ؾ برسػػـ جػدكؿ فيػػ  مربعػػات رأسػية كأفنيػػة ليكضػػ  كذلػػ ،مسػابنات الكممػػات األفنيػػة كالرأسػية  .2
 ،فػػػي بعضػػػها كممػػػات تكػػػكف عمػػػى حسػػػب األر ػػػاـ المدكنػػػة كيتػػػرؾ بعضػػػها اآلخػػػر مطمكسػػػان 

بحيث تككف مناسبة تسد  ،كصؼ لمكممات األفنية التي تصمح كتابتها كيكتب تحت الجدكؿ
تكتػػػب تحػػػت ككػػػذلؾ  ،حركفهػػػا فػػػراغ المربعػػػات األفنيػػػة الكا عػػػة بػػػيف المربعػػػات المطمكسػػػة

الجػػػدكؿ أيضػػػػان كصػػػؼ لمكممػػػػات الرأسػػػية التػػػػي تصػػػػمح كتابتهػػػا بحيػػػػث تسػػػد حركفهػػػػا فػػػػراغ 
عمػى نحػك  ،المربعات الرأسية الكا عة بيف المربعات المطمكسػة عمػى حسػب األر ػاـ المدكنػة
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مػػا ينشػػر فػػي بعػػض الصػػحؼ اليكميػػة كالمجػػبلت األسػػبكعية تحػػت عنػػكاف مسػػابنة الكممػػات 
 المتناطعة.

اب التخمػػيف التػػي يطالػػب فيهػػا أحػد التبلميػػذ بمعرفػػة شػػيء تػػكلى زمبل ػػ  كصػػ   التمهػي بألعػػ .3
 ل ...ككذلؾ سبلسؿ الكممات التي تكحي كؿ كممة فيها بالكممة التالية لها.

 صناديؽ النصص كاألشعار كالحكـ كاألمااؿ عمى النحك التالي: .4

هػذا األكراؽ كتكضػ   ،تنسـ النصة إلى كحدات كتكتب هػذا الكحػدات عمػى أكراؽ مت ر ػة -أ 
فػػي صػػندكؽ بشػػكؿ  يػػر منػػتظـ كعمػػى التمميػػذ البلعػػب أف يخػػرج هػػذا األكراؽ كيجمعهػػا 

 بعضها إلى بعض بحيث تككف النصة كاممة اـ يننمها إلى دفترا.

تكتب كممات بعض الحكـ كاألشعار كاألمااؿ المشهكرة كؿ كممة عمى كر ة كتكض  هذا  -ب 
  أيضان أكراؽ كتبت عميها هذا األمامة األكراؽ في صندكؽ بشكؿ  ير منتظـ كيكض  في

 كالحكـ كاألشعار كاممة.

 ،كعمى التمميذ البلعػب أف يركػب مػف الكممػات المت ر ػة الحكمػة أك الماػؿ أك بيػت الشػعر
 كحيف يعجز يطم  عمى األكراؽ التي كتبت عميها األمااؿ كالحكـ كاألشعار كاممة.

 ،فيكتػب المشػب  عمػى كر ػة ،تشػبيهات كيمكف أف  تطبؽ هذا المعبة أيضان عمى تركيب ال
لتشػبيهات كايػرة  كالمشب  ب  عمى كر ة أخرل ... كتكض  هذا األكراؽ التي تككف م رداتها أركانػان 

  في صندكؽ كعمى التمميذ البلعب أف يركب منها التشبيهات المناسبة.

 (863-862: 1979، )سمؾ

ت بنػدر عػدد نصػؼ البلعبػيف ... لعبة بطا ات األس مة كاألجكبة :تكتب أس مة عمػى بطا ػا .5
كتكتػػػب إجابػػػات هػػػذا األسػػػ مة عمػػػى بطا ػػػات أخػػػرل بنػػػدر عػػػدد النصػػػؼ اآلخػػػر ... كتػػػكزع 
البطا ات عمى ال رينيف بحيػث تكػكف األسػ مة مػ  ال ريػؽ األكؿ كاألجكبػة مػ  ال ريػؽ الاػاني 

لػذم يحمػؿ كعمػى التمميػذ ا ،اـ يبدأ البلعب األكؿ مف حػاممي األسػ مة بنػراءة بطا تػ  جهػران 
كالػذم ال يحسػف النػراءة أك  بطا ة اإلجابة عف هذا السػؤاؿ أف ينػرأ بطا تػ  بصػكت كاضػح.

 يسهك عف اإلجابة تؤخذ من  بطا ت  كتنرأ بصكت كاضح كيستبعد مف المعبة.

 (556: 2000)البجة، 

 طالبػان  29لعبة تركيب الكممات ... كذلؾ بػأف يصػؼ التمميػذ صػ يف كػؿ صػؼ مؤلػؼ مػف  .6
كبػػذلؾ يكػػكف فػػي  ،كػػؿ طالػػب فػػي كػػؿ صػػؼ اسػػـ حػػرؼ مػػف حػػركؼ الهجػػاء  كيطمػػؽ عمػػى

اػػػـ ينػػػكؿ المػػػدرس كممػػػة مػػػا مػػػف  المجمػػػكعتيف كمتيهمػػػا طالبػػػاف يحمػػػبلف اسػػػـ حػػػرؼ كاحػػػد.
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كذلػػؾ  ،ليبػػادر تبلميػػذ كػػؿ صػػؼ بتركيػػب الكممػػة مرتبػػة الحػػركؼ  ،الكممػػات كمزرعػػة مػػابلن 
كال ريػؽ   كف بنظػاـ ترتيبهػا كنسػنها.بأف يخرج التبلميذ الذيف يحممكف الكممة مف ص هـ كين

اػػػـ يطمػػػب إلػػػى التبلميػػػذ فػػػي الصػػػ يف كتابػػػة  ،يسػػػبؽ كيكتػػػب الكممػػػة صػػػحيحة ينػػػاؿ شػػػكطان 
كمف يسبؽ منهما كيككف مصيبان يسجؿ لػ   ،كممات أخرل فيبادر ال ريناف لكتابة المطمكب 

 . كهكذا حتى تتـ األشكاط كيعمف عف اسـ ال ريؽ الذم حصؿ عمى أكارها ،شكطان 

 ( 864: 1979، )سمؾ

النػػدكات المدرسػػية تنػػاـ النػػدكات المدرسػػية فػػي نػػادم الم ػػة العربيػػة أك فػػي باحػػة المدرسػػة أك  .7
مػػػدرجها كتعػػػد المنتػػػديات المدرسػػػية مػػػف خيػػػر المجػػػاالت التػػػي يتمػػػرف فيهػػػا التبلميػػػذ عمػػػى 
 ، اسػػتعماؿ الم ػػة العربيػػة كاالنطػػبلؽ فػػي الحػػديث فػػي جػػك طبيعػػي بعيػػد عػػف الكممػػة كالنيػػكد

كمػا يجػػدكف فيػ  مجػاال إلشػباع ميػػكلهـ  ،كيجػدكف فيهػا ضػركبا مػف التسػػمية الممتعػة الم يػدة
ظهػػػار مػػػكاهبهـ .كيمػػػارس الطمبػػػة فػػػي هػػػذا المنتػػػديات  ،االجتماعيػػػة  رضػػػاء طمػػػكحهـ كا  كا 

كالمسػػػاجبلت كال كاهػػػات  ،كسػػػرد النصػػػص المشػػػك ة  ،األحاديػػػث الطميػػػة كالحػػػكار الممتػػػ  
يمنػػػػػكف المحاضػػػػػرات النيمػػػػػة التػػػػػي يعبػػػػػركف  فيهػػػػػا عػػػػػف آرا هػػػػػـ كمػػػػػا  كالمنا شػػػػػات الم يػػػػػدة.

كمعتنداتهـ كيننمكف ما يطمعكف عمي  في بطكف الكتب كأمهات األس ار مف عمـك كنظريات 
 (556: 2000)البجة، كآراء . 

   (جماعة الخطابة والمحاضرات والمناظرات)عة األدبية اجمال -7
المكاهػػب الخاصػػة فػػي الم ػػة كاألدب كينػػـك تتكػػكف هػػذا الجماعػػة األدبيػػة مػػف الطمبػػة ذكم 

باإلشػػراؼ عميهػػا مػػدرس الم ػػة العربيػػة مػػف ذكم النػػدرات الخاصػػة كالمتعمنػػة بعمػػؿ هػػذا الجمعيػػات 
التي تعمؿ عمى تدريب الممتحنيف بهػا كتػكعيتهـ باألعمػاؿ المنكطػة بهػـ كي ضػؿ أف يشػارؾ أكبػر 

 (266: 1999 ،)ز كت .ةلتعـ ال ا د اعةعدد ممكف مف التبلميذ في عمؿ هذا الجم
كتسػند إليػ   ،كمرا ب كسػكرتير عػاـ ر يس مف بيف الطمبة  عند تشكيمها كيختار لمجماعة

 (560: 2000، كاإلشرافية. )البجة، ةكالتنظيمي األعماؿ اإلدارية  مهمات

كينتضػػػي تنظػػػيـ هػػػذا الجماعػػػة بعػػػد تككينهػػػا أف تنػػػـك ببػػػث الػػػدعكة لنشػػػاطها بػػػيف سػػػا ر 
كتمنػػى كممػػات مػػف ير ػػب مػػنهـ فػػي التػػدريب عمػػى مكا ػػؼ المحاضػػرة كالخطابػػة  التبلميػػذ بالمدرسػػة

 ،لدراستها كعمؿ الترتيػب الػبلـز إللنػاء مػا يصػمح منهػا عمػى المجتمػ  المدرسػي فػي فنػاء المدرسػة
كتنكـ هذا الجماعة أيضان باإلعبلف عف مكضكع المحاضرة أك المناظرة كعف مكعدها  بػؿ حمكلػ  

 بك ت مناسب. 
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 ،كتعمؿ عمى تنميتهـ  ،األدبية ترعى االستعدادات الخاصة لمتبلميذ المكهكبيف كالجماعة
، كتخمؽ فيهـ ركح التعاكف ، كتبعث بينهـ منافسة شري ة  ،كجكدة اإللناء  ،كتطبعهـ عمى الجرأة 
جػادتهـ  ،كتكسبهـ  كة الشخصية كهي مف عكامؿ تنمية التبلميػذ ل كيػان كاسػتزادتهـ عمميػان كانافيػان كا 

كمػػػػا أنهػػػػا تتػػػػيح ال رصػػػػة لعػػػػبلج المنطػػػػكيف ، ف النػػػػكؿ كاإللنػػػػاء كالك ػػػػكؼ عمػػػػى آداب المنػػػػاظرةل ػػػػ
 (842 -843: 1979)سمؾ،  .كالخجكليف كالمنحرفيف كالعاجزيف مف التبلميذ

 ويبرز مف بيف ىذه الجماعة جماعة الخطابة والتي تيدؼ إلى:

مناسػػبات المختم ػػة، المسػػاهمة فػػي خمػػؽ جيػػؿ مػػف الشػػباب المتمػػرس عمػػى اإللنػػاء فػػي ال
العامػػػة الدينيػػػة كالنكميػػػة كالكطنيػػػة كاالجتماعيػػػة، كمػػػا يتصػػػؿ بالبي ػػػة إللنػػػاء  اتالمناسػػػب كاسػػت بلؿ

 الكممات كالمحاضرات المبل مة لذلؾ.

كتتػػرؾ لمتبلميػػذ المتكممػػيف الحريػػة التامػػة  ،فتعبػػئ التبلميػػذ تعب ػػة ركحيػػة ككطنيػػة ك كميػػة 
 سح المجاؿ أمػاـ  ػدراتهـ كاسػتعداداتهـ فتعمػؿ عمػى تنميتهػا في التعبير عف المكضكع كاختيارا كت

حتػػى يصػػبحكا خطبػػاء مكهػػكبيف كمحاضػػريف ممتػػازيف، كت ػػرس مكا  هػػا بيػػنهـ الجػػرأة كالشػػجاعة 
كتعػػكدهـ سػرعة البديهػة كد ػػة الت كيػر ك ػكة المبلحظػػة كبعػض اآلداب االجتماعيػػة  ،كالانػة بػالن س

عداد ،السمككية مف حيث: تنظيـ الح ؿ  ،لممستمعيف الكافديف عمى االجتماعكحسف االستنباؿ  ،اكا 
 (561: 2000)البجة، كتهي ة الجك المريح لهـ . ،كتدبير األماكف لجمكسهـ

كما أف نشاطها يطب  في التبلميذ المستمعيف بص ة عامة عادة حسف اإلص اء كمراعػاة 
كاالست سػػارات فػػي نهايػػة كتكجيػػ  األسػػ مة  ،أدب االجتمػػاع مػػف حيػػث :النظػػاـ كالهػػدكء كالسػػكينة 

 المحاضرة أك بعد ال راغ مف إلناء الخطبة.

 :الميارات الخطابية
 إكسػابهاينب ي أف يككف المشرؼ شديد الحرص عمى هناؾ بعض المهارات الخطابية التي 

 كتنحصر هذا المهارات فيما يمي : ،عمى تنميتها لديهـكالعمؿ تبلميذا ل
 صحة النطؽ كسبلمة كحسف انتظام . .1
ارت اعػػػػان كانخ اضػػػػان  ،ييػػػػؼ الصػػػػكت عمػػػػى حسػػػػب المكا ػػػػؼ كمناسػػػػبة درجتػػػػ  لمسػػػػامعيف تك .2

بطاء. سراعان كا   كا 
 مراعاة حسف الصمت في أاناء الخطابة كعند إلناء المكضكع كالكبلـ . .3

 (562: 2000)البجة، 
 استخداـ اإلشارات المعبرة عف المك ؼن طبنان لما تنتضي . .4
 (843: 1979، التردد كالتراج  كالتمعاـ. )سمؾ الابات كالهدكء كالانة بالن س كعدـ .5
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 ومف ألواف النشاط التي تمارسيا ىذه الجماعة ما يمي:

لنػػاء الخطػػب كالكممػػات فيهػػااالحت ػػاؿ بالمنا .1 كاإلعػػداد لعنػػد اجتماعػػات تمنػػى فيهػػا  ،سػػبات كا 
 المناظرات. المحاضرات أك

امة التي تش ؿ األذهاف أك تأليؼ كتيبات في المناسبات المختم ة تتناكؿ بعض المسا ؿ الع .2
 حياة شخصية بارزة أسدت خدمات جميمة إلى المجتم  العربي. 

عنػػد نػػدكات أسػػبكعية لتبلميػػذ المدرسػػة ليتحػػداكا فيهػػا عمػػا يعنػػيهـ مػػف مشػػاكمهـ أك نػػكاحي  .3
 (845: 1979إنتاجهـ. )سمؾ، 

اؤهـ عنػػػد مهرجانػػػات أدبيػػػة فػػػي فتػػػرات مناسػػػبة يحضػػػرها تبلميػػػذ المدرسػػػة كيػػػدعى إليهػػػا آبػػػ .4
 كأمهاتهـ ليعرضكا فيها الممتازكف خير إنتاجهـ كتندـ الجكا ز لهـ .

 إصدار هي ة اإلذاعة كلجنة الصحافة بما  د تحتاجاف إلي  مف المكضكعات المناسبة . .5

نشاد الشػعر كتػبلكة  .6 لناء المحاضرة كالمناظرة كالحديث االرتجالي كا  التدريب عمى الخطابة كا 
براز نشاط الجمعية  (248: 1996.)الركابي، األدبية في المناسبات المكسمية النرآف كا 

اإلشراؼ عمى إعداد المباريات بيف التبلميذ في النصة كالمسرحية النصػيرة كاختيػار الشػعر  .7
لناء األزجاؿ كالخطابة .   كا 

 رعاية المكاهب الخاصة كتنميتها . .8

ليمنػػػى فيهػػػا هػػػذا اختيػػػار خيػػػر إنتػػػاج فػػػي المدرسػػػة كعنػػػد نػػػدكات أسػػػبكعية لتبلميػػػذ المدرسػػػة  .9
 (194: 2011)عيد، اإلنتاج كيعنب  أس مة كمنا شات. 



 تقدم في هذا انفصم يمكه انقول :  افي ضوء انعزض انسابق نم

بػػأف األنشػػطة المدرسػػية بشػػكؿ عػػاـ كاألنشػػطة الم كيػػة بشػػكؿ خػػاص تمعػػب دكران بػػارزان فػػي 
ب المعرفي الػذم تعممػكا داخػؿ تابيت تحصيؿ الطبلتنمية مهارات التعبير الكتابي ، إذ تسهـ في 
التعػػػرؼ إلػػى مكاهػػػب الطػػػبلب  ، كمػػػف خبللهػػػا يمكػػفحجػػرات الصػػػؼ كتكسػػيع  كتطػػػكيرا كتجديػػدا

الم كية كاألدبية كالكشؼ عف ميكلهـ كمف اـ تنميتها كتكجيههػا عػف طريػؽ مبلحظػة الطػبلب فػي 
لطػبلب مػف اسػتخداـ ، كمػا أنهػا تمكػف اأاناء أدا هـ األنشطة الم كية كمف خػبلؿ االسػتماع إلػيهـ 

صػػحيحان فػػي مكا ػػؼ الحيػػاة العمميػػة كمػػا يمػػـز تمػػؾ المكا ػػؼ مػػف ضػػركب التعبيػػر  الم ػػة اسػػتخدامان 
  الكظي ي كاإلبداعي.
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بتمؾ األنشطة ، كتر يب الطبلب في ممارستها ، لما لها مف فكا د جمة  االهتماـلذا عمينا 
كتشػػجعهـ عمػػى النػػراءة العربيػػة ، لم ػػة تحبػػب الطػػبلب فػػي اتعػػكد عمػػيهـ بػػالن   كال ا ػػدة، إذ إنهػػا 
، كتعػػالو مظػػاهر الضػػعؼ فػػي كتابػػاتهـ، كهػػذا مػػا يسػػعى إليػػ  الكاعيػػة النا ػػدة التػػي تاػػرم انػػافتهـ

 .الكتابية تالباحث في دراست  كهك  ياس أار تمؾ األنشطة عمى تنمية بعض المهارا
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 انفصم انثانث
 اندراسات انسابقة

          
 .اىتمت باألنشطة المغوية المدرسيةسات درا: أول

 دراسات عربية  -أ 

 دراسات أجنبية -ب 

  اهتمت باألنشطة الم كية المدرسيةتعميؽ عمى الدراسات التي. 

 .  ت بتنمية ميارات التعبير الكتابيدراسات اىتم: ثانيا
 دراسات عربية  -أ 

 دراسات أجنبية -ب 

 كتابيت بتنمية مهارات التعبير التعميؽ عمى الدراسات التي اهتم. 
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
إلى معرفة الجهكد التي بذلت مف  بؿ البػاحايف فػي مجػاؿ هػذا الدراسػة  يهدؼ هذا ال صؿ

 كاستعراضها لبلست ادة منها في عدد مف الكجكا أهمها ما يمي:

 .كاضحة كمتكاممة عف هذا الدراسات تنديـ فكرة -

التػي اتبعتهػا الدراسػات السػابنة، كمػف النتػا و التػي تكصػمت  ياإلفادة مػف طرا ػؽ البحػث العممػ -
 .مميان كع ، كمعالجتها نظريان في صيا ة مشكمة الدراسة الحالية ، كذلؾإليها

 وقد قسـ الباحث ىذه الدراسات إلى محوريف:

 .اهتمت باألنشطة الم كية المدرسيةالدراسات التي  -1

 .كتابيت بتنمية مهارات التعبير الالدراسات التي اهتم -2

، بػدءا باألحػدث اػـ األ ػدـ، كالبػدء بعنػكاف نهجية كاحدة في الدراسػات السػابنةاتب  الباحث م
الرسػػالة، الهػػدؼ منهػػا، اإلجػػراءات، مػػنهو الدراسػػة كأدكاتهػػا، النتػػا و التػػي تكصػػمت إليهػػا الدراسػػة، 

 كهي عمى النحك التالي:

   :مدرسيةلمحور األوؿ: الدراسات التي اىتمت باألنشطة المغوية الا
 الدراسات العربية: -أ 

 (2010دراسة ثنياف ) .1

 بعنواف:

ة المتكسػػػطة لمبنػػػات بمدينػػػة تصػػػكر منتػػػرح ألنشػػػطة الم ػػػة العربيػػػة  يػػػر الصػػػ ية بالمرحمػػػ 
 .الرياض

 :ىدفت الدراسة إلى

تحديػػد األنشػػطة  يػػر الصػػ ية فػػي مجػػاؿ الم ػػة العربيػػة التػػي ينب ػػي ممارسػػتها بنػػاءن عمػػى  
لمتكسطة كتحديد األنشطة  ير الص ية الشا عة في مجاؿ الم ػة العربيػة ر بات طالبات المرحمة ا

المشػرفات التربكيػات مف كجهة نظر معممػات الم ػة العربيػة كمػديرات مػدارس المرحمػة المتكسػطة ك 
كمػػف اػػـ تنػػديـ تصػػكر منتػػرح  ،لصػػعكبات المعك ػػة لممارسػػتهاكالك ػػكؼ عمػػى أبػػرز ا ،لم ػػة العربيػػة
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. رسػػػػتها فػػػػي مػػػػدارس المرحمػػػػة المتكسػػػػطةالصػػػػ ية التػػػػي يجػػػػدر مماألنشػػػػطة الم ػػػػة العربيػػػػة  يػػػػر 
 .الكص ي التحميمي في هذا  الدراسةكاستخدمت الباحاة المنهاج 

كزعت عمى عينة الدراسة كالتي تػـ اختيارهػا مػف  استبانةكاستخدمت الباحاة لجم  البيانات 
 .ة المتكسطة لمبنات بمدينة الرياضمدارس المرحم

 .كمديرات مدارس المرحمة المتكسطةم ة العربية لمعممات ال استبانة -

 .المشرفات التربكيات لم ة العربيةاستمارة منابمة م   -
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد ةالباحث تتوصم وقد

أف مػػػف أكاػػػر األنشػػػطة التػػػي تر ػػػب طالبػػػات المرحمػػػة المتكسػػػطة ممارسػػػتها فػػػي مجػػػاؿ الم ػػػة  -
(، كهػػذا %85.6كاألنشػػطة النرا يػػة بنسػػبة )%( 73.5بنسػػبة )ة هػػي األنشػػطة الكتابيػػة العربيػػ

 .أنشطة الم ة العربية  ير الص ية النسب تبيف كارة الرا بات في ممارسة هذيف النكعيف مف

 أف مسػتكل ر بػة الطالبػات فػي ممارسػة أنشػطة الم ػة العربيػة  يػر الصػ ية فػي المتكسػط هػك -
هتماـ بػالتنكي  فػي ذلؾ يرج  إلى  مة اال ، كلعؿكهك مستكل منخ ض كال يعد منبكال 37 ،36

النحػػػك الػػػذم ي ػػػي  ، ك مػػػة اهتمػػػاـ معممػػػات الم ػػػة العربيػػػة بػػػالتخطيط لهػػػا عمػػػىبػػػرامو األنشػػػطة
 .بحاجات الطالبات

أف هناؾ أنشطة  ير ص ية شا عة الممارسة في مجاؿ الم ة العربية ، كتت ػاكت نسػبة الشػيكع  -
شػطة التحػػدث كاالسػتماع فػػاف نشػاط اإلذاعػػة مػف نشػاط آلخػػر فػي أنشػػطة كػؿ مجػػاؿ ، ف ػي أن

، أمػا بالنسػبة مػف كجهػة نظػر المعممػات كالمػديرات %100المدرسية يعد األكار شيكعا بنسبة 
( مػػف أكارهػػا شػػيكعا مػػ  كػػكف ط )تجهيػػز مكتبػػات مصػػ رة لم صػػكؿلؤلنشػػطة النرا يػػة فيعػػد نشػػا

مػف األنشػطة  ميمػة الشػيكع % ، أمػا األنشػطة الكتابيػة تعػد 46,8درجة الشيكع تعد  ميمػة كهػي 
إعػػػداد المجػػػبلت الحا طيػػػة بنسػػػبة ) % ماعػػػدا نشػػػاطي36-37إذ تتػػػراكح نسػػػبة شػػػيكعها بػػػيف 

عداد النشرات بنسبة 83% %(، كبالنسػبة لؤلنشػطة الم كيػة فهػي أنشػطة  ميمػة الشػيكع 70)، كا 
حيػػػث لػػػـ تصػػػؿ النسػػػب المؤكػػػدة عمػػػى ممارسػػػتها مػػػف كجهػػػة نظػػػر المعممػػػات كالمػػػديرات إلػػػى 

 .ة الشا عة بدرجة كبيرة أك متكسطةكل الممارسمست

أف هناؾ العديد مف الصػعكبات المعك ػة لممارسػة أنشػطة الم ػة العربيػة  يػر الصػ ية بمػدارس  -
 المرحمة المتكسطة لمبنات بمدينة الرياض. مف أهمها ما يمي: 

 .كف دا ما في نهاية اليـك الدراسيأف فترة النشاط تك -

 .لطالبات عمى المشاركة في األنشطةدية تشج  اعدـ كجكد حكافز معنكية كما -
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راؾ في برامو األنشطة  ير انش اؿ الطالبات باالستذكار مف بداية ال صؿ الدراسي عف االشت -
 .الص ية

يؤخػػذ فػػي الحسػػباف عنػػد التنػػكيـ النهػػا ي  إف اشػػتراؾ الطالبػػات فػػي األنشػػطة  يػػر الصػػ ية ال -
 .لتحصيمهف الدراسي

 .لعربية كازدحاـ جدكلها الدراسيا كارة أعماؿ معممة الم ة -

 .مات كالطالبات عمى تن يذها بكضكحعدـ كجكد دليؿ لؤلنشطة  ير الص ية يساعد المعم -

 .عربية بتنظيـ األنشطة  ير الص يةعدـ اهتماـ مف  بؿ معممات الم ة ال -

 .ات عمى تن يذ األنشطة  ير الص يةالمشرفات التربكيات لم ة العربية ال يشجعف المعمم -

 .عهف عمى جماعات النشاط  ير الص يـ مراعاة ال ركؽ ال ردية بيف الطالبات عند تكزيعد -

مو األنشػػػػطة  يػػػػر الصػػػػ ية عػػػػدـ كجػػػػكد متابعػػػػة مباشػػػػرة كمسػػػػتمرة مػػػػف  بػػػػؿ إدارة التعمػػػػيـ لبػػػػرا -
 .الممارسة

 (2008دراسة أبو فايدة ) .2

 بعنواف:

اإلمبل يػػة الشػػا عة لػػدل فاعميػػة برنػػامو منتػػرح  ػػا ـ عمػػى األنشػػطة الم كيػػة لعػػبلج األخطػػاء 
 طبلب المرحمة المتكسطة.

 ىدفت الدراسة إلى:

معرفة فاعمية برنامو منترح  ا ـ عمى األنشطة الم كية  في عبلج األخطػاء اإلمبل يػة لػدل 
لؤلخطػػاء اإلمبل يػػة الشػػا عة  تشخيصػػيان  ك ػػد أعػػد الباحػث اختبػػاران  ،طػبلب الصػػؼ الاالػػث المتكسػػط
لهػػا  ا مػػا  عبلجيػػان  ، كأعػػد برنامجػػان ( طالبػػان 498سػػط طبػػؽ عمػػى )لػػدل طػػبلب الصػػؼ الاالػػث المتك 

 عمى األنشطة الم كية الص ية ك ير الص ية، ك اـ بتطبين  ك ياس فاعميت .

( طالبػػا مػػف طػػبلب 31كأعػػد الباحػػث اختبػػارا  بميػػا كطبنػػ  عمػػى عينػػة الدراسػػة التػػي بم ػػت )
منتػػػػرح لعػػػػبلج األخطػػػػاء اإلمبل يػػػػة الصػػػػؼ الاالػػػػث المتكسػػػػط، اػػػػـ  ػػػػاـ الباحػػػػث بتن يػػػػذ البرنػػػػامو ال

 الشا عة، كبعد االنتهاء مف تن يذ البرنامو، تـ تطبيؽ االختبار بعديا عمى عينة الدراسة.
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

تػػػدني مسػػػتكل الطػػػبلب فػػػي اإلمػػػبلء بصػػػكرة كاضػػػحة حيػػػث كانػػػت معظػػػـ المباحػػػث اإلمبل يػػػة  -
%( عمػػى الػػر ـ مػػف الت ػػاكت 25أ الشػػا   المعتمػػد فػػي الدراسػة الحاليػػة كهػػك)ضػمف دا ػػرة الخطػػ
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في النسب الم كية ماعدا البلـ الشمسػية كالػبلـ النمريػة، كاأللػؼ المينػة فػي الحػركؼ، كحػركؼ 
 المد فمـ تصؿ إلى درجة الشيكع المحددة.

عة لػػدل طػػبلب اتصػؼ البرنػػامو بنػػدر مبل ػػـ مػػف ال اعميػػة فػػي عػػبلج األخطػػاء اإلمبل يػػة الشػػا  -
 الصؼ الاالث المتكسط.

 ( 2008دراسة مسمـ ) .3

 بعنواف: 

أنشػػػػػطة ل كيػػػػػة منترحػػػػػة لتنميػػػػػة األداء الم ػػػػػكم لػػػػػدل تبلميػػػػػذ الصػػػػػؼ األكؿ مػػػػػف المرحمػػػػػة 
 االبتدا ية.

 :ىدفت الدراسة إلى

التعرؼ عمى أار األنشطة الم كية المنترحة عمى تنمية بعض مهارات االسػتماع كالتحػدث  
 صؼ األكؿ االبتدا ي.لدل تبلميذ ال

ك ػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث المنهجػػػيف الكصػػػ ي كشػػػب  التجريبػػػي، فنػػػد اسػػػتخدـ المػػػنهو الكصػػػ ي 
أمػػػػا المػػػػنهو شػػػػب   لتحديػػػػد بعػػػػض المهػػػػارات الم كيػػػػة المناسػػػػبة لتبلميػػػػذ الصػػػػؼ األكؿ االبتػػػػدا ي،

داء التجريبػػي  فنػػد اسػػتخدـ لمك ػػكؼ عمػػى أاػػر اسػػتخداـ األنشػػطة الم كيػػة المنترحػػة فػػي تنميػػة األ
 الم كم )االستماع كالتحدث( لدل تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدا ي.

ك د اختار الباحث مجمكعتيف إحداهما ضابطة كاألخرل تجريبية مف تبلميػذ الصػؼ األكؿ 
االبتدا ي بمدرسة يحيى بف كااب االبتدا ية لتح يظ النػرآف الكػريـ بأبهػا بمنطنػة عسػير التعميميػة، 

 ( تمميػذان 32، كتككنت المجمكعة التجريبيػة مػف )( تمميذان 32طة مف )ك د تككنت المجمكعة الضاب
 . ( تمميذان 64أم أف مجمكعة البحث بصكرة كمية بم ت )

ك ػػػد بػػػدأت التجربػػػة بتػػػدريس المعمػػػـ باسػػػتخداـ األنشػػػطة الم كيػػػة بكا ػػػ  ابلاػػػة أيػػػاـ فػػػي كػػػؿ 
يػػة عشػػػر ( امان18أسػػبكع، كفػػػي كػػؿ يػػػـك حصػػتيف متصػػػمتيف، كبػػذلؾ يكػػػكف مجمػػكع الحصػػػص )

كبعد االنتهاء مف تطبيؽ األنشطة الم كية تـ تطبيػؽ االختبػار عمػى تبلميػذ الصػؼ األكؿ ، حصة
فند درست المجمكعػة التجريبيػة باسػتخداـ األنشػطة الم كيػة، فػي حػيف ، االبتدا ي مجمكعة البحث

 درست المجمكعة الضابطة بالطرينة العادية.  

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

تحػػدث( لػػدل تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة بنسػػبة  –تػػكافر مهػػارات األداء الم ػػكم )اسػػتماع  -
%( 72,36%( فػػي حػػيف أنهػػا تػػكافرت لػػدل تبلميػػذ المجمكعػػة الضػػابطة بنسػػبة )84,18)
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كهػػذا يعنػػي أف مػػدل التػػكافر لػػدل تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة لممهػػارات الم كيػػة أعمػػى مػػف 
ها لدل تبلميذ المجمكعة الضابطة لن س المهارات بعد استخداـ األنشطة الم كية مدل تكافر 
 المنترحة.  

 (2007دراسة النشواف ) .4

 بعنواف:

األنشػػػطة الم كيػػػة  يػػػر الصػػػ ية كأارهػػػا فػػػي اكتسػػػاب المهػػػارات الم كيػػػة لػػػدل متعممػػػي الم ػػػة 
 العربية.

 ىدفت الدراسة إلى :

ة كتأايرها في تنمية المهارات الم كية لػدل متعممػي إبراز دكر األنشطة الم كية  ير الص ي 
 الم ة العربية لمناطنيف ب يرها.

كا تصرت الدراسة عمػى طػبلب الػدبمـك فػي معهػد تعمػيـ الم ػة العربيػة بجامعػة اإلمػاـ محمػد 
بف سعكد اإلسبلمية ك معهد الم ة العربية بجامعة الممؾ سعكد خبلؿ ال صؿ الدراسي األكؿ لعاـ 

ـ ، كمػػػا ا تصػػػرت الدراسػػػة أيضػػػا عمػػػى األنشػػػطة الم كيػػػة  يػػػر الصػػػ ية ذات 2007 –ـ 2006
 الصمة بتنمية المهارات الم كية.

كاسػػػتخدـ الباحػػػث فػػػي هػػػذا الدراسػػػة المػػػنهو الكصػػػ ي التحميمػػػي حيػػػث يهػػػتـ بالكشػػػؼ عػػػف 
العبل ة بيف استخداـ األنشطة الم كية  ير الص ية كاكتساب المهارات الم كيػة مػف خػبلؿ اسػتبانة 

لنػػاطنيف بم ػػات اجميػػ  متعممػػي الم ػػة العربيػػة مػػف مجتمػػ  الدراسػػة كتكػػكف  ،صػػممت لهػػذا ال ػػرض
أخػرل فػػي معهػدم تعمػػيـ الم ػة العربيػػة بجامعػة اإلمػػاـ محمػد بػػف سػعكد اإلسػػبلمية كجامعػة الممػػؾ 

ب الػػدبمـك بالمعهػػديف المػػذككريف آن ػػا كالبػػالغ عػػددهـ مػػف طػػبل تعينػػة الدراسػػة تككنػػأمػػا  ،سػػعكد
جنسػػية أكركبيػػة كأسػػيكية كأفرينيػػة يتحػػداكف  42أمػػا بالنسػػبة لجنسػػياتهـ فهػػـ مػػف  ،طالبػػا ((112

تضػػػمنت أداة ك  ،41 -19ل ػػػات مختم ػػػة كجميػػػ  الدارسػػػيف مػػػف المسػػػمميف كتتػػػراكح أعمػػػارهـ بػػػيف 
 الدراسة عمى استبانة أعدها الباحث كاشتممت عمى ابلاة محاكر.

 الطالػػب كعػػف كجػػكد أنشػػطة متنكعػػة فػػياألكؿ: عمػػى مجمكعػػة مػػف المعمكمػػات العامػػة عػػف 
 الجامعة تساعد في زيادة التحصيؿ الم كم.

أمػػػػا المحػػػػكر الاػػػػاني: فنػػػػد اشػػػػتمؿ عمػػػػى عػػػػدد مػػػػف المهػػػػارات الم كيػػػػة المطمكبػػػػة فػػػػي تنميػػػػة 
النشاطات الم كية كبمغ عددها تس  عشرة مهارة كتطمب االستبانة مف الطالب أف يشير إلى مدل 

 ا صحيحا أك مناسبا عند ممارست  لؤلنشطة.انطباؽ العبارة عمى ما يرا
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 أمػػا المحػػكر الاالػػث: فيتضػػمف العديػػد مػػف األنشػػطة الم كيػػة  يػػر الصػػ ية كأمػػاـ كػػؿ عبػػارة
 مجمكعة مف الخيارات يشير الطالب إلى رأي  حكؿ صحة العبارة.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 عمى الطبلب في تنمية حصيمتهـ الم كية. كبيران  ية دكران أف لؤلنشطة الم كية  ير الص  -

 ( 2005دراسة بولس ) .5

 بعنواف:

أار استخداـ بعض األنشطة الم كية عمى تنمية بعػض مهػارات التحػدث لػدل طػبلب شػعبة 
 الم ة األلمانية بكمية التربية جامعة حمكاف في ضكء المدخؿ التكاصمي.

 ىدفت الدراسة إلى: 

التحدث كهي: ال هـ السمعي ، التعبيرات الم كية كالت اعؿ ، كذلؾ مف تنمية بعض مهارات 
خبلؿ التدريب عمى أنشطة الحكار كلعب الػدكر كالمنا شػة التػي تهػدؼ إلػى تنميػة هػذا المهػارات، 
ك ػػػد تككنػػػت عينػػػة البحػػػث مػػػف مجمكعػػػة تجريبيػػػة كاحػػػدة كهػػػـ طػػػبلب ال ر ػػػة الاانيػػػة شػػػعبة الم ػػػة 

( طالػب كطالبػة ، كطبنػت الدراسػة 34عػة حمػكاف ، حيػث بمػغ عػددهـ )األلمانية بكمية التربية جام
كلمػدة  ( سػاعات أسػبكعيان 8بكا ػ  ) 2005-2004في ال صؿ الدراسػي األكؿ مػف العػاـ الدراسػي 

(  سػػػاعة دراسػػػية ، ك ػػػد  امػػػت الباحاػػػة بتطبيػػػؽ )اختبػػػارم مهػػػارات 96( أسػػػبكعا بإجمػػػالي )12)
 .برنامو األنشطة الم كية( –دث  ا مة مهارات التح –التحدث مف إعدادها 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد ةالباحث تتوصم وقد

كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسطات درجػات المجمكعػة التجريبيػة، ممػا يػدؿ عمػى  -
كمػا تكصػمت الباحاػة إلػى أف حجػػـ  تنميػة مهػارات التحػدث لػدل طػبلب شػعبة الم ػػة األلمانيػة،

ير المستنؿ )برنامو األنشػطة الم كيػة( عمػى المت يػر التػاب  )مهػارات التحػدث( يعػد تأاير المت 
 (. 7,6) كبيران  تأايران 

 ( 2005دراسة الموح  ) .6
 بعنواف:

فاعميػػة برنػػامو منتػػرح باسػػتخداـ المسػػرح التعميمػػي لتنميػػة مهػػارات التكاصػػؿ الشػػ كم لػػدل  
 م.طبلب الصؼ الساب  األساسي في ضكء مدخؿ التكاصؿ الم ك 
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 ىدفت الدراسة إلى :

تنميػػة مهػػارات التكاصػػؿ الشػػ كم فػػي ضػػكء مػػدخؿ التكاصػػؿ الم ػػكم لػػدل طػػبلب الصػػؼ  
 الساب  األساسي باستخداـ المسرح التعميمي.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

ات التكاصػؿ الشػ كم ابكت فعالية البرنامو المنترح باسػتخداـ المسػرح التعميمػي فػي تنميػة مهػار  -
 )االستماع كالتحدث( لدل طبلب الصؼ الساب  األساسي.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

 استخداـ المسرح التعميمي في تدريس المكضكعات الصعبة. -

 تأهيؿ كتدريب المعمميف عمى استخداـ هذا الطرينة. -

 تزكيد المدارس بالمسرح التعميمي ما أمكف. -

 ( 2001لموح )دراسة ا .7
 بعنواف:

أاػر اسػتخداـ النشػاط التمايمػػي عمػى تحصػيؿ تبلميػذ الصػػؼ الخػامس األساسػي فػي  كاعػػد  
 النحك كاتجاهاتهـ نحكها.

 ىدفت الدراسة إلى:

معرفة أار اسػتخداـ النشػاط التمايمػي عمػى تحصػيؿ تبلميػذ الصػؼ الخػامس األساسػي فػي  
  كاعد النحك كاتجاهاتهـ نحكها.

حيػػث تػػدرس المجمكعػػة التجريبيػػة مكضػػكعات  كاعػػد  ،ث المػػنهو التجريبػػيكاسػػتخدـ الباحػػ
النحػػك األربعػػة باسػػتخداـ طرينػػة النشػػاط التمايمػػي، بينمػػا تػػدرس المجمكعػػة الضػػابطة مكضػػكعات 

 النحك األربعة بالطرينة العادية.

ط كذلؾ بمسرحة مكضكعات النكاعد بطرينة النشا ،ك اـ الباحث بإعداد التمايميات التعميمية
التمايمػػػي، كاختبػػػار تحصػػػيمي يهػػػدؼ إلػػػى معرفػػػة أاػػػر التمايػػػؿ عمػػػى التحصػػػيؿ، كمنيػػػاس لبلتجػػػاا 

كدليػػػؿ معمػػػـ يبػػػيف كي يػػػة  ،يهػػػدؼ إلػػػى  يػػػاس اتجػػػاا تبلميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس نحػػػك  كاعػػػد النحػػػك
اسػػتخداـ طرينػػة النشػػاط التمايمػػي فػػي تػػدريس  كاعػػد النحػػك، كأكراؽ عمػػؿ تنػػدـ فػػي صػػكرة أنشػػطة 

مػػػف  ،كتػػػـ اختبػػػار عينػػػة الدراسػػػة بطرينػػػة  صػػػدية مػػػف طمبػػػة الصػػػؼ الخػػػامس األساسػػػي ،لمتمميػػػذ
 كهما: ،المدارس الحككمية بنطاع  زة
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حيػث تػـ اختيػار فصػميف  ،كمدرسػة العا شػية األساسػية الػدنيا ،عبد اهلل بػف ركاحػة األساسػية
 مف كؿ مدرسة، فصؿ لممجمكعة التجريبية، كال صؿ اآلخر لممجمكعة الضابطة.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

( بػيف تحصػيؿ طمبػة الصػؼ α ≤ 0.05كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية عنػد مسػتكل )  -
الخػامس األساسػػي فػي  كاعػػد النحػك، كالػػذيف يتعممكنهػا بطرينػػة النشػاط التمايمػػي، كتحصػػيؿ 

ديػػػػة، لصػػػػالح طميػػػػة المجمكعػػػػة أ ػػػػرانهـ فػػػػي تمػػػػؾ المػػػػادة، كالػػػػذيف يتعممكنهػػػػا بالطرينػػػػة التنمي
 التجريبية.

( بػيف اتجاهػات طمبػة الصػؼ α ≤ 0.05ككجكد فركؽ ذات داللة إحصػا ية عنػد مسػتكل ) -
كاتجاهػات  ،الخامس األساسي فػي  كاعػد النحػك، كالػذيف يتعممكنهػا بطرينػة النشػاط التمايمػي

 المجمكعة التجريبية.أ رانهـ في المادة، كالذيف يتعممكنها بالطرينة التنميدية، لصالح طمية 

كأف استخداـ النشاط التمايمي في تدريس مكضكعات  كاعد ذك فاعميػة فػي زيػادة التحصػيؿ  -
 الدراسي، كتنمية االتجاهات نحك  كاعد النحك.

 ( 2001دراسة جاب اهلل ) .8

 بعنواف:

النشاط التمايمي في تنمية بعض مهػارات التعبيػر الشػ كم لػدل تبلميػذ الصػؼ  ـأار استخدا
 اإلعدادم بسمطنة عماف. األكؿ

 ىدفت الدراسة إلى: 

معرفة أار استخداـ النشاط التمايمي في تنمية بعػض مهػارات التعبيػر الشػ كم لػدل تبلميػذ  
الصػػػؼ األكؿ اإلعػػػدادم بسػػػمطنة عمػػػاف، كاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنهو التجريبػػػي فػػػي دراسػػػت ، ك ػػػاـ 

ك ػاـ باسػتطبلع رأم حػػكؿ بعػض مكا ػػؼ بإعػداد األدكات التاليػة:  ا مػػة مهػارات التعبيػر الشػػ كم، 
عػػداد اختبػػار مهػػارات التعبيػػر  التحػػدث المناسػػبة الختبػػار التبلميػػذ فػػي مهػػارات التعبيػػر الشػػ كم، كا 

مػػف خػػبلؿ أدا هػػـ بعػػض مكا ػػؼ  ،الشػػ كم، كبطا ػػة تنػػكيـ مهػػارات التعبيػػر الشػػ كم لػػدل التبلميػػذ
عػػػداد دليػػػؿ المعمػػػـ ن لتنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التعبيػػػر كتػػػـ اختيػػػار المجمكعػػػة  ،الشػػػ كم التحػػػدث، كا 

التجريبية لمبحث مف بيف تبلميػذ الصػؼ األكؿ اإلعػدادم، بمدرسػة عمػى بػف أبػي طالػب بصػحار 
بمػػكم سػػمطنة عمػػاف ن  بػػف حبيػػبمػػاـ الربيػػ  سػػمطنة عمػػاف، كالمجمكعػػة الضػػابطة مػػف مدرسػػة اإل

 ال يؤار ذلؾ حتى ،لضماف عدـ تسرب أية ت صيبلت عف األنشطة المستخدمة في الدراسة كذلؾ
ك د ركعي في هذا العينة: تنارب المسػتكل الانػافي، كاالجتمػاعي، كاال تصػادم بػيف  ،في نتا جها
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تن  المدرستاف في منطنة كاحدة، هػي منطنػة شػماؿ الباطنػة التعميميػة، فضػبلن  ،مجمكعتي البحث
بػػيف كػػؿ مػػف: عػػف العبل ػػات االجتماعيػػة، كاألنشػػطة اال تصػػادية المتشػػابهة، كالتنػػارب الج رافػػي 

ك ػػد بمػػغ  ،(13,5 – 12,5صػػحار كلػػكم، كتنػػارب العمػػر الزمنػػي لمتبلميػػذ حيػػث يتػػراكح مػػا بػػيف )
كالراسبيف مف  ،كابتعاد التبلميذ كبار السف ،( تمميذان لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة50عددهـ )

 الدراسة.مف شأن  أف يؤار في نتا و  ،أك أم تندـ ل كم،المجمكعتيف لتبلفي جانب الخبرة 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

فػي تنميػة مهػارات التعبيػر الشػ كم لػدل تبلميػذ الصػؼ  ،هناؾ دكران فػاعبلن لمنشػاط التمايمػي أف -
كنشػػػػاط  ،حيػػػػث كػػػػاف اشػػػػتراؾ التبلميػػػػذ فػػػػي تمايػػػػؿ األدكار، )عينػػػػة البحػػػػث( األكؿ اإلعػػػػدادم

كخاصػة  ،اضح في ارت اع مستكاهـ في مهارات التعبير الش كمالمناظرات ل  أارا اإليجابي الك 
كتنكيػ  التن ػػيـ لمتعبيػر عػف المعنػػي، كتكضػيح األفكػػار كالنػدرة عمػػى  ،مهػارات التحػدث بطبل ػػة

نهػػاء الحػػديث نهايػػة  ،كاسػػتخداـ اإليمػػاءات، كاإلشػػارات المناسػػبة ،كضػػبط الكممػػات ،اإل نػػاع كا 
 بػؿ ممارسػتهـ النشػاط  ،في هػذا المهػارات كاضػحان  حيث كاف تدني مستكاهـ ،طبيعية تدريجية

 التمايمي في أاناء التعبير الش كم.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة: 

 -بصػػػػ ة خاصػػػػة  -كمعممػػػػي الم ػػػػة العربيػػػػة  -بصػػػػ ة عامػػػػة  -ضػػػػركرة التػػػػزاـ المعممػػػػيف  -
مػا أمكػف عػف العاميػة ن  باستخداـ العربية استخدامان نمكذجيان يحتذم لطبلبهـ، مػ  االبتعػاد

لتككيف العادات الم كية السميمة عند أدا هػـ الشػ كم كمراعػاة التػكازف عنػد ممارسػة الطػبلب 
مػػ   ،حتػػى ال يط ػػى نشػػاط مػػا عمػػى بنيػػة األنشػػطة األخػػرل ،لمجػػاالت األنشػػطة المدرسػػية

 العناية بأهمية النشاط التمايمي، ألارا ال عاؿ في تنمية األداء الش كم لديهـ.

 ،كرة أف ينتن  المعممكف بأهمية حصة النشاط المدرسي المخصصػة لكػؿ صػؼ دراسػيضر  -
كمحاكلة اإلفادة منها فػي ممارسػة بعػض مجػاالت النشػاط التمايمػين ليتػدرب التبلميػذ عمػى 

 األداء الم كم الجيد.

 ( 1999دراسة األىواني )  .9

 بعنواف :

ة اإلعداديػة عمػى تمكػنهـ كأدا هػـ أار النشاط التمايمي في تػدريس العبػادات لتبلميػذ المرحمػ 
 كاتجاههـ نحك مادة التربية اإلسبلمية.

 



117 

 

 ىدفت الدراسة إلى:

التعػػػرؼ إلػػػى أاػػػر اسػػػتخداـ أسػػػمكب النشػػػاط التمايمػػػي فػػػي التػػػدريس لتنػػػديـ دركس العبػػػادات 
يجابيػػة إكاالهتمػػاـ بمشػػاركة التبلميػػذ مشػػاركة  ،لتبلميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة، التركيػػز عمػػى التمايػػؿ

كأداء أفضػؿ لمعبػادات، مػ  تنميػة االتجػاا نحػك دراسػة  ،لمكصػكؿ إلػى مسػتكل تمكػف ،ناء الدرسأا
 مادة التربية اإلسبلمية.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

ارت اع نسػبة التبلميػذ الػذيف كصػمكا إلػى درجػة الػتمكف فػي التحصػيؿ الدراسػي فػي العبػادات  -
 ي المجمكعة التجريبية عف نسبة أ رانهـ في المجمكعة الضابطة.المنررة عميهـ ف

ت ػػكؽ تبلميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػػة التػػي تػػػدرس العبػػادات باسػػػتخداـ النشػػاط التمايمػػػي عمػػػى  -
 أ رانهـ مف تبلميذ المجمكعة الضابطة في االتجاا نحك مادة التربية اإلسبلمية.

 ( 1998دراسة فضؿ اهلل ) .10

 بعنواف: 

كالبي ػػة كنػػكع التعمػػيـ فػػي ت ضػػيبلت األنشػػطة الم كيػػة لػػدل طػػبلب المرحمػػة تمػػايز الجػػنس  
 الاانكية.

 ىدفت الدراسة إلى :

تحديػػد ت ضػػيبلت طػػبلب المرحمػػة الاانكيػػة لؤلنشػػطة الم كيػػة، كذلػػؾ عبػػر مت يػػرات: الجػػنس 
 كالبي ة، كنكع التعميـ.

مرحمػة الاانكيػة ، كبنػاء ك د  ػاـ الباحػث بإعػداد  ا مػة باألنشػطة الم كيػة المناسػبة لطػبلب ال
ي ضػم  طػبلب المرحمػة الاانكيػة: البنػكف  منياس لت ضيبلت األنشطة الم كية ليتحدد مف خبلل  مػا

 كالبنات في البي تيف: الحضرية كالبدكية بمدارس الاانكم العاـ ، كالاانكم ال ني مف هذا األنشطة.

بمصػػر فػػي العػػاـ الدراسػػي كتػػـ تطبيػػؽ المنيػػاس بالمػػدارس الاانكيػػة بمحافظػػة شػػماؿ سػػيناء 
1997- 1998. 
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

لػػدل  أف أكاػػر األنشػػطة المرتبطػػة بمهػػارتي االسػػتنباؿ: االسػػتماع كالنػػراءة هػػي األكاػػر ت ضػػيبلن  -
 كتابة.طبلب المرحمة الاانكية ، يميهما األنشطة الم كية المرتبطة بمهارتي اإلرساؿ: الكبلـ كال
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بنػػات(  -أف ت ضػػيبلت طػػبلب المرحمػػة الاانكيػػة لؤلنشػػطة الم كيػػة تختمػػؼ كفنػػا لمجػػنس )بنػػيف -
بػدك( كذلػػؾ لصػػالح الحضػر، ككفنػػا لنػػكع التعمػػيـ  -كذلػؾ لصػػالح البنػػيف ، ككفنػا لمبي ػػة )حضػػر

 فني( كذلؾ لصالح الاانكم العاـ. -الاانكم )عاـ

  (1997) دراسة  زىير .11

 بعنواف:

م كيػػػة  يػػػر الصػػػ ية فػػػي تعمػػػـ الم ػػػة العربيػػػة لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الاالػػػث مكانػػػة المناشػػػط ال
 اإلعدادم بدكلة البحريف.

 ىدفت الدراسة إلى:

تعػػرؼ مكانػػة المناشػػط الم كيػػة  يػػر الصػػ ية فػػي تحنيػػؽ أهػػداؼ تعمػػيـ الم ػػة العربيػػة فػػي  
 ػػػػد مػػػػدارس المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة كمعرفػػػػة أهػػػػـ معك ػػػػات انتشػػػػارها لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة ن سػػػػها ، ك 

ا تصرت الدراسة عمى مدارس البحريف اإلعدادية الرسػمية كعمػى طػبلب كطالبػات الصػؼ الاالػث 
النػػػػراءة الحػػػػرة ، كاإلذاعػػػػة المدرسػػػػية ،  اإلعػػػػدادم ،كمػػػػا ا تصػػػػرت الدراسػػػػة عمػػػػى أربعػػػػة مناشػػػػط:

 كالمسرح المدرسي، كالصحافة المدرسية.
 في دراستو أداتيف ىما : وقد اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي لمبحث ،واستخدـ الباحث

اسػػتبانة  مكجهػػة إلػػى طمبػػة الصػػؼ الاالػػث اإلعػػدادم بنػػيف كبنػػات ،بهػػدؼ الكشػػؼ عػػف مكانػػة  -
 المناشط الم كية  ير الص ية في تعمـ الم ة العربية.

استبانة مكجهة إلى معممي كمعممات الم ة العربية في المرحمة اإلعدادية ،بهػدؼ الكشػؼ عػف  -
 ير الص ية في تعمـ الم ة العربية.مكانة المناشط الم كية  

( معممػػا كمعممػة ، يدرسػػكف الم ػة العربيػػة فػي المرحمػػة 128ك ػد تككنػػت عينػة الدراسػػة مػف )
( طالبػػػػا كطالبػػػػػة ، يدرسػػػػػكف فػػػػػي الاالػػػػػث 576اإلعداديػػػػة ، لمػػػػػدارس البنػػػػػيف كمػػػػػدارس البنػػػػػات. )
األكؿ ذكػػػكر،  ( مدرسػػػة إعداديػػػة، النصػػػؼ16اإلعػػػدادم فػػػي مػػػدارس البنػػػيف كمػػػدارس البنػػػات، )

 -1995ك ػػد تػػـ تطبيػػؽ هػػذا الدراسػػة ال صػػؿ الاػػاني مػػف العػػاـ الدراسػػي  ،كالنصػػؼ اآلخػػر إنػػاث
1996. 
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أف المعمميف كالمعممات كالطبلب كالطالبات لػديهـ ا تنػاع تػاـ بأهميػة كمكانػة المناشػط الم كيػة  -
هاـ فػػػػي تحنيػػػػؽ أهػػػػداؼ تعمػػػػـ الم ػػػػة العربيػػػػة كتحسػػػػيف نتاجاتهػػػػا ، إال أف  يػػػػر الصػػػػ ية لئلسػػػػ

الممارسػػة الحاليػػة لهػػذا المناشػػط كا عهػػا تحػػكؿ دكف جعػػؿ النتاجػػات التػػي يتك ػػ  أف يحصػػػمها 
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تناف المهارات الم كية المتنكعة مرضية ، فضبل عف ككنهػا  الطمبة في مجاؿ تعزيز المنهو، كا 
 جيدة.

، أمػػػا مكانػػػة لحػػػرة جيػػػدة، كلكػػػف جػػػاءت مكانػػػة المسػػػرح ضػػػعي ة جػػػدان أف مكانػػػة منشػػػط النػػػراءة ا -
اإلذاعة المدرسية فنػد كانػت أ ػؿ مػف المسػتكل المتك ػ ، كمػا أف نتيجػة مكانػة الصػحافة كانػت 

 ضعي ة.

كيعكد أهـ معك ػات ت عيػؿ المناشػط  فػي المػدارس إلػى عػدـ كجػكد حصػص مخصصػة لهػا 
 ف عمى تمؾ المناشط ، ككذلؾ ننص اإلمكانات.كعدـ كجكد الدعـ المادم أك المعنكم لممشرفي

 ( 1994دراسة صالح ) .12

 بعنواف:

األنشػػػطة الم كيػػػة كأارهػػػا عمػػػى تنميػػػة بعػػػض المهػػػارات الكتابيػػػة لػػػدل طػػػبلب الصػػػؼ األكؿ 
 الاانكم.

 ىدفت الدراسة إلى:

معرفة أار األنشطة الم كية في اكتساب الطبلب لممهارات الكتابية، كلند ا تصرت الباحاػة  
مهػػارات أربػػ  هػػي: مهػػارة اكتمػػاؿ أركػػاف الجممػػة، مهػػارة إتبػػاع نظػػاـ ال نػػرة، مهػػارة اسػػتخداـ  عمػػى

عبلمػػات التػػر يـ، مهػػارة اسػػتخداـ أدكات الػػربط، كمػػا ا تصػػرت عمػػى مجػػاليف اانػػيف مػػف مجػػاالت 
الكتابػػػػة الكظي يػػػػة همػػػػا: كتابػػػػة التنػػػػارير ككتابػػػػة الممخصػػػػات، كلنػػػػد  امػػػػت الباحاػػػػة ببنػػػػاء برنػػػػامو 

الم كيػػػػة كاتبعػػػػت طرينػػػػة االكتشػػػػاؼ المكجػػػػ  فػػػػي تنميػػػػة المهػػػػارات المسػػػػتهدفة كتػػػػدريس  لؤلنشػػػػطة
كتػػػـ اختبػػػار عينػػػة بطرينػػػة  ،البرنػػػامو الػػػذم اسػػػت رؽ مػػػدة أربعػػػة أشػػػهر بكا ػػػ  حصػػػتيف أسػػػبكعيان 

( فػػردان كهػػـ مػػف طػػبلب الصػػؼ األكؿ الاػػانكم، تػػـ تنسػػيمهـ إلػػى مجمػػكعتيف 90عشػػكا ية شػػممت )
( طالبػان، كطبنػت الباحاػة اختبػاران  بميػان عمػى 45ة ضابطة، كعدد كػؿ منهػا )األكلى تجريبية كالااني

المجمكعتيف  بؿ تدريس البرنامو، اـ طبنت  اختباران بعػدام، كبعػد تصػحيح االختبػار فػي التطبيػؽ 
النبمي كالبعدم استخدمت الباحاة اختبػار تحميػؿ  التبػايف الانػا ي لممنارنػة بػيف نتػا و الطػبلب فػي 

 ؿو مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.التطبيؽ لك
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد ةالباحث تتوصم وقد

كجكد فركؽ دالة إحصا يا بػيف متكسػط درجػات طػبلب المجمكعػة التجريبيػة كالضػابطة فػي  -
 االختبار ككؿ في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.
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سػط درجػات طػبلب المجمكعػة التجريبيػة كالضػابطة فػي كجكد فركؽ دالة إحصا يا بػيف متك  -
التطبيؽ البعدم لبلختبار لصالح المجمكعة التجريبية في نمك المهارات الكتابية، كؿ مهارة 

 عمى حدة.

بػػؿ كانػػت بعػػض المهػػارات أكاػػر نمػػكان مػػف المهػػارات  ،لػػـ تػػنـ المهػػارات الكتابيػػة نمػػكان كاحػػدان  -
 رات نمكان هي مهارة اكتماؿ أركاف الجممة.األخرل كعمى هذا فند كانت أكار المها

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة: 

ضركرة تكظيؼ األنشطة المدرسية تكظي ان هادفان لئلفادة منها فػي تطبيػؽ مػا يتعممػ  الطػبلب  -
 داخؿ ال صكؿ الدراسية.

 الدراسات األجنبية:  -ب 

 ( Long,1991دراسة ) .1

 :بعنواف

الم كيػػػػة المتكاممػػػػة عمػػػػى تحسػػػػيف المهػػػػارات الكتابيػػػػة لػػػػدل طػػػػبلب تػػػػأاير مػػػػدخؿ ال نػػػػكف   
 الص كؼ األكلى في الجامعة.

 ىدفت الدراسة إلى:

دراسػػة تػػأاير مػػدخؿ ال نػػكف الم كيػػة المتكاممػػة عمػػى تحسػػيف المهػػارات الكتابيػػة لػػدل طػػبلب 
 الص كؼ األكلى في الجامعة.

 ػة فػي تحسػيف المهػارات الكتابيػة كتحاكؿ الدراسة أف تتحنػؽ مػف فاعميػة طػرينتيف لتعمػيـ الم
 كاست ر ت ابلاة كعشريف أسبكعان. ،في ابلث فصكؿ في الص كؼ األكلى

كاسػتخدمت الدراسػػة الطػرينتيف باعتبارهمػػا مػدخميف مػػف المػداخؿ المسػػتخدمة فػي تعمػػـ الم ػػة 
 كهما : ،بهدؼ تحسيف المهارات الكتابية

 .Integrated Approachمدخؿ ال نكف الم كية المتكاممة  .1

 .Traditional Approachالمدخؿ التنميدم  .2

فصػكؿ، فصػميف يمػابلف العينػة التجريبيػة كالاالػث يماػؿ العينػة  ةكضمت عينة الدراسػة ابلاػ
اػػـ أعيػػد تطبينػػ  مػػرة  ،كتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ينػػيس المهػػارات الكتابيػػة  بػػؿ إجػػراء التجربػػة ،الضػػابطة

نشػاطيف كتػابييف همػا: الكتابػة فػي األحػػداث  ك ػد اعتمػدت الدراسػػة عمػى ،اانيػة بعػد االنتهػاء منهػا
 ككتابة النصة بهدؼ تنمية المهارات التالية : ،الجارية
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 مهارة الهجاء. -

 مهارة الكصؼ. -

 مهارة التعميؽ عمى األحداث الجارية. -

 مهارة نمك الم ردات الم كية. -
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

لة إحصا ية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضػابطة فػي اسػتخداـ مػدخؿ ال تكجد فركؽ ذات دال -
 التكامؿ في منابؿ المدخؿ التنميدم لتحسيف المهارات السابنة.

أكصت الدراسة بضركرة دراسة العكامؿ المؤارة عمى نمك المهارات الكتابية لػدل الطػبلب سػمبان  -
يجابان.  كا 

 ى تعمـ المهارات الكتابية. ضركرة إتاحة الك ت البلـز لتدريب الطبلب عم -
 ( Dura. Soleded, 1991دراسة ) .2

 بعنواف:

لػػدل الطػػبلب باالعتمػػاد عمػػى مػػدخؿ الػػتعمـ  اإلسػػبانيةتنميػػة المهػػارات الكتابيػػة فػػي الم ػػة  
 .Mastry learningلمتمكف 

 ىدفت الدراسة إلى:

دخؿ الػػػتعمـ لػػػدل الطػػػبلب باالعتمػػػاد عمػػػى مػػػ اإلسػػػبانيةتنميػػػة المهػػػارات الكتابيػػػة فػػػي الم ػػػة 
، كت ترض الدراسة أف المستكيات العميا في التحصيؿ يمكػف الكصػكؿ Mastry learningلمتمكف

 إليها باالعتماد عمى المداخؿ ال عالة كمنها مدخؿ التعمـ لمتمكف.

ك ارنػػت الدراسػػة بػػيف منػػاخيف تعميميػػيف همػػا: المنػػاخ العػػادم أك التنميػػدم، كالمنػػاخ المػػنظـ 
ى الكصػكؿ إلػى مسػتكل اإلتنػاف ك ػد اعتمػدت الدراسػة عمػى أسػمكبيف مػف الهادؼ الذم يساعد عمػ

ككػذلؾ اعتمػدت عمػى  ،أساليب التنكيـ هما: التنكيـ البنا ي كالتنكيـ النها ي، لنياس نمك المهارات
تمميػذان فػي مجمػكعتيف تجريبيػة  48تطبيؽ اختبػار  بػؿ التجربػة اػـ بعػدها، كضػمت عينػة الدراسػة 

 كضابطة.
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 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

تميػػز أداء طػػبلب المجمكعػػة التجريبيػػة عػػف أداء طػػبلب المجمكعػػة الضػػابطة فػػي أانػػاء تن يػػذ  -
ككذلؾ في نهاية البرنامو مف خبلؿ نتا و االختبار  ،كاتضح ذلؾ مف التنكيـ البنا ي ،البرنامو
 البعدم.

التجريبيػة عػف تحصػيؿ الطػبلب فػي المجمكعػة  رت   مستكل تحصيؿ الطػبلب فػي المجمكعػةا -
 الضابطة حيث كجدت فركؽ دالة إحصا يان بيف المجمكعتيف.

 أظهرت الدراسة فرك ان دالة بالنسبة لتمكف أفراد المجمكعة التجريبية مف المهارات التالية : -

 .ترابط ال نرات 

 .تحديد كاستخراج األفكار الاانكية كالر يسية 

الخم يػػة الانافيػػة لمطػػبلب فػػي الم ػػة عمػػى  ػػدراتهـ فػػي تعممهػػا فػػي ضػػكء اػـ تكضػػح الدراسػػة أاػػر  -
 إستراتيجية التعمـ لمتمكفن كلذا أكصت بدراسة أخرل لبحث هذا المكضكع.

 ( Huebsch. W.R ,1991دراسة ) .3

 :بعنواف

  تحديد تأاير عدة مداخؿ في تعميـ النراءة كالكتابة لعبلج ضعؼ التبلميذ فيهما.
 ىدفت الدراسة إلى:

تحديد تأاير عدة مداخؿ فػي تعمػيـ النػراءة كالكتابػة لعػبلج ضػعؼ التبلميػذ فيهمػا، كالمنارنػة 
 كالمداخؿ األربعة هي : بينهما لمعرفة أم المداخؿ أكار فعالية مف  يرها.

مػػػدخؿ يعتمػػػد عمػػػى الخبػػػرة الم كيػػػة النرا يػػػة لػػػدل التبلميػػػذ، باإلضػػػافة إلػػػى االختيػػػار الػػػذاتي  .1
 ف فيها.لممكضكعات التي يكتبك 

باإلضػافة إلػى تحديػد المكضػكعات التػي  ،مدخؿ يعتمد عمى الخبرة الم كية النرا يػة لمتبلميػذ .2
 يكتبكف فيها.

مدخؿ يعتمد عمى تدريس النراءة بالطرينة التنميديػة مػ  االختيػار الػذاتي لممكضػكعات التػي  .3
 يكتبكف فيها.

 تي يكتبكف فيها.مدخؿ تدريس النراءة بالطرؽ التنميدية م  تحديد المكضكعات ال .4

ضمت عينة الدراسة عشريف تمميػذان مػف تبلميػذ الصػ كؼ األكلػى فػي فصػميف دراسػييف كهػـ 
التبلميػػذ الضػػػعاؼ فػػي النػػػراءة كالكتابػػػة، كاسػػتخداـ الباحػػػث األدكات التاليػػػة: اختبػػار ينػػػيس النمػػػك 
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كػػػذلؾ النرا ػػػي كالكتػػػابي صػػػمـ لػػػذلؾ الهػػػدؼ، باإلضػػػافة إلػػػى تحميػػػؿ الخطػػػاب الشػػػ كم لمتبلميػػػذ ك 
 اختبار لمتعرؼ عمى الكممات تعرفا صكتيا، كفهـ المعنى المنركء كالمكتكب.

ك اـ الباحث بتحميػؿ ، بعد البرنامو ك د  اـ بتطبيؽ األدكات تطبينان  بميان اـ طبنها مرة اانية
كتابػػات التبلميػػذ بهػػدؼ رصػػد عػػدد الكممػػات الصػػحيحة كتكضػػيح  ػػدراتهـ عمػػى اسػػتخداـ الحػػركؼ 

االسػػتخداـ الصػػحيح ككػػذلؾ تكضػػيح  ػػدرتهـ عمػػى  Capital lettersايػػة الجممػػة الكبيػػرة فػػي بد
 عبلمات التر يـ.استخداـ 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة بيؽتط بعد الباحث توصؿ وقد

تكجػد فػػركؽ دالػػة إحصػػا يان فػػي اختبػػار التحميػػؿ الشػػ كم كالتعػػرؼ الصػػكتي عمػػى الكممػػات  -
 بيؽ البعدم لبلختبار.لصالح المدخؿ األكؿ كالااني في التط

أظهرت مداخؿ الخبرة الم كية فاعمية عف المدخؿ التنميدم في تػدريس النػراءة كالكتابػة إذ  -
 أظهر التبلميذ تحسنا كاضحا في فهـ النراءة، كفي األداء الكتابي لهـ.

أشارت الدراسة إلى أف اختيار المكضكع الذم يكتب في  الطبلب ال يعد عامبل مهما في  -
 تابي.النمك الك

 ( El - daly Hosny,1991دراسة ) .4

 بعنواف: 

تحميػػؿ كتابػػات الطػػبلب بهػػدؼ معرفػػة الػػدكر الػػذم ينػػكـ بػػ  اإللمػػاـ بالنكاعػػد النحكيػػة فػػي  
 .األداء الكتابي لديهـ

 ىدفت الدراسة إلى:

تحميػػػؿ كتابػػػات الطػػػبلب بهػػػدؼ معرفػػػة الػػػدكر الػػػذم ينػػػكـ بػػػ  اإللمػػػاـ بالنكاعػػػد النحكيػػػة فػػػي 
كتأاير ذلؾ في اختبار المكضكعات الانافية التػي ي ضػمها الطػبلب متحػداك  ،لديهـ األداء الكتابي

 كاعتمدت الدراسة عمى األدكات التالية : ،الم ة العربية كاألسبانية

استبيانات تهدؼ إلى التعرؼ عمى المهاـ الكتابية التي يكمؼ بها الطبلب كالمجاالت التػي  -أ 
 ي ضمكف الكتابة بها.

 بلب.تحميؿ كتابات الط -ب 

 المناببلت الشخصية. -ج 
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 وكانت تيدؼ الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية :

 ؟لد ة كالصحة الم كية في كتاباتهـما العبل ة بيف إلماـ الطبلب بالنكاعد النحكية، كبيف ا -أ 

العبلجية التي تبني عمى تصحيح األخطػاء الم كيػة فػي أداء  ستراتيجياتما أار اإللماـ باإل -ب 
 ابي ؟ الطبلب الكت

 ما العكامؿ المؤارة عمى الد ة في كتابات الطبلب كذلؾ عمى ال صاحة الم كية لديهـ ؟ -ج 

 ،ك د تـ تنكيـ عنصرم ال صاحة الم كية كالد ة في كتاباتهـ مف خبلؿ تحميؿ تمؾ الكتابات
مػػ  مبلحظػػة المجػػاؿ الػػذم ي ضػػؿ الطػػبلب  ،كرصػد عػػدد الجمػػؿ الصػػحيحة الخاليػػة مػػف األخطػاء

نمػا  ػد يكػكف األداء مرت عػا فػي مجػاؿ كلػيس كػذلؾ فػي  ،الكتابة في  ألف براعتهـ ليست مطمنػة، كا 
ك ػد  ،فهذا األداء يتك ؼ عمى مت يرات عديدة منها: نكعية المجػاؿ الػذم يكتبػكف فيػ  ،مجاؿ آخر

اسػػتخدـ الباحػػػث أيضػػػان اختبػػار المتعممػػػة لنيػػػاس مػػدل إلمػػػامهـ بالنكاعػػػد النحكيػػة كبصػػػ ة خاصػػػة 
 لجممة.مستكل تعنيد ا

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

إف األداء الكتػابي لمطػبلب يرت ػ  بارت ػاع إلمػامهـ بالنكاعػد النحكيػة، كهػذا يعنػي أف تػدريب  -
الطػػبلب عمػػى النكاعػػد النحكيػػة يػػؤار فػػي مسػػتكل كتابػػاتهـ مػػف الناحيػػة النحكيػػة، كتكصػػمت 

بػػدكر هػػاـ فػػي مسػػتكل كتابػػات الطػػبلب حيػػث إنهػػا  ػػد كػذلؾ إلػػى أف الخبػػرات السػػابنة تنػػـك 
 تؤار تأايران سالبان أك مكجبان عمى هذا المستكل، ككذلؾ المستكل الانافي لمطبلب.

 ( Thomas, 1990دراسة ) .5

 بعنواف : 

 منارنة بيف طرينتيف مف طرؽ تدريس الكتابة لطبلب الصؼ الراب  منخ ضي األداء. 

 ىدفت الدراسة إلى: 

 -منخ ضي األداء  -يف طرينتيف مف طرؽ تدريس الكتابة لطبلب الصؼ الراب  المنارنة ب
 في مدرستيف ري يتيف كهاتاف الطرينتيف هما :

 طرينة تعتمد عمى تعميـ العمميات األساسية في الكتابة. -

 الخاصة بالكتابة. ستراتيجياتطرينة تعتمد عمى اإل -
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،  1983 - 1980عػػػاـ  Gravesكالطرينػػػة األكلػػػى اعتمػػػدت عمػػػى تنػػػديـ نمػػػاذج أعػػػدها 
كتعني بالعمميات العنمية المعرفية التي تحدث في أاناء عممية الكتابة، باإلضافة إلى الت اعؿ بيف 

 المعمـ كالمتعمـ.

كالطرينػػػة الاانيػػػة تعتمػػػد عمػػػى تنػػػديـ نمػػػاذج لمتعبيػػػر الكتػػػابي الجيػػػد مػػػ  االهتمػػػاـ بالنكاعػػػد 
 كاإلجراءات الخاصة بكتابة مكضكعات التعبير.

ك د استمر برنامو الدراسة لمدة اػبلث شػهكر، كضػمت عينػة الدراسػة طػبلب الصػؼ الرابػ  
  منخ ضي األداء، في مدرستيف تـ اختيارهما بطرينة عشكا ية.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أداء الطػػػبلب عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة بػػػيف الطػػػرينتيف السػػػابنتيف إال أنهػػػا أشػػػارت إلػػػى ارت ػػػاع  -
كأكضػػػحت كػػػذلؾ أف عمميػػػة  ،الكتابيػػػة سػػػتراتيجياتالكتػػػابي فػػػي الطرينػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػى اإل
 التعزيز لها دكر إيجابي في تعميـ الكتابة.

 ( Dean, 1988دراسة ) .6

 بعنواف: 

األنشػػػطة المدرسػػػية التػػػي يشػػػارؾ فيهػػػا طػػػبلب المسػػػتكل التاسػػػ  كاتجاهػػػاتهـ نحػػػك الػػػذات  
 كالمدرسة.

 سة إلى: ىدفت الدرا

 اإلجابة عف هذا األس مة:

هػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية فػػي عػػدد األنشػػطة المدرسػػية التػػي يشػػارؾ فيهػػا طػػبلب  -
المسػػػتكل التاسػػػ  فػػػي مدرسػػػة حككميػػػة ذات مسػػػتكل رفيػػػ  كآخػػػركف مػػػف مدرسػػػة حككميػػػة ذات 

 مستكل عادم؟

 هؿ تكجد اختبلفات ذات داللة إحصا ية في التحصيؿ بيف المجمكعتيف؟ -

 هؿ تكجد اختبلفات دالة إحصا يان  بيف المجمكعتيف في االتجاا نحك الذات كنحك المدرسة؟ -

مدرسػة ذات مسػتكل  31مف طػبلب المسػتكل التاسػ  فػي  771ككانت عينة الدراسة تضـ 
مدرسػة ذات مسػتكل مرت ػ  فػي كاليػة مسيسػبي ك ػد  ػدـ لهػـ اسػتبياف  33طالبان في  825عادم، 

مدرسية التي يمارسكنها ككذلؾ  دـ لهـ اسػتبياف لمتعػرؼ عمػى اتجاهػاتهـ لمتعرؼ عمى األنشطة ال
 نحك الذات كالمدرسة.



126 

 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

طػػبلب المسػػػتكل التاسػػ  فػػػي المدرسػػػة الحككميػػة العاديػػػة  ػػػد شػػارككا مشػػػاركة ذات داللػػػة أف  -
إلػػى أف تحصػػيؿ هػػؤالء الطػػبلب كػػاف أكاػػر كتكصػػمت كػػذلؾ  إحصػػا ية فػػي النشػػاط المدرسػػي

مف طبلب المسػتكل التاسػ  المرت ػ ، اػـ أشػارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية 
 في االتجاا نحك الذات ككذلؾ نحك المدرسة بيف المجكعتيف.

 ( Johans,1985دراسة ) .7

 بعنواف:

 ضػػة فػػي الاانكيػػة إجػػراءات التمخػػيص التػػي ينػػـك بهػػا الطػػبلب الػػذيف أحػػرزكا معػػدالت منخ 
 .منارنة بما ينـك ب  نظرا هـ المت ك يف

 ىدفت الدراسة إلى: 

دراسػػػة إجػػػراءات التمخػػػيص التػػػي ينػػػـك بهػػػا الطػػػبلب الػػػذيف أحػػػرزكا معػػػدالت منخ ضػػػة فػػػي 
ك د  ،كمف لديهـ مهارات في مجاؿ كتابة الممخص ،الاانكية منارنة بما ينـك ب  نظرا هـ المت ك يف

 مف صحة ال ركض التالية: حاكلت الدراسة التحنؽ

الػذيف أحػرزكا معػدالت منخ ضػة فػي الاانكيػة  -ي شؿ الطبلب فػي السػنة الجامعيػة األكلػى  -
فػػػػػي تضػػػػػػميف ممخصػػػػػاتهـ المعمكمػػػػػػات األساسػػػػػية، ككػػػػػػذلؾ ي شػػػػػمكف فػػػػػػي حػػػػػذؼ األفكػػػػػػار 

 كالمعمكمات  ير الضركرية.

 دة العممية.يركز معظـ الطبلب في أاناء عممية التمخيص عمى النصؼ األكؿ مف الما -

 ال تكجد ركابط  كية بيف ممخصات الطبلب لربط األفكار الر يسية كال رعية. -

مػػػػف ذكم التحصػػػػيؿ المػػػػنخ ض فػػػػي  طالبػػػػان  54مػػػػنهـ  طالبػػػػان  128ضػػػػمت عينػػػػة الدراسػػػػة 
مػػػػػف ذكم التحصػػػػػيؿ المرت ػػػػ  كلػػػػػديهـ مهػػػػػارات جيػػػػدة فػػػػػي عمميػػػػػة  طالبػػػػان  74المرحمػػػػة الاانكيػػػػػة ك

 التمخيص.

 ػػدـ نػػص مػػف التػػاريخ المنػػرر عمػػى طػػبلب السػػنة الجامعيػػة األكلػػى لػػـ كفػػي تجربػػة الدراسػػة 
 كممة. 100اـ طمب منهـ  راءة النص  راءة جيدة اـ تمخيص  في حدكد  ،يسبؽ لهـ دراست 

كاسػػػتخدـ منيػػػاس لتحديػػػد مػػػدل شػػػمكلية الممخػػػص عمػػػى العناصػػػر األساسػػػية البلزمػػػة ك ػػػد 
 شتمؿ الممخص عمى المهارات التالية :ا

 ة النص كخطكة أكلى.إعادة كتاب -أ 
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 الربط بيف جممتيف أك أكار بأداة ربط مناسبة، اـ إعادة صيا تها في عبارة كاحدة. -ب 

 تجمي  العناصر األساسية كاألفكار المكزعة في النص. -ج 

 كتابة الممخص بأسمكب الطالب. -د 
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 اتهـ األفكار األساسية الكاردة في النص.لـ يتمكف الطبلب مف تضميف ممخص -

لػػـ يتطػػرؽ عػػدد كبيػػر مػػف الطػػبلب إلػػى النصػػؼ األكؿ السػػترجاع األفكػػار ن ألف معظمهػػـ  ػػد  -
 اهتـ بالت اصيؿ الكاردة في ال نرة األخيرة.

 ،% مػػف أفػػراد العينػػة كػػانكا  ػػادريف عمػػى دمػػو كتكحيػػد األفكػػار50أظهػػرت الدراسػػة أف حػػكالي  -
 كاحدة، كهـ مف الطبلب ذكم التحصيؿ المرت  .كصيا تها في عبارة 

 ( Trueba And Others,1984دراسة ) .8

 بعنواف: 

 الكتابة الكظي ية لدل الطالب الانا ي الم ة في المدرسة الاانكية.
 ىدفت الدراسة إلى:

ك ػػد أجريػت فػػي  ،تحسػيف الكتابػة الكظي يػػة لػدل الطالػب الانػػا ي الم ػة فػػي المدرسػة الاانكيػة
عف المجتمعات الانا ية الم ػة، كهػي محاكلػة لتحسػيف الكتابػة لػدل طػبلب  اكالي كرنيب كالية بجنك 

 الص يف األخرييف في المدرسة العالية لمطبلب في الم ة االنجميزية.

طالبػػان مػػف طػػبلب الصػػ كؼ الابلاػػة األخيػػرة ك بػػؿ األخيػػرة فػػي  293كضػػمت عينػػة الدراسػػة 
كالنماذج ك د صػممت  ،األدبية ماؿ كتابة التنارير كاعتمدت الدراسة عمى األنشطة ،هذا المدارس

 النماذج لتضـ بعض المكا ؼ االجتماعية التي يستخدـ فيها الطبلب الم ة.

لتحديػد مسػتكل األداء الكتػابي  ،كتـ تنكيـ أداء الطػبلب  بػؿ التجربػة، اػـ بعػد االنتهػاء منهػا
 ككذلؾ اتجاهاتهـ نحك الم ة االنجميزية. ،لديهـ

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد احثالب توصؿ وقد

أف هناؾ تحسنا كاضحا في مستكل كتابات الطػبلب، ككػذلؾ بالنسػبة التجاهػاتهـ نحػك الم ػة  -
هذا باإلضافة إلى أف الطػبلب  ػد أتننػكا كتابػة الجمػؿ الطكيمػة المعنػدة التركيػب، اػـ ا ترحػت 

تمػػدنا بكا ػػ  عممػػي ينطمػػؽ منػػ  إلػػى  الدراسػة أهميػػة دراسػػة الانافػػة االجتماعيػػة لممجتمػػ  حيػػث
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كبالتػػػالي يسػػػهؿ تحديػػػد  ،تحديػػػد المجػػػاالت التػػػي يسػػػتخدـ فيهػػػا الطػػػبلب الم ػػػة بصػػػكرة عمميػػػة
 المهارات الخاصة بكؿ مجاؿ لنعمؿ عمى تنميتها.

 ( Simons Dmourphy ,1983دراسة ) .9

 بعنواف:

 .تأاير كؿ مف الم ة الش كية كالكتابية عمى تنمية المهارات الم كية 
 ىدفت الدراسة إلى:

معرفػػػة تػػػأاير كػػػؿ مػػػف الم ػػػة الشػػػ كية كالكتابيػػػة عمػػػى تنميػػػة المهػػػارات الم كيػػػة مػػػف خػػػبلؿ  
 اإلجابة عف هذا األس مة :

 ما الطرؽ ال اعمة في تعميـ المهارات مف أجؿ تحسيف عممية الكتابة ؟  -

  الخاصة بكؿ مف الم ة الش كية كالكتابية ؟ ستراتيجياتما اإل -
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد لباحثا توصؿ وقد

أف المهػػػػارات الكتابيػػػػة أكاػػػػر تميػػػػزان ككضػػػػكحان كأف ل ػػػػة الكتابػػػػة تختمػػػػؼ بػػػػاختبلؼ المسػػػػتكيات  -
كتختمػػؼ كػذلؾ بػػاختبلؼ  back groundالدراسػية لمطػبلب أك بػػاختبلؼ خم يػاتهـ التعميميػػة 

 الك ت المتاح لتعميمها.

 الم ة الش كية كالم ة الكتابية. جياتإستراتيأف األط اؿ يخمطكف بيف  -

الخاصػة  سػتراتيجياتأف األنشطة التي يمارس الطبلب مف خبللها الم ة الش كية كالكتابيػة كاإل -
بكػؿ مػف المهػارات الشػ كية كالكتابيػػة، كاألنشػطة التػي يمػارس الطػػبلب مػف خبللهػا الم ػة هػػي: 

كالكتابػػة فػػي صػػحؼ  ،النصػػص كالكتابػػة فػػي األحػػداث الجاريػػة، ككتابػػة ،الحػػديث فػػي الهػػاتؼ
 التنارير. ككتابة ،المدرسة

 ( Reynolds,1983دراسة ) .10

 بعنواف:  

 أار تدريس الكتابة العممية في تحسيف مهارات الكتابة لدل طبلب المرحمة الاانكية.
 ىدفت الدراسة إلى:

رة طػبلب تحديد مدل تأاير طػرينتيف لمكتابػة التعبيريػة العمميػة كالكتابػة التنميديػة فػي نمػك  ػد
المرحمة الاانكية عمى كتابة النصص كالمناالت كتحديد مدل الت اعؿ بيف عامؿ الجنس كمسػتكل 

 448تحصيؿ الم ة االنجميزية في الندرة عمى كتابػة المنػاؿ كالنصػة، ككانػت عينػة الدراسػة تضػـ 
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مػػػى تجريبيػػػة كضػػػابطة، ك ػػػد تمنػػػت المجمكعػػػة التجريبيػػػة تػػػدريبان ع :طالبػػػان  سػػػمت إلػػػى مجمػػػكعتيف
المجمكعة الضابطة لـ تشارؾ في هذا التدريب، اـ طبؽ اختبار مكحد تطبينان  بميان  ،الكتابة الممية

 اـ طبؽ اختبار ممااؿ لبلختبار األكؿ بعد ااني عشر أسبكعان مف التدريب. ،عمى المجمكعتيف
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

إحصػػا ية بػػيف البنػػيف كالبنػػات فػػي درجػػات االختبػػار البعػػدم فػػي  ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة -
 كتابة النصة كالمناؿ. 

يكجد ت اضؿ داؿ إحصا يان في درجات االختبار البعدم في كتابة النصة بػيف المجمػكعتيف  -
 لصالح المجمكعة التجريبية.

الح يكجد ت اضؿ داؿ إحصا يان في مستكل التحصيؿ كطرينة التدريس بيف المجمكعتيف لص -
 .المجمكعة التجريبية

 ( Taylor ,1982دراسة ) .11

 بعنواف: 

التمخػػػػػيص بهػػػػػدؼ تحسػػػػػيف مهػػػػػارات النػػػػػراءة كالكتابػػػػػة لػػػػػدل طػػػػػبلب المرحمػػػػػة  إسػػػػػتراتيجيات
 المتكسطة. 

 ىدفت الدراسة إلى:

التمخػػيص بهػػدؼ تحسػػيف عمميتػػي النػػراءة كالكتابػػة مػػف خػػبلؿ  إسػػتراتيجياتكضػػ  عػػدد مػػف 
كاعتبػػرت أف  ،ضػػـ عػػددان مػػف األفكػػار كالمعمكمػػات كالحنػػا ؽاالعتمػػاد عمػػى مجمكعػػة نصػػكص ت

كالتعبيػػر عنهػػا يعػػد مػػف المهػػارات المهمػػة كالمهػػاـ التػػي يجػػب أف ينػػـك بهػػا  ،تحديػػدها كاسػػتخراجها
 التالية:  ستراتيجياتك د تـ إعداد نمكذجا ن متكامبلن لعممية التمخيص يشتمؿ عمى اإل ،الطبلب

 اءة شاممة لتككيف فكرة عنها.  راءة المادة المراد تمخيصها  ر  -

  راءة المادة  راءة كاعية بهدؼ استخبلص األفكار الر يسية كال رعية منها. -

 تنظيـ األفكار في ضكء العبل ات النا مة بينهما. -

 اـ ينكـ بمراجعة الممخص مرة اانية. ،تمخيص النص بم ة الطالب -

يػػث  ػػدـ الباحػػث نصػػان ممي ػػا ن ح ،كتػػـ تطبيػػؽ اإلجػػراءات السػػابنة عمػػى المجمكعػػة التجريبيػػة
باألفكار إلى الطبلب كطمب منهـ السير فػي تمخيصػ  بإتبػاع الطرينػة السػابنة كطمػب مػف طػبلب 

 المجمكعة الضابطة تمخيص  بالطرينة التي يركنها.
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 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

مسػاعدة خارجيػة، ككػاف األداء  تمكف طػبلب المجمكعػة التجريبيػة مػف عمػؿ الممخػص دكف -
 الكتابي لهـ مميزان عف أداء طبلب المجمكعة الضابطة.

تمكف طبلب في المجمكعة التجريبية مف تطكير مهاراتهـ فػي تنظػيـ المعمكمػات كاسػتخراج  -
 األفكار الر يسية مف النص عف طبلب المجمكعة الضابطة.

 ( ,Show 1982دراسة ) .12

 بعنواف:

 مدرسي كاإلنجاز الدراسي. العبل ة بيف النشاط ال

 ىدفت الدراسة إلى:

البحػػث عػػف العبل ػػة بػػيف النشػػاط المدرسػػي كاإلنجػػاز الدراسػػي فػػي أربػػ  مػػدارس فػػي كاليػػة 
طالبان كطالبة في أرب  مدارس اانكية، كذلؾ بهػدؼ تحديػد  270المسيسبي كضمت عينة الدراسة 

 ؿ الدراسي لمطبلب.العبل ة بيف االشتراؾ في برامو النشاط كبيف مستكل التحصي
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

كجػػػكد عبل ػػػة دالػػػة إحصػػػا يان بػػػيف معػػػدؿ درجػػػات الطػػػبلب كالمشػػػاركة فػػػي معظػػػـ األنشػػػطة  -
 المدرسية.

 ارت اع مستكل اإلنجاز األكاديمي لمطبلب المشاركيف في النشاط. -

الدراسػػة حيػػث أكضػػحت الدراسػػة تميػػز  ارت ػػاع متكسػػطات درجػػات الطػػبلب بارت ػػاع مراحػػؿ -
 طبلب الصؼ الااني عشر عف طبلب الحادم عشر كالعاشر.

 :اىتمت باألنشطة المغوية المدرسيةتعميؽ عمى الدراسات السابقة التي 
بعػػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى الدراسػػات، فانػػ  سػػيعرض أهػػـ الننػػاط التػػي تػػـ استخبلصػػها مػػف 

ؼ الدراسػػات، كعيناتهػػا ، كالمػػنهو المسػػتخدـ، كأدكاتهػػا، تحميػػؿ هػػذا الدراسػػات كالتػػي تتعمػػؽ بأهػػدا
 كنتا جها.

 : األىداؼ:أولً 

عمى الر ـ مف اهتماـ جمي  الدراسات باستخداـ األنشطة الم كيػة فػي تنميػة مهػارات ل كيػة 
كمهارات كتابية إال أنها اختم ت في األهداؼ، فبعض الدراسات هدفت إلى معرفة فاعميػة برنػامو 

( أمػػػا دراسػػػة 2008نشػػػطة الم كيػػػة لعػػػبلج األخطػػػاء اإلمبل يػػػة كدراسػػػة )أبػػػك فايػػػدة، ػػػا ـ عمػػػى األ
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أاػػػر األنشػػػطة الم كيػػػة عمػػػى تنميػػػة بعػػػض مهػػػارات  إلػػػى( فنػػػد هػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ 2008)مسػػػمـ،
( إلػػى إبػػراز دكر األنشػػطة الم كيػػة 2007االسػػتماع كالتحػػدث ، فػػي حػػيف هػػدفت دراسػػة )النشػػكاف،

( فنػػد هػػدفت إلػػى 2005يػػة المهػػارات الم كيػػة. أمػػا دراسػػة )بػػكلس، يػػر الصػػ ية كتأايرهػػا فػػي تنم
تنمية بعض مهارات التحدث كهي: ال هـ السمعي ، التعبيرات الم كية كالت اعؿ، كذلػؾ مػف خػبلؿ 
التػػدريب عمػػى أنشػػطة الحػػكار كلعػػب الػػدكر كالمنا شػػة التػػي تهػػدؼ إلػػى تنميػػة هػػذا المهػػارات، أمػػا 

)االسػػتماع كالتحػػدث( مػػف  تنميػػة مهػػارات التكاصػػؿ الشػػ كم ( فنػػد هػػدفت إلػػى2005دراسػػة)المكح،
( 2001 خػػبلؿ برنػػامو يعتمػػد عمػػى اسػػتخداـ المسػػرح التعميمػػي ، ف ػػي حػػيف هػػدفت دراسػػة )المػػكح،

 إلػػػػى معرفػػػػة أاػػػػر اسػػػػتخداـ النشػػػػاط التمايمػػػػي عمػػػػى التحصػػػػيؿ فػػػػي  كاعػػػػد النحػػػػك، كهػػػػدفت دراسػػػػة 
التمايمػػي فػػي تنميػػة بعػػض مهػػارات التعبيػػر ( إلػػى معرفػػة أاػػر اسػػتخداـ النشػػاط 2001 )جػػاب اهلل،

( فند هدفت إلػى التعػرؼ إلػى أاػر اسػتخداـ أسػمكب النشػاط 1999الش كم، أما دراسة )األهكاني، 
( فنػػد هػػدفت إلػػى تحديػػد 1998التمايمػػي فػػي تػػدريس العبػػادات، فػػي حػػيف أف دراسػػة )فضػػؿ اهلل، 

نػػػد هػػػدفت إلػػػى تعػػػرؼ مكانػػػة ( ف1997أمػػػا دراسػػػة )زهيػػػر، ت ضػػػيبلت الطمبػػػة لؤلنشػػػطة الم كيػػػة،
 المناشػػػػػػط الم كيػػػػػػة  يػػػػػػر الصػػػػػػ ية فػػػػػػي تحنيػػػػػػؽ أهػػػػػػداؼ تعمػػػػػػيـ الم ػػػػػػة العربيػػػػػػة، كهػػػػػػدفت دراسػػػػػػة 

( إلػى تحديػد األنشػطة  يػر الصػ ية فػي مجػاؿ الم ػة العربيػة، أمػا دراسػة )صػالح، 2010)انياف، 
تابيػة، أمػا ( فند هدفت إلى معرفة أار األنشػطة الم كيػة فػي اكتسػاب الطػبلب لممهػارات الك1994
المتكاممػػػػة عمػػػػى تحسػػػػيف إلػػػػى تػػػػأاير مػػػػدخؿ ال نػػػػكف الم كيػػػػة  ( فنػػػػد هػػػػدفتLong,1991دراسػػػػة )

( فنػد هػدفت إلػى معرفػة تػأاير كػؿ SimonsDmourphy,1983)المهارات الكتابيػة، أمػا دراسػة 
 مف الم ة الش كية كالكتابية عمى تنمية المهارات الم كية. 

 ة الحالية والدراسات السابقة في اليدؼ :أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراس

فػػػػي تنميػػػػة  اهتمػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة كبػػػػا ي الدراسػػػػات السػػػابنة بتكظيػػػػؼ األنشػػػػطة الم كيػػػػة
حيػػث هػػدفت الدراسػػة الحاليػػة ، إال أنهػػا اختم ػػت معهػػا فػػي الهػػدؼ مهػػارات ل كيػػة كمهػػارات كتابيػػة

 ت الكتابية.إلى معرفة أار تكظيؼ األنشطة الم كية في تنمية بعض المهارا
 : العينة: ثانياً 

اختم ت الدراسات السابنة في اختيار العينات ، فمنهػا اعتمػد عمػى عينػة مػف طمبػة المرحمػة 
(، Huebsch,1991) (، كدراسػػػػة2001(، كدراسػػػػة )المػػػػكح، 2008االبتدا يػػػػة كدراسػػػػة )مسػػػػمـ، 

 (، كدراسة2008)أبك فايدة،  ( ، كدراسة2010(، أما دراسة )انياف، Thomas,1990كدراسة )
  (، كدراسػػػػػػػػػة1999)األهػػػػػػػػػكاني،  (، كدراسػػػػػػػػػة2001)جػػػػػػػػػاب اهلل،  (، كدراسػػػػػػػػػة2005)المػػػػػػػػػكح ، 
فنػد اعتمػػدت عمػػى عينػػة ( Taylor,1982) (، كدراسػػةDean,1988كدراسػػة )، (1977)زهيػر، 

 مػػػػػف طمبػػػػػة المرحمػػػػػة اإلعداديػػػػػة، كمنهػػػػػا مػػػػػف اعتمػػػػػد عمػػػػػى عينػػػػػة عمػػػػػى طمبػػػػػة المرحمػػػػػة الاانكيػػػػػة
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(، كدراسػػػػة Johans,1985(، كدراسػػػػة )1994كدراسػػػػة )صػػػػالح، ، (1998كدراسة)فضػػػػؿ اهلل، 
(Trueba,1984كدراسػػػػػػة ،) (Reynolds,1983( كدراسػػػػػػة )Show,1982 كمنهػػػػػػا اعتمػػػػػػد ،)

 (.Long, 1991( كدراسة )2005عمى عينة مف طمبة الجامعة كدراسة )بكلس، 
 العينة :أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في 

 ات نػػػػػػػت الدراسػػػػػػػة الحاليػػػػػػػة مػػػػػػػ  بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػات السػػػػػػػابنة فػػػػػػػي عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث كدراسػػػػػػػة
( ، كدراسػػػػػػػػػػػػة Huebsch,1991) (، كدراسػػػػػػػػػػػػة2001(، كدراسػػػػػػػػػػػػة )المػػػػػػػػػػػػكح، 2008)مسػػػػػػػػػػػػمـ، 

(Thomas,1990 كالتػػي اعتمػػدت عمػػى عينػػة مػػف طػػبلب المرحمػػة االبتدا يػػة، إال أف الدراسػػة ،)
ت عمى عينة مف طمبػة الصػؼ السػادس، كالتػي تشػكؿ نهايػة الحالية اختم ت معها في أنها اعتمد

المرحمة االبتدا ية، في حيف أف الدراسات سابنة الذكر ركزت عمػى الصػ كؼ األكلػى مػف المرحمػة 
 االبتدا ية.

 : المنيج :ثالثاً 

تنكعت المناهو المستخدمة فػي الدراسػات السػابنة تبعػا الخػتبلؼ مكضػكع الدراسػة كهػدفها، 
( 2008ظ أف معظمهػػػا اسػػػتخدـ المػػنهو التجريبػػػي ، ماػػػؿ: دراسػػػة )أبػػػك فايػػػدة، كلكػػف مػػػف المبلحػػػ

 ( ، كدراسػػػػػػػة 2001(، ك دراسػػػػػػػة )المػػػػػػػكح، 2005المػػػػػػػكح، ) (، كدراسػػػػػػػة2005)بػػػػػػػكلس،  كدراسػػػػػػة
  (، ك دراسػػػػػػػػة1994(، كدراسػػػػػػػػة )صػػػػػػػػالح، 1999(، كدراسػػػػػػػػة )األهػػػػػػػػكاني، 2001)جػػػػػػػػاب اهلل، 

(1991 Duran Soleded,( كدراسػػػػة ،)Long,1991 )كدراسػػػػة ، (Reynolds,1983 ،)
فػػػػي حػػػػيف أف هنػػػػاؾ بعػػػػض الدراسػػػػات اسػػػػتخدمت المػػػػنهو الكصػػػػ ي ، (Taylor,1982) كدراسػػػػة

(، كمنهػػػػا مػػػػف اسػػػػتخدـ 2007( ، كدراسػػػػة )النشػػػػكاف، 2010التحميمػػػػي ، ماػػػػؿ: دراسػػػػة )انيػػػػاف ، 
 (.2008كالتجريبي كدراسة )مسمـ ،  يالمنهجيف الكص 

 اسة الحالية والدراسات السابقة في المنيج :أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدر 

 ات نت الدراسة الحالية م  العديد مف الدراسات السابنة في أنها استخدمت المنهو التجريبي.
 : األدوات :رابعاً 

( 2010اسػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابنة أدكات بحػػػث مختم ػػػة فنػػػد اعتمػػػدت دراسػػػة )انيػػػاف،  
ات خاصػة مػف أجػؿ  تحديػد األنشػطة  يػر الصػ ية فػي عمى المنابمة الشخصية باستخداـ استبيان

(، كدراسػػػة 2007مجػػاؿ الم ػػػة العربيػػػة، كمػػف الدراسػػػات مػػػف اسػػػتخدـ اسػػتبانة كدراسػػػة )النشػػػكاف، 
 (،1998(، ك دراسة )فضؿ اهلل ، 1997)زهير، 
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 (، أمػػػػػػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػػػة Dean,1988( ، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػة )Hosny,1991 El-dalyكدراسػػػػػػػػػػػػػػػة ) 
نيػػػاس لبلتجػػػاا لينػػػيس اتجػػػاا التبلميػػػذ نحػػػك  كاعػػػد النحػػػك ، كمػػػا ( فنػػػد اسػػػتخدـ م2001)المػػػكح ، 

اسػػػتخدـ أداة أخػػػرل كهػػػي اختبػػػار تحصػػػيمي بهػػػدؼ معرفػػػة أاػػػر التمايػػػؿ عمػػػى التحصػػػيؿ ، كمػػػف 
المبلحػػػظ أف معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابنة اعتمػػػدت عمػػػى اختبػػػار  بمػػػي كبعػػػدم لينػػػيس مسػػػتكل أداء 

(، 2005بػػكلس،) (، ك دراسػػة2008)مسػػمـ، (، دراسػػة 2008الطمبػػة: ماػػؿ: دراسػػة )أبػػك فايػػدة ، 
 (، كدراسػػػػػػةLong,1991) كدراسػػػػػػة (،1994)صػػػػػػالح،  (، كدراسػػػػػػة2001كدراسػػػػػػة )جػػػػػػاب اهلل،

(1991 Duran Soleded,) ،( كدراسةHuebsch,1991 كدراسة ،) (Reynolds,1983.) 

 أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في األدوات : 

نت الدراسة الحالية م  الدراسات السابنة  في استخدامها االختبار النبمي كالبعدم لنياس ات 
مسػػػػتكل أداء الطمبػػػػة،  يػػػػر أف هػػػػذا الدراسػػػػة اسػػػػتخدمت أداة أخػػػػرل كهػػػػي اسػػػػتبانة لتحديػػػػد أهػػػػـ 

 األنشطة الم كية.
 : النتائج :خامساً 

، يػؽ أهػداؼ الم ػة العربيػةة فػي  تحنأظهرت نتا و الدراسات السابنة فاعمية األنشطة الم كي
كتنميػػة حصػػيمة الطمبػػة الم كيػػة، كاتجاهػػاتهـ نحػػك المنػػررات الدراسػػية، كزيػػادة التحصػػيؿ الدراسػػي، 

( فاعميػػػػة األنشػػػػطة الم كيػػػػة فػػػػي عػػػػبلج األخطػػػػاء 2008فنػػػػد أظهػػػػرت نتػػػػا و دراسػػػػة )أبػػػػك فايػػػػدة،
الم كيػػة فػػي تنميػػة  ( دكر األنشػػطة2007اإلمبل يػػة الشػػا عة، كمػػا أظهػػرت نتػػا و دراسػػة )النشػػكاف،

( أظهػػػرت أهميػػػة مكانػػػة المناشػػػط 1997،ر) زهيػػػ حصػػػيمة الطمبػػػة الم كيػػػة، فػػػي حػػػيف أف دراسػػػة
، فنػػػد (2001الم كيػػة  يػػر الصػػ ية فػػػي تحنيػػؽ أهػػداؼ الم ػػة العربيػػػة ، أمػػا دراسػػة  )جػػاب اهلل، 

  أظهػػػػػػرت فاعميػػػػػػة النشػػػػػػاط التمايمػػػػػػي فػػػػػػي تنميػػػػػػة مهػػػػػػارات التعبيػػػػػػر الشػػػػػػ كم ، كأظهػػػػػػرت دراسػػػػػػة 
( فاعمية استخداـ النشػاط التمايمػي فػي زيػادة التحصػيؿ الدراسػي فػي  كاعػد النحػك، 2001المكح، )

( فاعميػة النشػاط التمايمػي فػي التحصػيؿ الدراسػي فػي 1999فػي حػيف أظهػرت دراسػة )األهػكاني، 
 العبادات. 

 أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في النتائج :

ت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  الدراسػػات السػػابنة فػػي أنهػػا أظهػػرت نتا جهػػا فاعميػػة األنشػػطة ات نػػ 
، إال أف هػػػذا الدراسػػػة تميػػػزت عػػػف الدراسػػػات مهػػػارات ل كيػػػةك  كتابيػػػةفػػػي تنميػػػة مهػػػارات الم كيػػػة 

، عػف الدراسػات السػابنة السابنة بتكظي ها ألنشطة ل كية في تنمية المهارات الكتابيػة كهػي تختمػؼ
ت نتا جها فاعمية األنشطة الم كية في تحنيػؽ أهػداؼ الم ػة العربيػة ، كتنميػة حصػيمة كالتي أظهر 

الطمبػػػة الم كيػػػة، كاتجاهػػػاتهـ نحػػػك المنػػػررات الدراسػػػية ، كزيػػػادة التحصػػػيؿ الدراسػػػي ، ك ػػػد الحػػػظ 
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الباحػػػػث نػػػػدرة الدراسػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت األنشػػػػطة الم كيػػػػة فػػػػي تنميػػػػة المهػػػػارات الكتابيػػػػة لممرحمػػػػة 
 في المجتم  ال مسطيني حسب عمـ الباحث. االبتدا ية

 إفادة الباحث مف الدراسات السابقة لمحور األنشطة المغوية:

عمػػػى الدراسػػػات السػػػابنة ، كمػػػا أسػػػ رت عنػػػ  مػػػف نتػػػا و، مكػػػف الباحػػػث مػػػف بعػػػد االطػػػبلع 
 االست ادة منها في جكانب متعددة أهمها: 

شػػػطة الم كيػػػة فػػػي إعػػػداد اسػػػتبانة اسػػتأنس الباحػػػث بالدراسػػػات السػػػابنة التػػػي اسػػتخدمت األن .1
 األنشطة الم كية.

 اختيار أهـ األنشطة التي سيكظ ها في دراست . .2

 إعداد اإلطار النظرم الخاص بهذا الدراسة. .3

 تحديد األدكات التي تحتاج إليها الدراسة الحالية. .4

 .إجرا يان  تطبيؽ هذا األدكات تطبينان  .5

 يارات التعبير الكتابيالمحور الثاني: الدراسات التي اىتمت بتنمية م
 الدراسات العربية: -أ 

 (2010) صبحةدراسة أبو  .1

 بعنواف:

أار  ػراءة النصػة فػي تنميػة بعػض مهػارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي لػدل طالبػات الصػؼ 
 التاس  األساسي.

 ىدفت الدراسة إلى:

ات أاػػر  ػػراءة النصػػة فػػي تنميػػة بعػػض مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدل طالبػػ معرفػػة
( طالبػػةن مػػف طالبػػات 76كلتحنيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة، تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ) ،الصػػؼ التاسػػ 

الصؼ التاس  األساسي مف مدرسة أبك طعيمة اإلعدادية المشتركة، اختيرت بطرينة  صدي  مػف 
 ( طالبػػػػة فػػػػي منطنػػػػة خػػػػاف يػػػػكنس التعميميػػػػة لمعػػػػاـ 1601العػػػػدد الكمػػػػي لمجتمػػػػ  الدراسػػػػة البػػػػالغ )

( طالبة 38ـ، بحيث كزعت عمى مجمكعتيف إحداهما تجريبية كعددها ) 2009–2008الدراسي 
( طالبػةن، كتػـ إعػداد اسػتبانة تشػمؿ جميػ  مهػارات التعبيػر الكتػابي 38كاألخرل ضابطة كعددها )

اإلبداعي لطالبات الصؼ التاس ، كعرضت عمى مجمكعة مف المحكميف كالخبراء المتخصصػيف 
تدريسػػها، تكصػػؿ بعػػدها الباحػػث إلػػى  ا مػػة بمهػػارات التعبيػػر الكتػػابي فػػي الم ػػة العربيػػة كطرا ػػؽ 
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اإلبداعي األكار أهمية لطالبات الصؼ التاس ، كتـ إعػداد اختبػار لنيػاس هػذا المهػارات التػي تػـ 
التكصػػػؿ إليهػػػا. كبعػػػد أخػػػذ رأم ذكم االختصػػػاص اختػػػار الباحػػػث مجمكعػػػة النصػػػص التػػػي مػػػف 

التجريبيػػة، لكػػي ينػػيس أارهػػا فػػي تنميػػة مهػػارات التعبيػػر الم تػػرض أف تنرأهػػا طالبػػات المجمكعػػة 
الكتػػػابي اإلبػػػداعي، اػػػـ  ػػػاـ الباحػػػث بتطبيػػػؽ االختبػػػار النبمػػػي بعػػػد ضػػػبط مت يػػػرات الدراسػػػة عمػػػى 
المجمكعػػة الضػػػابطة كالتجريبيػػة، اػػػـ ن ػػذت التجربػػػة عمػػى المجمكعػػػة التجريبيػػة كهػػػي تكميػػؼ كػػػؿ 

البيػت لمػدة شػهريف، فػي حػيف لػـ تكمػؼ طالبػات  طالبة في هذا المجمكعة بنػراءة  صػة يكميػان فػي
المجمكعػػػػة الضػػػػابطة بنػػػػراءة أم  صػػػػة، كبعػػػػد االنتهػػػػاء مػػػػف التطبيػػػػؽ تػػػػـ إخضػػػػاع المجمػػػػكعتيف 

 .الضابطة كالتجريبية لبلختبار البعدم
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسط درجات  -
 اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي  في التطبيؽ النبمي.

( بيف متكسط درجات المجمكعتيف α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل ) -
التجريبية كالضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لصالح المجمكعػة التجريبيػة 

 ي التطبيؽ البعدم مما يدلؿ عمى فاعمية  راءة النصة في تنمية هذا المهارات.ف

تكجػػػد عبل ػػػة ذات داللػػػة إحصػػػا ية بػػػيف مسػػػتكل التحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي الم ػػػة العربيػػػة لػػػدل  -
 طالبات الصؼ التاس  األساسي كمستكل إلتنانهف لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي.

تكل التحصػيؿ الدراسػي العػاـ لػدل طالبػات الصػؼ التاسػ  تكجد عبل ة دالػة إحصػا يان بػيف مسػ -
 األساسي كمستكل إلتنانهف لمهارات التعبير الكتابي اإلبداعي.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة: 

صػػػص التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي ن ألنهػػػا تحنػػػؽ لمطالبػػػات حتكظيػػػؼ بعػػػض النصػػػص فػػػي   -
زكدهف بالحنػػا ؽ كالنػػيـ كاالتجاهػػات، كتاػػرم ل ػػتهف، المتعػػة كتػػدخؿ السػػركر إلػػى  مػػكبهف، كتػػ

 كتخاطب عنكلهف، كتشب  خيالهف الجامح.

 كض  مناهو لتعميـ التعبير الكتابي اإلبداعي  ا ـ عمى تكظيؼ أسمكب  راءة النصة.  -
 ( 2008دراسة الندى ) .2

 بعنواف:

م عشػػر ار مكضػػكعات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدل معممػػي الصػػؼ الحػػاديػػمعػػايير اخت 
 كعبل تها ببعض المت يرات.
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 ىدفت الدراسة إلى:

تحديػػد معػػايير اختبػػار مكضػػكعات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدل معممػػي الصػػؼ الحػػادم 
 عشر كعبل تها ببعض المت يرات.

 استخدمت الباحاة المنهو الكص ي التحميمي لمبلءمت  لمكضكع الدراسة.

معممات مبحث الم ة العربية لمصػؼ الحػادم أما مجتم  الدراسة فتككف مف جمي  معممي ك 
عشػػػػر بالمحافظػػػػات الجنكبيػػػػة التابعػػػػة لػػػػكزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ العػػػػالي ال مسػػػػطينية لمعػػػػاـ الدراسػػػػي 

كمعممػػػة، أمػػػا عينػػػة الدراسػػػة فهػػػي ذاتهػػػا مجتمػػػ  88(، كالبػػػالغ عػػػددهـ )2007/2008) ( معممػػػا ن
 الدراسة.

( فنػػرة كزعػػت 44 ا مػػة معػػايير مككنػػة مػػف )كلتحنيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة  امػػت الباحاػػة ببنػػاء 
 ( مجاالت، تـ التحنؽ مف صد ها كاباتها.5عمى )

(، كتحميػؿ التبػايف األحػادم مػف  t-testكاستخدمت الباحاػة إحصػا ية عػدة منهػا: اختبػار )
توصػػػمت أجػػػؿ اإلجابػػػة عػػػف أسػػػ مة الدراسػػػة. كمػػػف خػػػبلؿ تحميػػػؿ اسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة 

 :ئج التاليةالباحثة إلى النتا

 بالنسبة لمجالت الدراسة فكانت عمى النحو التالي : .1

المجػػػاؿ المعرفػػػي: فنػػػد أظهػػػرت النتػػػػا و أف معممػػػي الم ػػػة العربيػػػة يختػػػاركف المكضػػػػكعات  -أ 
المتعمنة بالمجاؿ المعرفػي بدرجػة متكسػطة، حيػث بمػغ الػكزف النسػبي لجميػ  فنػرات المجػاؿ 

( كهػػػػي: " أننػػػػى 1كانػػػػت لم نػػػػرة )%( ك 84.20% (، ك ػػػػد بم ػػػػت أعمػػػػى نسػػػػبة ) 62.32)
 المكضكعات المرتبطة بخبرات الطمبة ".

( كهػي " أركػز عمػى المكضػكعات 4%( ككانػت لم نػرة )42.22أما أ ؿ فنرة بم ت نسبتها )
 التي تنمي خياؿ الطمبة ".

المجاؿ الن سي: فند أظهرت النتا و أف معممػي الم ػة العربيػة ينتنػكف المكضػكعات المتعمنػة  -ب 
 %(58.86لن سػػي بدرجػػة  ميمػػة، حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي لجميػػ  فنػػرات المجػػاؿ)بالمجػػاؿ ا

 %.60كهي أ ؿ مف الكزف النسبي المحايد 

( كهي: " أختػار المكضػكعات التػي تنمػي 17%( لم نرة ر ـ )76.3ك د بم ت أعمى نسبة )
 مهارات الت كير العميا لدل الطمبة ".

مػػػػي الم ػػػػة العربيػػػػة يختػػػػاركف المكضػػػػكعات المجػػػػاؿ التربػػػػكم: فنػػػػد أظهػػػػرت النتػػػػا و أف معم -ج 
المتعمنػػة بالمجػػاؿ التربػػكم بدرجػػة متكسػػطة، حيػػث بمػػغ الػػكزف النسػػبي لجميػػ  فنػػرات المجػػاؿ 
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( كهػػي :" أفضػػؿ المكضػػكعات 20%( لم نػػرة )81.73%( ك ػد بم ػػت أعمػػى نسػػبة )63.5)
 التي تاير في الطمبة ركح الت كير كتبعث فيهـ النشاط ".

( كهػي: " أعطػي الطمبػة حريػة 26%( لم نػرة ر ػـ )42.20 ػت نسػبتها )أما أ ػؿ فنػرة فنػد بم
 احتيار المكضكعات ".

المجاؿ الم كم: فند أظهػرت النتػا و أف معممػي الم ػة العربيػة ينتنػكف المكضػكعات المتعمنػة  -د 
بالمجػػػػػاؿ الم ػػػػػكم بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة، حيػػػػػث بمػػػػػػغ الػػػػػكزف النسػػػػػبي لجميػػػػػ  فنػػػػػرات المجػػػػػػاؿ 

( كهػػػػػػي: " أختػػػػػػار 27%( لم نػػػػػػرة ر ػػػػػػـ )83.95ة )%( ك ػػػػػػد بم ػػػػػػت أعمػػػػػػى نسػػػػػػب62.35)
%( 42.96المكضكعات المبل مة لندرات الطمبة الم كية " أما أ ؿ فنػرة فنػد بم ػت نسػبتها )

 ( كهي: " أختار المكضكعات التي تتكافؽ م   درة الطمبة التصكيرية ".32لم نرة ر ـ )

يػػة يختػػاركف المكضػػكعات المجػػاؿ االجتمػػاعي: فنػػد أظهػػرت النتػػا و أف معممػػي الم ػػة العرب -ق 
المتعمنػة بالمجػػاؿ االجتمػػاعي بدرجػة كبيػػرة، حيػػث بمػغ الػػكزف النسػػبي لجميػ  فنػػرات المجػػاؿ 

( كهػػػي ": أنتنػػػى المكضػػػكعات التػػػي تػػػربط الطمبػػػة بػػػاألخبلؽ 40%( لم نػػػرة ر ػػػـ )80.12)
كراـ الضيؼ ".  كالماؿ العربية الخالدة كالنجدة كالشجاعة كا 

( كهػػي ": أميػػؿ إلػػى اختيػػػار 43%( لم نػػرة ر ػػـ )66.91تها )أمػػا أ ػػؿ فنػػرة فنػػد بم ػػت نسػػػب
 المكضكعات التي ترسخ المندسات كاآلاار كاألماكف التاريخية في المجتم  ".

%( ممػػا 65.89كبصػػ ة عامػػة تبػػيف أف الػػكزف النسػػبي لجميػػ  المجػػاالت مجتمعػػة يسػػاكم )
يػػػػ  المجػػػػاالت يػػػػدؿ عمػػػػى أف معممػػػػي الم ػػػػة العربيػػػػة يختػػػػاركف المكضػػػػكعات المتعمنػػػػة بجم

)المعرفي، كالن سي، كالتربكم، كالم كم، كاالجتمػاعي( بدرجػة متكسػطة، كتبنػى هػذا الدرجػة 
 أ ؿ مف المستكل المطمكب كتحتاج إلى مزيد مف العناية كالتركيز.

 أما فيما يتعمؽ بمتغيرات الدراسة فقد أظيرت النتائج ما يمي:

ار مكضػػػكعات التعبيػػػر الكتػػػابي يػػػعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية فػػػي معػػػايير اخت -
 اإلبداعي فيما يتعمؽ بجمي  المجاالت كال نرات تعزل لمت ير الجنس.

ار مكضػكعات التعبيػر الكتػابي اإلبػػداعي يػكجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا ية فػي معػايير اخت -
 فيما يتعمؽ بجمي  المجاالت كال نرات تعزل لمت ير المؤهؿ العممي.

ار مكضػكعات التعبيػر الكتػابي اإلبػػداعي يػية فػي معػايير اختكجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػا  -
 فيما يتعمؽ بجمي  المجاالت كال نرات باستاناء المجاؿ الن سي تعزل لمت ير سنكات الخبرة.
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 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة: 

 .التركيز عمى مشاركة الطمبة في عممية اختيار مكضكعات التعبير الكتابي اإلبداعي -

ضػػركرة تزكيػػد المعممػػيف بالكسػػا ؿ كالطرا ػػؽ الحدياػػة التػػي تمكػػنهـ مػػف تنميػػة  ػػدرات الطمبػػة  -
 الكتابية.

تشػػجي  الطمبػػة عمػػى المطالعػػة الحػػرة كالنػػراءة لمػػا لهػػا مػػف دكر فػػي إمػػداد الطمبػػة بػػالم ردات  -
 كالصكر كاألخيمة التي يمكنهـ تكظي ها في كتاباتهـ.

 ( 2006دراسة السميري ) .3

 بعنواف:

ر استخداـ طرينة العصؼ الذهني لتدريس التعبير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الاػامف أا
 .األساسي ب زة

 ىدفت الدراسة إلى:

أاػػر اسػػتخداـ طرينػػة العصػػؼ الػذهني لتػػدريس التعبيػػر اإلبػػداعي لػػدل طالبػػات  إلػػىالتعػرؼ 
عبتيف دراسػيتيف الصؼ الاػامف األساسػي ب ػزة منارنػة بالطرينػة التنميديػة، ك ػد تككنػت عينػة مػف شػ

( 70منتظمتيف في مدرسة بنات الشيخ عجميف األساسية العميا )أ( ك سمت العينػة البػالغ عػددها )
( طالبػػػة، كأخػػػػرل ضػػػػابطة 35طالبػػػة عمػػػػى مجمػػػكعتيف متكػػػػاف تيف، مجمكعػػػػة تجريبيػػػة كعػػػػددها )

( كدرسػػػت المجمكعػػػة التجريبيػػػة بطرينػػػة العصػػػؼ الػػػذهني، أمػػػا الضػػػابطة فدرسػػػت 35كعػػػددها )
طرينػػة التنميديػػة، كلتحنيػػؽ هػػدؼ الدراسػػة  ػػاـ الباحػػث بإعػػداد دليػػؿ المعمػػـ الػػذم يشػػمؿ أربعػػة بال

مكاضػػي  تعبيػػر هػػي: العمػػـ، البطالػػة، األخػػبلؽ، البي ػػة، ككضػػح كي يػػة تدريسػػها باسػػتخداـ طرينػػة 
 العصؼ الذهني كتضمف الدليؿ ما يمي:

 تحديد األهداؼ. .1

 تنظيـ المحتكل بما يخدـ األهداؼ. .2

 تنكيـ.كسا ؿ ال .3

 كاستخدـ الباحث األدكات البحاية التالية في دراست  :

أداة تحميػػؿ المحتػػكل لمكشػػؼ عػػف مػػدل تػػكافر  ػػدرات الت كيػػر اإلبػػداعي )الطبل ػػة، المركنػػة،  .1
األصػػالة( فػػي الػػدركس العشػػرة األكلػػى مػػف كتػػاب المطالعػػة كالنصػػكص المنػػرر عمػػى الصػػؼ 

 % (. 91(، كبمغ معامؿ ابات  ) 2005 - 2004الاامف األساسي في العاـ الدراسي) 
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اختبار الت كير اإلبداعي )النبمي كالبعدم (، كهك اختبار منالي مككف مف ستة أس مة ر يسية  .2
 كتسعة أس مة فرعية، كاستخداـ الباحث في األمكر التالية :

في التأكيد مف تكافؤ المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة(  بؿ إجراء التجربة، ككانت  يمة  -أ 
(،  0.45(، كاألصػػػالة ) 0.56(، كالمركنػػػة ) 0.89فػػػي أبعػػػاد الت كيػػػر: الطبل ػػػة ))ت( 

(، ككمهػػػػػػا  ػػػػػػيـ  يػػػػػػر دالػػػػػػة إحصػػػػػػا يان ممػػػػػػا دؿ عمػػػػػػى تجػػػػػػانس 0.38كالدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة )
 المجمكعتيف.

  يػػػػػاس مسػػػػػتكل اإلبػػػػػداع بعػػػػػد تن يػػػػػذ التجربػػػػػة فػػػػػي ال صػػػػػؿ الدراسػػػػػي الاػػػػػاني مػػػػػف العػػػػػاـ  -ب 
حػػث الرزمػػة اإلحصػػا ية لمعمػػكـ االجتماعيػػة ( مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ البا2005 - 2004)

  ،(، كاختبار )ت( SPSSالمعركفة ب )
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

( بػيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية ) -
داعي لصػػػالح التطبيػػػػؽ التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ )النبمػػػي كالبعػػػػدم( الختبػػػار الت كيػػػر اإلبػػػ

 البعدم.

( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعػة α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية )  -
التجريبية كمتكسط درجػات طالبػات المجمكعػة الضػابطة فػي )الدرجػة الكميػة( فػي اختبػار 

 الت كير اإلبداعي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.

( بػيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية ) -
التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات طالبػػات المجمكعػػة الضػػابطة فػػي بعػػد )الطبل ػػة( فػػي اختبػػار 

 الت كير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

( بػيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية ) -
ت المجمكعػػة الضػػابطة فػػي بعػػد )المركنػػة( فػػي اختبػػار التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات طالبػػا

 الت كير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية.

( بػيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة α ≤ 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية ) -
كمتكسط درجات طالبات المجمكعػة الضػابطة فػي بعػد) األصػالة( فػي اختبػار  ،التجريبية

 دم لصالح المجمكعة التجريبية.الت كير اإلبداعي البع
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 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة : 

ضركرة استخداـ طرينة العصؼ الذهني كطرا ؽ التدريس الحدياة التػي تنمػي الت كيػر بشػكؿ  -
 عاـ كالت كير اإلبداعي بشكؿ خاص.

األساسػػػية االهتمػػاـ بالتػػدريب عمػػػى الت كيػػر بأنكاعػػػ  بشػػكؿ تكػػػاممي كخصكصػػان فػػػي المرحمػػة  -
 الدنيا.

 تضافر الجهكد بيف األسرة كالمعمـ كاإلدارة كالمجتم  كالمشرؼ التربكم كالن سي. -

 ( 2006دراسة المصري ) .4

 بعنواف: 

فاعميػػة برنػػامو بالكسػػا ؿ المتعػػددة فػػي تنميػػة مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي كاالحت ػػاظ بهػػا لػػدل 
 .طبلب الصؼ الاامف األساسي

 ىدفت الدراسة إلى:

اعمية برنامو بالكسا ؿ المتعػددة فػي تنميػة مهػارات التعبيػر الكتػابي كاالحت ػاظ بهػا معرفة ف 
لدل طبلب الصؼ الاامف األساسي بمحافظة شماؿ  زة، ك د  اـ الباحث بإعػداد  ا مػة بمهػارات 
التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي، اػػـ  ػػاـ ببنػػاء البرنػػامو المنتػػرح حيػػث تضػػمف اإلطػػار العػػاـ لمبرنػػامو: 

كمحتكياتػػ ، كأنشػػطت ، كالكسػػا ؿ المتعػػددة المسػػتخدمة، كأسػػاليب التنػػكيـ، اػػـ أعػػد الباحػػث أهدافػػ ، 
( درجػػة، كالاػػػاني 40اختبػػاران لنيػػاس التعبيػػػر اإلبػػداعي تكػػكف مػػػف  سػػميف األكؿ مكضػػكعي كلػػػ  )

ان بػ( درجة، كتـ تطبيؽ هذا االختبار اسػتطبلعان عمػى عينػة مػف اانػيف كأربعػيف طال40منالي كل  )
فصكؿ المدرسة ن سها، لمعرفة االختبار كابات ، اػـ تػـ تطبيػؽ االختبػار  بميػان عمػى عينػة مف أحد 

الدراسػػػة التػػػي  سػػػمها الباحػػػث إلػػػى مجمػػػكعتيف )مجمكعػػػة ضػػػابطة، كمجمكعػػػة تجريبيػػػة (، كالتػػػي 
( طالبػػان، مػػف مدرسػػة ذكػػكر جباليػػا اإلعداديػػة )ج( لبلج ػػيف، كتػػـ تػػدريس البرنػػامو 94تأل ػػت مػػف )
(، كتػػـ تػػدريس البرنػػامو 1متعػػددة لممجمكعػػة التجريبيػػة، كهػػي طػػبلب الصػػؼ الاػػامف )بالكسػػا ؿ ال

( فػػي ال تػػرة الكا عػػة 8بػدكف الكسػػا ؿ المتعػػددة لممجمكعػػة الضػػابطة، كهػػي طػبلب الصػػؼ الاػػامف )
 ، كبعػػػػػػد تطبيػػػػػػؽ البرنػػػػػػامو الػػػػػػذم اسػػػػػػت رؽ تن يػػػػػػذا سػػػػػػتة 26/4/2006- 2/2006/  18بػػػػػػيف 

كا ػػ  لنػػاءيف فػػي كػػؿ أسػػبكع،  ػػاـ الباحػػث بػػالتطبيؽ ال ػػكرم ( حصػػة لكػػؿ مجمكعػػة، ب13أسػػابي  )
لبلختبػػار بعػػد إجػػراء التجربػػة عمػػى مجمػػكعتي الدراسػػة، كبعػػد ابلاػػة أسػػابي   ػػاـ الباحػػث بػػالتطبيؽ 
المؤجػػػؿ لبلختبػػػار عمػػػى مجمػػػكعتي الدراسػػػة، كأظهػػػرت النتػػػا و فاعميػػػة البرنػػػامو المعػػػد فػػػي تنميػػػة 

 إلبداعي التي حددت في الدراسة.المهارات األساسية لمتعبير الكتابي ا
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 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 ػػػدمت الدراسػػػة  ا مػػػة بمهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي المػػػرتبط بالمنػػػاؿ األدبػػػي، كالبلزمػػػة  -
لطػػػػبلب الصػػػػؼ الاػػػػامف األساسػػػػي، كتػػػػـ ترتيبهػػػػا بحسػػػػب أهميتهػػػػا النسػػػػبية مػػػػف كجهػػػػة نظػػػػر 

تكظيػػؼ عبلمػػات التػػر يـ، كاسػػتخداـ أدكات الػػربط بشػػكؿ سػػميـ كالتعبيػػر عػػف المحكمػػيف، كهػػي 
األفكار بجمؿ م يدة، كتكظيؼ الشكاهد المناسبة، كتحديد األفكار األساسػية كال رعيػة، كترتيػب 
األفكػػار كتنظيمهػػا كتسمسػػمها كانتنػػاء األل ػػاظ المناسػػبة لممعػػاني، كتنظػػيـ األفكػػار كالكتابػػة فػػي 

براز ال كرة الر يسية لم نرة.فنرات محددة، كمراع  اة مهارات الشكؿ لم نرة، كا 

 دمت الدراسة برنامجان منترحان بالكسا ؿ المتعددة لتنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي لدل  -
 طبلب الصؼ الاامف األساسي.

كشػػػ ت نتػػػا و الدراسػػػة عػػػف فاعميػػػة البرنػػػامو فػػػي تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي لػػػدل طػػػبلب  -
 الاػػامف األساسػػي، كيؤكػػد ذلػػؾ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتكل داللػػة الصػػؼ 

(α ≤ 0.05 بػػيف متكسػػط درجػػات طػػبلب المجمكعػػة الضػػابطة فػػي االختبػػاريف: ال ػػكرم بعػػد )
 إجراء التجربة، كالمؤجؿ لصالح المجمكعة التجريبية.

لمهػارات التعبيػر كش ت الدراسة عف كجكد  صكر في امتبلؾ طبلب الصؼ الاامف األساسػي  -
 الكتابي اإلبداعي.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

تكظيؼ الكسا ؿ المتعددة في دركس الم ة العربية كخاصة التعبير، كأف يككف لمتعبير الكتابي  -
 منرر خاص ب  مرفنان بدليؿ لممعمـ.

 ( 2004دراسة النجار ) .5

 بعنواف:

الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدل طػػبلب الصػػؼ  ات التعبيػػربرنػػامو منتػػرح عمػػى تنميػػة بعػػض مهػػار  
 العاشر بمحافظة  زة.
 ىدفت الدراسة إلى:

معرفػػػػة مػػػػدل ك ػػػػاءة تػػػػدريس برنػػػػامو منتػػػػرح عمػػػػى تنميػػػػة بعػػػػض مهػػػػارات التعبيػػػػر الكتػػػػابي 
 اإلبداعي لدل طبلب الصؼ العاشر بمحافظة خاف يكنس.

اعي، ك ا مػػة اانيػػة باألنشػػطة ك ػػد  ػػاـ الباحػػث إعػػداد  ا مػػة بمجػػاالت التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػد
الكتابية التي يتضمنها كؿ مجاؿ، ك ا مة االاة بمهارات التعبير التي يتضمنها كؿ مجاؿ، اػـ  ػاـ 
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الباحث بإعداد البرنامو المنترح حيث تضمف اإلطار العاـ لمبرنامو: أهداف ، كمحتكاا، كتنظيمػ ، 
 كاألنشطة كالكسا ؿ المستخدمة، كأساليب التنكيـ.

( طالبػػػان كطالبػػػة مػػػف مػػػدارس محافظػػػة خػػػاف يػػػكنس 160تأل ػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )كلنػػػد 
نصػػػ هـ مػػػػف البنػػػيف كالنصػػػػؼ اآلخػػػػر مػػػف البنػػػػات، ك سػػػـ الباحػػػػث العينػػػػة إلػػػى أربػػػػ  مجمكعػػػػات 
)مجمػػكعتيف ضػػابطة كمجمػػكعتيف تجريبيػػة( كاعتمػػد عمػػى النيػػاس النبمػػي كالبعػػدم لكػػؿ مجمكعػػة، 

( حصػة بكا ػ  لنػاء فػي كػؿ يػكـ،  ػاـ 39ن يذا سػتة أسػابي  )كبعد تطبيؽ البرنامو الذم است رؽ ت
 الباحث بالتطبيؽ البعدم الختبار عمى مجمكعتي الدراسة.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػا ية سػػكاء لمطػػبلب كالطالبػػات كػػػؿ عمػػى حػػدة، أـ لجميػػ  أفػػػراد  -
حيػػػث يراجػػػ  ال ػػػرؽ إلػػػى تػػػدريس برنػػػامو التعبيػػػر ،البعػػػدم لبلختبػػػار  العينػػػة لصػػػالح التطبيػػػؽ

 الكتابي اإلبداعي المنترح لهؤالء الطمبة.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف متكسػط درجػات الطػبلب، كمتكسػط درجػات الطالبػات  -
تػابي في االختبار البعدم، األمر الذم يؤكد أنػ  ال أاػر لمجػنس فػي تطبيػؽ اختبػار التعبيػر الك

  اإلبداعي.
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

 كض  منهاج لتعميـ التعبير بأنكاع ، كذلؾ لمختمؼ المراحؿ الدراسية. -

ضػركرة تػدريب معممػي كمعممػػات الم ػة العربيػة فػػي الاانكيػة عمػى كي يػػة تنميػة مهػارات التعبيػػر  -
 الكتابي اإلبداعي.

  لؤلنشطة الكتابية الكظي ية داخؿ المدرسة كخارجها.االهتماـ بممارسة طبلب الاانكية  -

 بالكتابػة خاصػان  مسػا ان  العربيػة الم ػة مبحػث معممػي إعػداد مسػا ات بتضػميف الباحػث أكصػى ك ػد
 .يةاإلبداع

 ( 2003نيف )يدراسة أبو الع .6

 بعنواف:

معرفػػػػة مسػػػػتكل إتنػػػػاف طمبػػػػة  سػػػػـ الم ػػػػة العربيػػػػة لمهػػػػارات التعبيػػػػر الكتػػػػابي فػػػػي الجامعػػػػة 
 ب زة. سبلميةاإل
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 ىدفت الدراسة إلى:

معرفػػػة مسػػػتكل إتنػػػاف طمبػػػة  سػػػـ الم ػػػة العربيػػػة فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية لمهػػػارات التعبيػػػر 
الكتػػابي، فػػتـ بنػػاء  ا مػػة لمهػػارات التعبيػػر الكتػػابي، مػػف خػػبلؿ بعػػض كتػػب الم ػػة العربيػػة كطػػرؽ 

عرضػػها عمػػى مجمكعػػة  تدريسػػها كالدراسػػات السػػابنة كآراء المتخصصػػيف، كبعػػد ضػػبط النا مػػة تػػـ
مػػػػف المحكمػػػػيف، كفػػػػي ضػػػػكء ذلػػػػؾ  امػػػػت الباحاػػػػة ببنػػػػاء اختبػػػػار منػػػػالي تػػػػـ فيػػػػ  اختيػػػػار اػػػػبلث 
مكضػػكعات لمكتابػػة فيهػػا مػػف  بػػؿ الطمبػػة، كتػػـ تحديػػد هػػذا المكضػػكعات بعػػد إجػػراء اسػػت تاء حػػكؿ 
ـ أهـ المكضكعات المطركحة في ضكء المهارات العشػر التػي تػـ تحديػدها مػف خػبلؿ النا مػة، كتػ

بنػاء اختبػػار مكضػكعي آخػػر كعرضػ  عمػػى مجمكعػة مػػف المحكمػيف لنيػػاس اػبلث مهػػارات، كهػػي 
مهارة استخداـ أدكات الربط المناسبة، كمهارة صحة اسػتخداـ عبلمػات التػر يـ، كمهػارة الخمػك مػف 

المنالي  األخطاء اإلمبل ية كالنحكية، ك د تـ حساب صدؽ االختبار كابات ، كبعد تطبيؽ االختبار
 . كضكعيالم

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد ةالباحث تتوصم قد

 دمت الدراسة  ا مة مف مهارات التعبير الكتابي البلزمة لطمبة  سـ الم ة العربية فػي الجامعػة  -
اإلسػػػبلمية كهػػػػي: جػػػكدة المندمػػػػة، ترتيػػػػب األفكػػػار كتسمسػػػػمها، تنظػػػػيـ ال نػػػرات أانػػػػاء الكتابػػػػة، 

مناسػػػػبة، الخمػػػك مػػػػف األخطػػػػاء اإلمبل يػػػة كالنحكيػػػػة، صػػػػحة اسػػػػتخداـ اسػػػتخداـ أدكات الػػػػربط ال
عبلمػػات التػػر يـ، تكظيػػؼ الشػػكاهد تكظي ػػان سػػميمان، سػػبلمة األسػػمكب كحسػػف العػػرض، كضػػكح 

 الخط، حسف التمخيص.

كشؼ نتا و الدراسة عف انخ اض مستكل إتناف الطمبة لمهارات التعبير الكتابي في  سـ الم ة  -
%( كلػػػـ يصػػػؿ إلػػػى هػػػذا  80اإلسػػػبلمية حيػػػث كػػػاف مسػػػتكل اإلتنػػػاف )العربيػػػة فػػػي الجامعػػػة 

 %( مف عينة الدراسة فنط.50المستكل سكل )

كشػػؼ الدراسػػة عػػف ضػػعؼ شػػديد فػػي معظػػـ المهػػارات التػػي اسػػتهدفتها الدراسػػة كخاصػػة فػػي  -
مهارة استخداـ أدكات الربط كمهارة صحة استخداـ عبلمات التر يـ كمهارة الخمك مف األخطاء 

  ية كالنحكية.اإلمبل

ك ػػػد أكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى كجػػػكد عبل ػػػة بػػػيف مسػػػتكل اإلتنػػػاف لػػػدل طالبػػػات عينػػػة الدراسػػػة 
كمسػػتكل التحصػػيؿ العػػاـ فػػي الجامعػػة لصػػالح الطالبػػات ذكات التحصػػيؿ المرت ػػ ، أم أف ارت ػػاع 
مسػػػتكل اإلتنػػػاف ينابمػػػ  ارت ػػػاع فػػػي مسػػػتكل التحصػػػيؿ العػػػاـ، فػػػي حػػػيف أكػػػدت الدراسػػػة عمػػػى أف 

مسػػتكل إتنػػاف الطالبػػات لمهػارة التعبيػػر الكتػػابي لػػ  عبل ػة بانخ ػػاض مسػػتكل تحصػػيمهف  انخ ػاض
 العاـ المنخ ض.
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 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

ضركرة أف يككف لمتعبير في المرحمة الجامعية منهو كاضح أك منرر خاص ب ، انسػجاما مػ   -
 ككن  الحصيمة النها ية لتعميـ الم ة العربية.

 ضركرة إعادة النظر في طرا ؽ تدريس الم ة العربية في المرحمة الجامعية. -

 إعادة النظر في طرا ؽ تدريس النحك المتبعة. -

 إدراج مساؽ فف الكتابة كالتعبير لطمبة  سـ الم ة العربية. -

 ( 2002دراسة األغا ) .7

 بعنواف:

 ػػػزة ب مسػػػطيف  مسػػػتكل التعبيػػػر الكتػػػابي لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ الاػػػاني الاػػػانكم فػػػي  طػػػاع 
 .كعبل ت  ببعض المت يرات

 ىدفت الدراسة إلى:

معرفة مستكل التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ الااني الاانكم فػي  طػاع  ػزة ب مسػطيف 
 كعبل ت  بمت يرات ابلث: مستكل الانافة اإلسبلمية، مستكل الانافة العممية، التحصيؿ العاـ.

( 563حاػػة باختيػػار عينػػة الدراسػػة كالتػػي شػػممت )كلتحنيػػؽ أهػػداؼ هػػذا الدراسػػة،  امػػت البا
طالبة مف طالبات الصؼ الااني الاانكم، تـ اختيارها مف خمس مدارس اانكية في محافظة خاف 
يػػكنس، كلػػذلؾ أعػػدت الباحاػػة اختيػػار التعبيػػر الكتػػابي )إبػػداعي، كظي ػػي( كأعػػدت  ا مػػة لمهػػارات 

لمانافػة اإلسػبلمية مككنػان مػف سػتة أبعػاد:  عشر، لتستخدـ في تنريػر الػدرجات، كمػا أعػدت منياسػان 
النػػػػرآف الكػػػػريـ، كالحػػػػديث الشػػػػريؼ، كالعنيػػػػدة، كالسػػػػيرة، كالشخصػػػػيات كالتػػػػراجـ، كالػػػػنظـ كال كػػػػر 

 اإلسبلمي.

األداة الاالاة منياس الانافة العممية، كأبعادا خمسػ : اإللمػاـ بالمعػارؼ، فهػـ طبيعػة العمػؿ، 
 التجاهات العممية.فهـ عمميات العمـ، أخبل يات العمـ، ا

ك ػد تضػػمنت  ا مػة المهػػارات: سػبلمة الكتابػػة، ككضػكح الخػػط، كاسػتخداـ عبلمػػات التػػر يـ، 
كاسػػتخداـ أدكات الػػربط، كمناسػػبة األسػػمكب، ككضػػكح األفكػػار، كتػػرابط األفكػػار، كتكامػػؿ ال نػػرات، 

 كاستخداـ الشكاهد، كجماؿ التعبير.
 : منيا نتائج دةع إلى الدارسة ؽيتطب بعد ةالباحث تتوصم وقد

 (.%57.2انخ اض متكسط درجات طالبات العينة بالتعبير الكتابي كهك ) -
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( بيف مستكل التعبير الكتابي ككبلن مف 0.05كجكد ارتباط إيجابي داؿ إحصا يان عند مستكل ) -
 الانافة اإلسبلمية كالتحصيؿ العاـ.

ات العينة في النسميف، العممي لـ يكجد ارتباط داؿ إحصا يان بيف مستكل التعبير الكتابي لطالب -
 كاألدبي.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة: 

زيادة االهتماـ بمػنهو التعبيػر كمهاراتػ  كال سػيما مهػارات اسػتخداـ عبلمػات التػر يـ، كاسػتخداـ  -
 الشكاهد. 

فػػػي كمػػػا أكصػػػت باالهتمػػػاـ بالانافػػػة اإلسػػػبلمية العمميػػػة، كا ترحػػػت إجػػػراءات دراسػػػات مماامػػػة  -
 المرحمة الدراسية األخرل.

 ( 2002دراسة الفميت ) .8

 بعنواف: 

برنامو منترح في النراءات اإلضافية عمى تنمية بعض مهػارات التعبيػر الكتػابي لػدل طمبػة 
 .الصؼ التاس  بمحافظة  زة

 ىدفت الدراسة إلى:

كتػابي معرفة أار برنامو منترح في النراءات اإلضافية عمى تنمية بعػض مهػارات التعبيػر ال
لدل طمبة الصؼ التاس  بمحافظة  زة، كلند  اـ الباحث بإعداد  ا مػة بمجػاالت التعبيػر الكتػابي 
عػداد  ا مػة أخػرل بمهػارات التعبيػر الكتػابي األكاػر أهميػػة  األكاػر أهميػة لطمبػة الصػؼ التاسػ ، كا 

ؼ لطمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػ ، كبعػػػد تطبينهػػػا حػػػددت أكاػػػر المهػػػارات كالمجػػػاالت أهميػػػة لطمبػػػة الصػػػ
التاس ، كفي ضكء ذلؾ أعد برنامجان منترح في النػراءات اإلضػافية لتنميػة بعػض مهػارات التعبيػر 
الكتابي كمجاالت ، كهك عبارة عف اختبار منالي مككف مف أربعة أس مة، كبعد االختبار تـ تدريس 

احػث بتطبيػؽ البرنامو عمى عينة الدراسة لمدة شهريف، تنريبان كبعػد االنتهػاء مػف البرنػامو،  ػاـ الب
 االختبار البعدم عمى عينة الدراسة لنياس أداء الطمبة بعد تدريس البرنامو.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 ػػػدمت الدراسػػػة  ا مػػػة بمجػػػاالت التعبيػػػر الكتػػػابي البلزمػػػة لطمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػ ، مرتبػػػة  -
االت ما يمي: كتابة الرسػا ؿ بأنكاعهػا، حسب أهميتها النسبية، كجاء في مندمة هذا المج

كتابػػة الػػدعكات، كتابػػة الممخصػػات، كتابػػة المنػػاالت، اإلجابػػة عػػف األسػػ مة، ناػػر األبيػػات 
الشػػعرية، كتابػػة الكصػػؼ الػػد يؽ لممشػػاهد كالمنػػاظر، إعػػداد الخطػػب كالكممػػات االفتتاحيػػة 



146 

 

كتابػػػػػة  ،اريركتابػػػػػة التنػػػػػ،كتابػػػػػة النصػػػػػص ،كالختاميػػػػػة، إعػػػػػداد التكجيهػػػػػات كاإلرشػػػػػادات 
 اإلعبلنات.

تػػػـ تحديػػػد مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي البلزمػػػة لطمبػػػة الصػػػؼ التاسػػػ ، ككضػػػعها فػػػي  ا مػػػة  -
مرتبػػة حسػػب أهميتهػػا النسػػبية، كجػػاء فػػي مندمػػة هػػذا المهػػارات مػػا يمػػي: ترتيػػب األفكػػار 
كتسمسػػػمها، كصػػػحة الكتابػػػة إمبل يػػػان، صػػػحة اسػػػتخداـ عبلمػػػات التػػػر يـ، تحديػػػد األفكػػػار 

ة كال رعيػػة، التعبيػػر عػػف األفكػػار بجمػػؿ م يػػدة، ككضػػكح الخػػط، تكظيػػؼ الشػػكاهد األساسػي
 تكظي ان مناسبان، إتباع نظاـ ال نرات، تنسيـ المكضكع إلى مندمة كعرض كخاتمة.

 ػػػدمت الدراسػػػة برنامجػػػان منترحػػػان فػػػي النػػػراءات اإلضػػػافية لتنميػػػة بعػػػض مهػػػارات التعبيػػػر  -
 الكتابي كمجاالت .

البرنػػػػامو المنتػػػرح كفاعميتػػػػ  فػػػي تنميػػػػة بعػػػض المهػػػػارات التعبيػػػػر كشػػػ ت الدراسػػػػة نجػػػاح  -
 الكتابي كمجاالت .

( بيف متكسط درجػات الطػبلب فػي 0.01كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل ) -
 االختبار النبمي كالبعدم لصالح االختبار البعدم.

 مجاالت .كش ت الدراسة عف ضعؼ طمبة الصؼ التاس  في مهارات التعبير الكتابي ك  -
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

 ضركرة التركيز عمى مهارات التعبير الكتابي كتحميؿ هذا المهارات كالعمؿ عمى تنميتها. -

عػػػداد دليػػػؿ معمػػػـ فػػػي تعمػػػـ  - ضػػػركرة أف يكػػػكف لمتعبيػػػر مػػػنهو كاضػػػح كمنػػػرر خػػػاص بػػػ ، كا 
 بي.التعبير يتضمف األساليب المناسبة لتدريس التعبير الكتا

االهتمػػاـ بإعػػداد المعممػػػيف  بػػؿ الخدمػػة، كفػػػي أانا هػػا لرفػػ  مسػػػتكل أدا هػػـ كزيػػادة إلمػػػامهـ  -
  بالطرا ؽ الحدياة في تدريس التعبير.

 ( 2001دراسة عبد الجواد ) .9

 بعنواف:

برنػػامو منتػػرح لتنميػػة المهػػارات األساسػػية لمتعبيػػر اإلبػػداعي لػػدل طالبػػات الصػػؼ الحػػادم  
 .عشر بمحافظة  زة
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 ت الدراسة إلى:ىدف

بنػػػاء برنػػػامو منتػػػرح لتنميػػػة المهػػػارات األساسػػػية لمتعبيػػػر اإلبػػػداعي لػػػدل طالبػػػات الصػػػؼ  
الحادم عشر بمحافظة  زة ك د تطمب ذلؾ تحديد المهارات األساسية ككض  برنػامو لتنميػة هػذا 

يجاد فاعميت .  المهارات كا 

 ي، حيػػػػػػث  ػػػػػػاـ بتحميػػػػػػؿ ك ػػػػػػد اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػث المػػػػػػنهو الكصػػػػػػ ي التحميمػػػػػػي كالمػػػػػػنهو التجريبػػػػػػ
( طالبػة تػـ اختبارهػا بالطرينػة العشػكا ية 300) ػ( مكضكع تعبير كتػابي إبػداعي لػ600مضاميف )

المنتظمػػػة، كاسػػػتخداـ اسػػػتبانة لتحديػػػد المهػػػارات األساسػػػية لمتعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي كمػػػا يراهػػػا 
فػي تحديػد المهػارات، المتخصصكف، كما استخدـ بطا ة تحميؿ محتكل مستعينان بنتػا و االسػتبياف 

كأعػػد أيضػػان اختبػػاران لنيػػاس المهػػارات األساسػػية، اسػػتخدـ كاختبػػار  بمػػي كبعػػدم، كمػػا  ػػاـ بإعػػداد 
 البرنامو.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

( في متكسطي درجات الطالبات لصالح 0.01كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل ) -
التجريبيػػة التػػي اسػػتخدمت البرنػػامو، كهػػذا يؤكػػد فاعميػػة البرنػػامو المعػػد فػػي تنميػػة المجمكعػػة 

 المهارات األساسية لمتعبير الكتابي اإلبداعي التي حددت في الدراسة.
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة : 

 جاالت .ضركرة تحديد المهارات البلزمة لمتعبير الكتابي اإلبداعي، كالتي تتناسب م  م -

 كض  منرر لمادة التعبير يكزع عمى سنكات الدراسة المختم ة لمطمبة. -

 تزكيد معممي الم ة العربية بنماذج تكضيحية لهذا المحتكل ككي ية تدريس . -

 زيادة فرع التعبير مف حصة كاحدة أسبكعيان إلى حصتيف عمى األ ؿ. -
 ( 2000دراسة مسمـ ) .10

 بعنواف :

كف الكتابػػػة اإلبداعيػػة فػػي الم ػػة العربيػػة لطػػبلب المرحمػػػة برنػػامو لتنميػػة مهػػارات بعػػض فنػػ
 الاانكية.

 ىدفت الدراسة إلى:

تنميػػة بعػػض فنػػكف الكتابػػة اإلبداعيػػة فػػي الم ػػة العربيػػة لطػػبلب المرحمػػة الاانكيػػة بجمهكريػػة 
مصػػر العربيػػة، كلتحنيػػؽ الهػػدؼ السػػابؽ  ػػاـ الباحػػث بتحديػػد المهػػارات العامػػة لمكتابػػة اإلبداعيػػة، 
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ات الخاصػػة ب نػػكف الكتابػػة اإلبداعيػػة فػػي هػػذا الدراسػػة كهػػي: المنػػاؿ، كالكصػػؼ، كالسػػير كالمهػػار 
ال يرية، كما  اـ بإعداد اختبار في فنكف الكتابة اإلبداعية المحددة في هػذا الدراسػة كذلػؾ لتحديػد 
أم المهػػػارات أكاػػػر ضػػػع ان لػػػدل الطػػػبلب ن كػػػي يػػػتـ تنميتهػػػا، اػػػـ أعػػػد برنامجػػػان لتنميػػػة المهػػػارات 

عينة في هذا الدراسة،  كام  امانية تعيينات تدريسية، ك اـ باختبار عينة الدراسة كتنسيمها إلى الم
اػػػبلث مجمكعػػػات تجريبيػػػة،  ػػػاـ بالتػػػدريس لمجمػػػكعتيف منهػػػا: إحػػػداهما مػػػف البنػػػيف كاألخػػػرل مػػػف 
د البنػػات، فيمػػا  ػػاـ مػػدرس آخػػر بالتػػدريس لمجمكعػػة البنػػيف الاانيػػة، ك ػػد بمػػغ العػػدد النهػػا ي ألفػػرا

( فػػػػردان مػػػػف بػػػػيف طمبػػػػة الصػػػػؼ األكؿ الاػػػػانكم بمدرسػػػػة الاانكيػػػػة العسػػػػكرية بنػػػػيف، 120العينػػػػة  )
كالاانكية بنات بمدينة الز ازيؽ كتـ تطبيؽ اختبار فنكف الكتابة اإلبداعية  بميان عمى عينة الدراسة، 

عر أبريػؿ اـ تـ تن يذ التجربة في ال ترة مف منتصؼ شهر فبراير كحتى اليـك التاسػ  عشػر مػف شػ
 .1998/1999مف العاـ الدراسي 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أف هنػػاؾ أاػػر كاضػػح لمبرنػػامو فػػي تنميػػة المهػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة العامػػة كالخاصػػة ب نػػكف  -
 الكتابة اإلبداعية المحددة في هذا الدراسة.

درس في اكتساب تمؾ المهارات، كلكحظ أن  لـ لـ تظهر فركؽ تعزل لمجنس أك الختبلؼ الم  -
تػػنـ كػػؿ المهػػارات بالمسػػتكل ن سػػػ ، حيػػث جػػاء مسػػتكل الطمبػػة فػػػي كتابػػ  فػػف المنػػاؿ األدبػػػي 
بصكرة أعمى من  في كتابة فف التراجـ، ككذلؾ جاء مستكاهـ في التراجـ أعمػى منػ  فػي كتابػة 

 الكصؼ.
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

اد منهو لتعمػيـ فنػكف الكتابػة اإلبداعيػة بصػ ة خاصػة فػي بػرامو إعػداد معمػـ الم ػة العربيػة إعد -
بكميػػػػات التربيػػػػة، كتشػػػػجي  الطمبػػػػة عمػػػػى الكتابػػػػة الشخصػػػػية التػػػػي يعبػػػػركف فيهػػػػا عػػػػف آرا هػػػػـ، 

 كخبراتهـ، كمشاعرهـ ليككف ذلؾ حافزان لهـ نحك الكتابة األدبية اإلبداعية.
 ( 2000دراسة عطا اهلل ) .11

 نواف:بع

برنامو منتػرح لمتػدريب عمػى بعػض مجػاالت التعبيػر الكتػابي الػكظي ي لػدل طػبلب الاػانكم 
 .التجارم في ضكء احتياجاتهـ المهنية
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 ىدفت الدراسة إلى:

معرفػػة ك ػػاءة تػػػدريس برنػػامو منتػػرح عمػػػى بعػػض مجػػاالت التعبيػػػر الكتػػابي الػػكظي ي لػػػدل 
احتياجػػاتهـ المهنيػػة، كلنػػد  ػػاـ الباحػػث  طػػبلب الصػػؼ الاالػػث الاػػانكم التجػػارم بمصػػر فػػي ضػػكء

بإعػػػػداد  ػػػػا متيف:  ا مػػػػة بمجػػػػاالت التعبيػػػػر الكتػػػػابي الػػػػكظي ي، ك ا مػػػػة باألنشػػػػطة الكتابيػػػػة التػػػػي 
يتضمنها كؿ مجاؿ، ك ا مة االاة بمهارات التعبير التي يتضمنها كؿ مجاؿ، ك اـ الباحث بإعػداد 

( طالبػان 70: ك ػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف )البرنامو المنترح حيث تضمف اإلطار العاـ لمبرنػامو
 ( طالبان.35( طالبة ك) 35كطالبة تـ اختيارها مف مدارس مدينة السكيس )

كاتبػػ  معهػػـ نظػػاـ أسػػمكب المجمكعػػة، كاسػػت رؽ تطبيػػؽ البرنػػامو عشػػرة أسػػابي  بكا ػػ  لنػػاء 
جراء المعالجات اإلحصا ية. ،كاحد في كؿ أسبكع  كبعد االنتهاء مف التجربة كا 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية سكاء لمطبلب أـ لمطالبات كؿ عمى حدة، أـ لجميػ  أفػراد  -
العينة، كذلؾ في صػالح التطبيػؽ البعػدم لبلختبػار، حيػث يرجػ  ال ػرؽ إلػى تػدريس برنػامو 

 التعبير الكظي ي المنترح.

اللػػػة إحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات الطػػػبلب، كمتكسػػػط درجػػػات عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات د -
الطالبات في االختبار البعدم، يعني أن  ال أار لمجنس في تطبيػؽ اختبػار التعبيػر الكتػابي 

 الكظي ي.
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

ة )الكظي ي ضركرة عمؿ دليؿ معمـ كفؽ األساليب المناسبة لتدريس التعبير الكتابي بنكعي  -
كاإلبداعي( كبشكمي  )الش هي كالكتابي( بما يت ؽ ك درات كاستعدادات كمراحؿ نمك الطبلب 

 كاتجاهاتهـ المختم ة.

 ( 2000دراسة قاسـ ) .12

 بعنواف:

فاعمية استخداـ  مداخؿ حدياة في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدل تبلميذ الحمنة الاانيػة 
 .مف التعميـ األساسي
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 دراسة إلى :ىدفت ال

التحنػػؽ مػػف فاعميػػة اسػػتخداـ بعػػض مػػداخؿ تػػدريس التعبيػػر الكتػػابي الػػكظي ي الحػػديث فػػي 
تنميػػة بعػػض مهاراتػػ  لػػدل تبلميػػذ الحمنػػة الاانيػػة مػػف مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي، كالمػػداخؿ الابلاػػة: 

 التعميـ التعاكني، حؿ المشكبلت، كالتعمـ لئلتناف.

بتحديػػد مهػػارات التعمػػيـ الكتػػابي الػػكظي ي كمجاالتػػ  كلتحنيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة  ػػاـ الباحػػث 
المناسػػبة لمصػػؼ السػػادس مػػف مرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي بمصػػر، ك ػػد  ػػاـ الباحػػث بإعػػداد برنػػامو 

 لتنمية بعض هذا المهارات مف خبلؿ المداخؿ المحددة.

ميػذ، كما  اـ بإعداد اختبار  بمػي كبعػدم فػي مهػارات التعبيػر الكتػابي الػكظي ي لهػؤالء التبل
ك ػػاـ بتطبيػػػؽ البرنػػػامو عمػػػى عينػػة الدراسػػػة كالتػػػي مامهػػػا اػػبلث فصػػػكؿ مػػػف مدرسػػػة ركض ال ػػػرح 
اإلعداديػة لمبنػات، ككػػؿ مجمكعػة اسػتخدمت مػػدخبلن مػف المػداخؿ الابلاػػة كبعػد تصػحيح االختبػػار 

  اـ بمعالجة البيانات كاستخبلص النتا و.

 : يامن نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

فاعمية المداخؿ الابلاة في تنمية مهارات التعبير الكتابي الػكظي ي مػ  ت ػكؽ مػدخمي الػتعمـ  -
 لئلتناف كحؿ المشكبلت عمى مدخؿ التعميـ التعاكني.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

 كض  منهو محدد لتعمـ التعبير الكتابي. -

 تابي. زيادة الك ت المخصص لتدريس التعبير الك  -

 تدريس مهارات التعبير الكتابي كمجاالت   بؿ اختبار التبلميذ في .  -

 ( 2000دراسة عوض ) .13

 بعنواف:

برنػػامو منتػػرح لتنميػػة مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي فػػي ضػػكء مػػدخؿ عمميػػات الكتابػػة الت ػػاعمي  
 لدل الطالبات معممات الم ة العربية.

 ىدفت الدراسة إلى: 

ة مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي فػػػي ضػػػكء مػػػدخؿ عمميػػػات الكتابػػػة إعػػػداد برنػػػامو منتػػػرح لتنميػػػ 
الت اعمي لدل الطالبات معممات الم ة العربية بكمية البنات بجامعة عيف شػمس بمصػر، كلتحنيػؽ 
هػػذا الهػػػدؼ  امػػػت الباحاػػة بعمػػػؿ برنػػػامو لتنميػػة مهػػػارات التعبيػػػر، كمػػا  امػػػت ببنػػػاء أدكات منهػػػا 
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رات التعبيػػر الكتػػابي بمعرفػػة تػػأاير البرنػػامو المنتػػرح، ك ػػد اختبػػار عمميػػات الكتابػػة كاختبػػارات مهػػا
اسػػتمـز ذلػػؾ إعػػداد  ا مػػة بمجػػاالت التعبيػػر الكتػػابي، ك ػػا متيف لمعػػايير التعبيػػر الكتػػابي إحػػداهما 
عامة كاألخرل نكعية، انصبت المهارات العامة عمى مهارات الشكؿ، ماؿ: كجكد الخط كالت نيػر، 

( مهػػارة: كتابػػة المندمػػة كلػػب المكضػػكع، 12هػػارات المضػػمكف )الطػػكؿ كالتنسػػيؽ، ككػػذلؾ عمػػى م
الخاتمة، تحديد األفكار، تنظيـ األفكار كترتيبها، صحة المعمكمات، مناسبة الكبلـ، تأييد األفكار 
باألدلػػة، جػػكدة األسػػمكب، سػػبلمة البنػػاء، كالتماسػػؾ فػػي ال نػػرات كالجمػػؿ، اسػػتخداـ أدكات الػػربط، 

 كد ة الكصؼ كالتعبير.

خدمت الباحاػػػػة فػػػػي التصػػػػميـ التجريبػػػػي نظػػػػاـ المجمكعػػػػة الكاحػػػػدة مػػػػ  اختبػػػػار  بمػػػػي كاسػػػػت
 كبعدم.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد ةالباحث تتوصم وقد

( عمى اختبار عمميات الكتابة كاختبار مهػارات 0.01كجكد فركؽ ذات داللة عند مستكل ) -
 ر إلى فاعمية البرنامو.التعبير الكتابي لصالح التطبيؽ البعدم مما يشي

 ( 2000دراسة النجار  ) .14

 بعنواف:

عبل ة الانافة اإلسبلمية بالندرة عمى التعبيػر الكتػابي لػدل طمبػة الصػؼ العاشػر بمحافظػة  
 خاف يكنس.

 ىدفت الدراسة إلى: 

معرفػػػة العبل ػػػة بػػػيف الانافػػػة اإلسػػػبلمية، كالنػػػدرة عمػػػى التعبيػػػر الكتػػػابي لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ 
 مشكمة الدراسة في السؤاؿ الر يسي التالي: العاشر، كحددت

 ما العبل ة بيف الانافة اإلسبلمية كالندرة عمى التعبير الكتابي لدل طمبة الصؼ العاشر ؟

ك د  اـ الباحث باختيار عينة عشكا ية عننكدية مف طمبة الصؼ العاشر بمدارس محافظػة 
د منياسػان لمانافػة اإلسػبلمية، تكػكف ( طالبان كطالبة كأع472خاف يكنس في فمسطيف، بمغ عددها )

( فنرة مف نكع االختبار مف متعػدد منسػمة عمػى سػتة مجػاالت هػي: 50في صكرت  النها ية مف )
النػػػػرآف الكػػػػريـ، الحػػػػديث الشػػػػريؼ، العنيػػػػدة اإلسػػػػبلمية، فنػػػػ  العبػػػػادات، السػػػػيرة النبكيػػػػة، التػػػػاريخ 

تػؤار فيهػا جػنس الكاتػب )الطالػب( كالشخصيات اإلسبلمية، كتـ اختيػار ابلاػة مكاضػي  تعبيػر ال 
 )ذكر، أناى( عمى جكدة الكتابة ن لينـك أفراد عينة الدراسة بكتابتها.

 كبعد اإلجراءات التن يذية لمدراسة، كالمعالجة اإلحصا ية لمبيانات باستخداـ اختبار )ت(
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 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ قد

صػػػا ية بػػػيف مسػػػتكل الانافػػػة اإلسػػػبلمية، كمسػػػتكل النػػػدرة عمػػػى تكجػػػد عبل ػػػة ذات داللػػػة إح -
 التعبير الكتابي.

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية بػػػيف الػػػذككر المت ػػػك يف فػػػي الانافػػػة اإلسػػػبلمية، كالػػػذككر  -
 المتأخريف فيها في الندرة عمى التعبير الكتابي.

 ( 1999دراسة نصر ) .15

 بعنواف:

ألردف حػػػػػكؿ مػػػػػدل تكظيػػػػػؼ عمميػػػػػات اإلنشػػػػػاء آراء طمبػػػػػة الصػػػػػؼ الاػػػػػاني الاػػػػػانكم فػػػػػي ا 
 كالمراجعة، في مكا ؼ الكتابة التعبيرية.

 ىدفت الدراسة إلى: 

معرفة آراء طمبة نهاية المرحمة الاانكية حػكؿ اسػتخداـ عمميػات اإلنشػاء الابلاػة: التخطػيط، 
ر كالتػػأليؼ، كالمراجعػػػة، فػػي أانػػػاء كتابػػػة مكضػػكعات اإلنشػػػاء، كمػػا هػػػدفت أيضػػػان إلػػى تنصػػػي أاػػػ

مت يػػػرم الجػػػنس، كالتخصػػػص األكػػػاديمي لمطالػػػب فػػػػي تحديػػػد مػػػدل االسػػػتعماؿ ال عمػػػي ألنمػػػػاط 
 السمكؾ الم كية كالت كيرية كال نية.

( طالبػػان مػػف طمبػػة الصػػؼ الاػػاني الاػػانكم ب رعيػػة العممػػي 990كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
تػػـ اختيارهػػا بطرينػػة  كاألدبػػي، يدرسػػكف فػػي عػػدد مػػف المػػدارس الاانكيػػة بمنطنػػة إربػػد فػػي األردف،

( فنرة 46عشكا ية، كلتحنيؽ أهداؼ الدراسة استخدـ الباحث منياسان خماسيان متدرجان، كيككف مف )
تنػػيس مػػدل االسػػتعماؿ ال عمػػي لعمميػػات اإلنشػػاء مػػف كجهػػة نظػػر الطمبػػة أن سػػهـ ، كبعػػد تطبيػػؽ 

جراءات  المعالجة اإلحصا ية.  المنياس كا 

 : منيا نتائج عدة إلى دارسةال ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

ف أفػػراد العينػػة يسػػتخدمكف عمميػػات اإلنشػػاء، كاإلجػػراءات المرتبطػػة بهػػا فػػي مك ػػؼ الكتابػػة أ -
 التعبيرية، كلكف بدرجات متناربة.

ف الطمبػػة يعػػػانكف مػػف ضػػػعؼ فػػي اسػػػتخداـ هػػػذا العمميػػات كفػػػؽ تسمسػػمها المنطنػػػي، حيػػػث أ -
جاءت عمميػة التخطػيط فػي المرتبػة األخيػرة، احتمت عممية التأليؼ المرتبة األكلى، في حيف 
 عمى الر ـ مف ص ر ال ركؽ بيف هذا العمميات.

( بػيف المتكسػطات الحسػابية لتنػديرات العينػة 0.05كجكد فركؽ دالة إحصػا يان عنػد مسػتكل ) -
 ( لصالح طمبة ال رع العممي.0.01عمى المنياس لصالح اإلناث، كعند مستكل )
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 ت إلييا الدراسة:ومف أىـ التوصيات التي توصم

ضػػػػركرة تػػػػدريب الطمبػػػػة عمػػػػى اسػػػػتخداـ عمميػػػػات اإلنشػػػػاء الابلاػػػػة: التخطػػػػيط كالتػػػػأليؼ، ك  -
المراجعة في أاناء كتابػة مكضػكعات اإلنشػاء ن لكػكف هػذا العمميػات مػف أهػـ نتػا و التعمػيـ 

 في دركس التعبير الكتابي.
 ( 1998دراسة محمد ) .16

 بعنواف:

 مهارات الكتابة العربية لدل تبلميذ المدرسة اإلعدادية. فاعمية العمـك الشرعية في تنمية 
 ىدفت الدراسة إلى:

بيػػػاف العبل ػػػة بػػػيف العمػػػـك الشػػػرعية كمهػػػارات الكتابػػػة العربيػػػة لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ الاالػػػث 
ان كزعت عمى مجمكعتيف، مجمكعػة ضػابطة ب( طال40اإلعدادم، كلند تككنت عينة الدراسة مف )

( طالبػػػان، مػػػػف مػػػدارس مصػػػػر الجديػػػدة فػػػػي النػػػاهرة، كلنػػػػد 20يبيػػػػة )( طالبػػػان، كمجمكعػػػة تجر 20)
اسػػتخدـ الباحػػث مجمكعػػة مػػف اآليػػات النرآنيػػة كاألحاديػػث الشػػرعية، تػػـ تطبينهػػا عمػػى المجمكعػػة 
تجريبية، في حيف لـ تخض  المجمكعة الضابطة ألم مؤارات خارجية  ير الطرينة العادية، ك د 

 كيات التبلميذ في مهارات فف الكتابة التالية : اـ الباحث ببناء اختبار لنياس مست

 مهارات الرسـ اإلمبل ي. .1

 مهارات الخط العربي. .2

 مهارات الكتابة كفؽ  كاعد النحك كالصرؼ. .3

 مهارات الكتابة في فف األسمكب. .4

 مهارات الكتابة في عرض األفكار. .5

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

الشػػرعية فػػي اكتسػػاب تبلميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة مهػػارات فنػػكف الم ػػة العربيػػة  فاعميػػة المػػكاد -
بكجػػػ  عػػػاـ، كمهػػػارات فػػػف الكتابػػػػة بكجػػػ  خػػػاص، حيػػػث أابتػػػػت الدراسػػػة كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػػة 
 إحصا ية بيف متكسط تبلميذ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية تؤكد فاعمية المكاد الشرعية.

 ف العمـك الشرعية كعمـك الم ة كفنكنها.التأكيد عمى كجكد عبل ة عضكية بي -
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة: 

 ضركرة زيادة العمـك الشرعية بمحتكل مناهو الم ة العربية. -
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 ضركرة تزكيد معمـ الم ة العربية بندر كبير مف الانافة اإلسبلمية. -

 اإلسبلمية.تدعيـ األنشطة الم كية في مرحمة التعميـ األساسي بالانافة  -

 ( 1998دراسة الفرخ ) .17

 بعنواف:

فػي النشػاط المدرسػي لتنميػة مهػارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي لػدل تبلميػذ  برنامو منتػرح 
 مرحمة التعميـ األساسي بجمهكرية مصر العربية.

 ىدفت الدراسة إلى:

تبلميػػذ  بنػػاء برنػػامو فػػي النشػػاط المدرسػػي لتنميػػة مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدل 
 مرحمة التعميـ األساسي بجمهكرية مصر العربية.

كلتحنيؽ الهدؼ السابؽ تـ تحديد مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي المناسبة لتبلميذ مرحمة 
التعميـ األساسي كما تـ تصميـ منياس ينيس مستكل تبلميذ مرحمة التعميـ األساسػي فػي مهػارات 

رت المنيػػاس ضػػعؼ التبلميػػذ فيهػػا، كلمعرفػػة أاػػر البرنػػامو التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي كالتػػي أظهػػ
( تمميػػذان 56عمػػى تحصػػيؿ التبلميػػذ طبػػؽ النيػػاس تطبينػػان بعػػديان عمػػى عينػػة الدراسػػة البػػالغ عػػددها )
 كتمميذا مف تبلميذ الصؼ الساب  األساسي كالمشاركيف في جماعات النشاط المدرسي.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أف هناؾ ضع ان كاضحان لدل تبلميذ الصؼ الساب  في مهػارات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي،  -
إلى بعدا عف مجاؿ اهتمامهـ، ك مة الخبرات التي تندـ لهـ، كسكء طرينة تعمػـ  يعزك ذلؾك 

 التعبير، كان صاؿ تعميـ التعبير الكتابي عف تطبين  عمميان في مجاالت النشاط المدرسي.
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:  

 ضركرة تعميـ التعبير الكتابي اإلبداعي مف خبلؿ مكا ؼ النشاط المدرسي.  -

  مراعاة حسف اختيار المكضكعات بحيث تتناسب م  ميكؿ كاهتمامات كمستكل التبلميذ. -
 ( 1998دراسة عبد الكريـ ) .18

 بعنواف:

نميػػة مهػػارات التعبيػػر اإلبػػداعي لػػدل طمبػػة الصػػؼ فػػي ت فاعميػػة بعػػض األسػػاليب التدريسػػية
 .األكؿ الاانكم

 



155 

 

 ىدفت الدراسة إلى:

معرفة أار أسمكب المنا شة، كالتعميـ التعاكني في تنمية مهارات التعبير اإلبػداعي الشػ كم، 
لدل طمبة الصؼ األكؿ الاػانكم كذلػؾ منارنػة بالطرينػة التنميديػة المتبعػة، كا تصػرت هػذا الدراسػة 

مهػػػارة بنػػػاء المكضػػػكع، مهػػػارة  ميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الشػػػ كم اإلبػػػداعي الر يسػػػية التاليػػػة :عمػػػى تن
 األسمكب، مهارة اإللناء.

( طالبػػان كطالبػػة، حيػػث تػػـ تكزيػػ  هػػذا العينػػة عمػػى النحػػك 240كتككنػػت عينػػة البحػػث مػػف )
ان بػػػػال( ط65المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة األكلػػػػى: كهػػػػي مجمكعػػػػة المنا شػػػػة التػػػػي بمػػػػغ عػػػػددها ) التػػػػالي:
ان بػ( طال67المجمكعة التجريبية الاانية: كهي مجمكعة التعمـ التعػاكني التػي بمػغ عػددها )، كطالبة

 ان كطالبة.ب( طال66كطالبة، المجمكعة الضابطة بمغ عددها )

ك اـ الباحث ببناء استبانة، لتحديد  ا مة بمهػارات التعبيػر الشػ كم اإلبػداعي البلزمػة لطمبػة 
تػػػػػـ ضػػػػػبطها لمتأكػػػػػد مػػػػػف سػػػػػبلمتها العمميػػػػػة بعرضػػػػػها عمػػػػػى المحكمػػػػػيف  الصػػػػػؼ األكؿ الاػػػػػانكم،

المختصيف، أما بالنسبة لؤلساليب اإلحصا ية التي اسػتخدمها الباحػث فنػد اسػتخدـ تحميػؿ التبػايف 
( إلجراء دراسة تتبعي  لمتكسطات الدرجات، بيف Duncan Testأحادم االتجاا ككذلؾ اختبار )

كجػػكد فػػركؽ دالػػة لنػػيـ النسػػب ال ا يػػة، التػػي تػػـ حسػػابها فػػي  المجمكعػػات الػػابلث، كذلػػؾ فػػي حالػػة
 .أسمكب تحميؿ التبايف أحادم االتجاا، كذلؾ تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات 0.05تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػة ) -
الػػػذيف درسػػػكا التعمػػػيـ التعػػػاكني، كدرجػػػات أ ػػػرانهـ الػػػذيف درسػػػكا بالطرينػػػة العاديػػػة، الطػػػبلب 

 لصالح مجمكعة التعميـ التعاكني.

( بػيف متكسػطي درجػات الطمبػة 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل داللة ) -
لعاديػػة، الػػذيف درسػػكا بطرينػػة المنا شػػة الجماعيػػة، كدرجػػات أ ػػرانهـ الػػذيف درسػػكا بالطرينػػة ا

 لصالح مجمكعة المنا شة الجماعية.

( بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات 0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة ) -
 الطبلب الذيف درسكا بالتعمـ التعاكني كدرجات أ رانهـ الذيف درسكا بالمنا شة الجماعية.
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 ( 1997دراسة يعقوب ) .19
 بعنواف:

 في الم ة العربية. استخداـ أدكات الربط بيف الجمؿ
 ىدفت الدراسة إلى:

تحديػػد جكانػػب الضػػعؼ لػػدل طمبػػة الصػػؼ السػػاب  فػػي اسػػتخداـ أدكات الػػربط بػػيف الجمػػؿ،  
 كالتي تماؿ إحدل مهارات التعبير الكتابي العامة.

 كلتحنيؽ ذلؾ صمـ اختباران منسمان إلى  سميف: 

لنيػاس معرفػة الطمبػة بػأدكات الػربط ( فنػرات، كذلػؾ 7كالااني: احتكل ) ،( فنرة26األكؿ: احتكل )
المختم ة، ك درتهـ عمى استخدامها كتكظي ها بشكؿ سميـ فػي التعبيػر، كتككنػت عينػة الدراسػة مػف 

( طالبان كطالبة نصػ ها مػف الػذككر، كالنصػؼ اآلخػر مػف اإلنػاث مػف طمبػة الصػؼ السػاب  334)
  بمدارس ككالة ال كث الدكلية في األردف كسكريا كلبناف.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث وصؿت وقد

كجكد ضعؼ كبير في استخداـ الطمبة ألدكات الربط المختم ة في التعبير الكتابي حيث لػـ  -
%( فػي حػيف كانػت 70تتجاكز نسبة اإلجابات الصحيحة عمػى أم أداة مػف أدكات الػربط )

 % (42.9الربط المختم ة ) النسبة العامة لعدد اإلجابات الصحيحة في استخداـ أدكات
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

 زيادة االهتماـ بمادة التعبير. -

 اإلكاار مف التدريب عمى كظا ؼ أدكات الربط. -

 إجراء دراسات مماامة عمى أدكات ربط أخرل في ص كؼ جديدة. -
 ( 1997دراسة المال والمطاوعة ) .20

 بعنواف :

مػػػؿ التػػػي تعػػػكؽ تعمػػػيـ مهػػػارات التعبيػػػر اإلبػػػداعي فػػػي المرحمػػػة دراسػػػة لمجمكعػػػة مػػػف العكا
 اإلعدادية.

 :ىدفت الدراسة إلى

التعػػػرؼ عمػػػى العكامػػػؿ التػػػي تعػػػكؽ تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي اإلبػػػداعي لػػػدل تبلميػػػذ 
 المرحمة اإلعدادية بمدارس  طر.
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أنها تشػكؿ أهػـ تك عتا  ،كلتحنيؽ هذا ال رض أعدت الباحاتاف استبانة شممت ابلث محاكر
معك ػػػات الكتابػػػة التعبيريػػػة اإلبداعيػػػة، كطبنػػػت االسػػػتبانة عمػػػى عينػػػة مػػػف معممػػػي الم ػػػة العربيػػػة، 

نػػاث (، حيػػث بمػػغ عػػدد المعممػػيف كالمعممػػات ) (، كبمػػغ عػػدد المػػكجهيف 108كمكجهيهػػا )ذكػػكر كا 
(، كمػػػػا  امػػػػت الباحاتػػػػاف ب حػػػػص عينػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ تصػػػػحيح كتابػػػػات تبلميػػػػذ 28كالمكجهػػػػات )

 كؼ الابلاة بالمرحمة اإلعدادية.الص 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد تافالباحث تتوصم وقد

كجػػػكد ات ػػػاؽ بػػػيف أفػػػراد العينػػػة عمػػػى أف المحػػػاكر الابلاػػػة التػػػي شػػػممتها االسػػػتبانة )المػػػنهو  -
الدراسػػي، طرينػػة التػػدريس، اإلدارة المدرسػػية( يعػػد مػػف أهػػـ معك ػػات تعمػػيـ مهػػارات التعبيػػر 

 ابي اإلبداعي بالمرحمة اإلعدادية.الكت

إف عممية تنكيـ مكضػكعات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي لتبلميػذ المرحمػة اإلعداديػة ال تحنػؽ  -
 الهدؼ منها، بؿ تحـر التمميذ مف فرصة حنينية لمنمك في االتجاا الصحيح.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة : 

اضػػػح تتحػػػدد فيػػػ  أهدافػػػ  كمهاراتػػػ  كمجاالتػػػ ، كأسػػػاليب ضػػػركرة أف يكػػػكف لمتعبيػػػر مػػػنهو ك  -
  تدريس ، كطرا ن  كأساليب تنكيم .

 ( 1996دراسة عيد  ) .21

 بعنواف:

برنػػػػامو منتػػػػرح لتنميػػػػة مهػػػػارات الكتابػػػػة الكظي يػػػػة لتبلميػػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػػة فػػػػي ضػػػػكء  
 .الحاجات ال ردية كالمتطمبات االجتماعية

 ىدفت الدراسة إلى:

نترح لتنمية مهارات الكتابػة الكظي يػة لتبلميػذ المرحمػة اإلعداديػة فػي ضػكء كض  برنامو م 
الحاجػػات ال رديػػة كالمتطمبػػات االجتماعيػػة، كيتطمػػب ذلػػؾ تحديػػد المجػػاالت الكظي يػػة العامػػة، تمػػؾ 
التػػػي تمػػػػـز تبلميػػػذ المرحمػػػػة اإلعداديػػػة كالمهػػػػارات المنبانػػػػة مػػػف هػػػػذا المجػػػاالت، كتحديػػػػد نػػػػكاحي 

هػاراتن كذلػؾ تمهيػدان لبنػاء برنػامو لتنميػة المهػارات البلزمػة لمكتابػة الكظي يػة النصكر فػي هػذا الم
 كتحديد مدل فاعمية هذا البرنامو.

لتحنيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة  ػػاـ الباحػػث بإعػػداد  ػػا متيف بمجػػاالت الكتابػػة الكظي يػػة، كمهاراتهػػا 
 تخصصيف.البلزمة لتبلميذ الصؼ الاالث اإلعدادم كذلؾ مف خبلؿ استبانة مكجهة لمم
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بعػػػػديان، كأدكات تنػػػػكيـ  مهػػػػارات الكتابػػػػة الكظي يػػػػة، ككػػػػذلؾ تصػػػػميـ  -كأعػػػػد اختبػػػػاران  بميػػػػان 
البرنامو بعد النياس النبمي، طبؽ البرنامو اـ أجرم النياس البعدم لمجمكعتي الدراسػة التجريبيػة 

  التي درست باستخداـ البرنامو، كالمجمكعة الضابطة.
 : منيا نتائج عدة إلى لدارسةا ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أف أهػـ مجػػاالت الكتابػػة الكظي يػة المناسػػبة لتبلميػػذ الصػػؼ الاالػث اإلعػػدادم هػػي الرسػػالة،  -
 كالتنارير كاإلعبلف، كمؿء االستمارة، ككتابة  كا ـ المراجعة.

 أظهرت النتا و المهارات المشتركة بيف مجاالت الخمسة كمهارات كؿ مجاؿ. -

  كؽ المجمكعة التجريبية. أظهرت النتا و أيضان ت -

 ( 1995دراسة الكندري ) .22

 بعنواف:

 .تنمية بعض مهارات التعبير اإلبداعي في المرحمة الاانكية بدكلة الككيت

 ىدفت الدراسة إلى:

كلند  اـ الباحث ،تنمية مهارات التعبير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الااني الاانكم بالككيت 
رات التعبير المستهدفة بعػد أف حػدد مجػاالت التعبيػر اإلبػداعي ببناء برنامو يهدؼ إلى تنمية مها

( 3( طالبػان كطالبػة، لمػدة )63في المرحمة الاانكية، طبؽ برنامو عمى عينة الدراسػة التػي بم ػت )
جراء المعالجات اإلحصا ية  .أشهر بمعدؿ حصة كاحدة أسبكعيان، كبعد تطبيؽ االختبار البعدم كا 

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

تحديػػد بعػػض مجػػاالت التعبيػػر اإلبػػداعي المناسػػبة لممرحمػػة الاانكيػػة كهػػي: المنػػاالت المختم ػػة،  -
النصػػص كالمسػػرحيات، كاليكميػػات، كالمػػذكرات الشخصػػية، كالتػػراجـ، كنظػػـ الشػػعر كالكصػػؼ، 

ت تتصػػؿ بػػال نكف كالتعبيػػر عػػف المعػػاني كالنػػيـ اإلنسػػانية، كالمكضػػكعات الننديػػة، كمكضػػكعا
 المختم ة التي تتعمؽ بآماؿ الطبلب كتطمعاتهـ.

 تحديد أهـ مهارات التعبير اإلبداعي الضركرية لطمبة المرحمة الاانكية : -

الد ػػػػة فػػػػي اسػػػػتخداـ عبلمػػػػات التػػػػر يـ، كاختيػػػػار الكممػػػػة المناسػػػػبة لممعنػػػػى المناسػػػػب، كجػػػػكدة 
ة لممكضػػكع، كجػػكدة كتابػػة ال نػػرات المندمػػة، كحسػػف الخاتمػػة، كالد ػػة فػػي عػػرض األفكػػار العامػػ

 كحسف ترابطها، كترتيب الجمؿ داخؿ ال نرة الكاحدة، كالتنظيـ العاـ لممكضكع.
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كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػا ية بػيف متكسػط درجػات الطػبلب فػي االختبػار لصػالح التطبيػؽ  -
 البعدم، كهذا مؤشر عمى نجاح البرنامو المستخدـ في تنمية المهارات.

ت داللة إحصػا ية بػيف متكسػط درجػات الطػبلب كمتكسػطات درجػات الطالبػات كجكد فركؽ ذا -
  لصالح البنات، كهذا يعني ت كؽ البنات عمى البنيف في اكتساب الندرات التعبيرية.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

هػػارة ضػػركرة تحديػػد مهػػارات التعبيػػر كدمجهػػا فػػي فنػػرات دراسػػية بحيػػث يركػػز المعمػػـ عمػػى م -
 كاحدة أك أكار في كؿ مكضكع مف مكضكعات التعبير.

 ( 1995دراسة الياشمي  ) .23

 بعنواف:

برنػػامو منتػػرح لتنميػػة بعػػض مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي الػػكظي ي لػػدل طػػبلب الصػػؼ األكؿ 
 .الاانكم بسمطنة ُعماف

 ىدفت الدراسة إلى:

ؼ األكؿ الاانكم بسػمطنة تنمية المهارات النكعية لمتعبير الكتابي الكظي ي لدل طبلب الص
ُعمػػاف، كتكػػكف مجتمػػ  الدراسػػة مػػف جميػػ  طػػبلب الصػػؼ األكؿ الاػػانكم بسػػمطنة ُعمػػاف الػػذككر 
 الممتحنػػػػػػػػيف بالمػػػػػػػػدارس الحككميػػػػػػػػة التابعػػػػػػػػة لمديريػػػػػػػػة مسػػػػػػػػنط التعميميػػػػػػػػة، فػػػػػػػػي العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي 

 ( طالبػػػػان فػػػػي54( طالبػػػػان مػػػػنهـ )121(، أمػػػػا عينػػػػة الدراسػػػػة، فنػػػػد تأل ػػػػت مػػػػف )1994-1995)
( طالبػان فػي المجمكعػة التجريبيػة، كذلػؾ بعػد أف تػـ احتيػار اانػيف مػف 67المجمكعة الضابطة، ك)

معممي الم ة العربية لتدريسهما، كتـ بناء  ا مة تضػـ مجػاالت التعبيػر الكتػابي الػكظي ي، البلزمػة 
كلتنكيـ لطبلب الصؼ األكؿ الاانكم، ككذلؾ بناء  ا مة تشمؿ المهارات النكعية لهذا المجاالت، 

البرنامو، تـ إعداد ستة اختبارات، خمسة منها منالي  لتنكيـ أداء الطبلب في المجاالت الخمسة، 
 كالسادس مكضكعي.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

( بػيف متكسػطي درجػات طػبلب المجمكعػة 0.01كجكد فػركؽ دالػة إحصػا يان عنػد مسػتكل ) -
 تطبيؽ النبمي الختبارات التعبير الكتابي الكظي ي لصالح البعدم.التجريبية، في ال

( بػيف متكسػطات درجػات طػبلب المجمكعػة 0.01كجكد فركؽ دالة إحصا يان عند مستكل ) -
التجريبية، كمتكسطات درجات طبلب المجمكعة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدم الختبػارات 

بيػػػة، ك ػػػد عػػػزا الباحػػػث التحسػػػف الػػػذم التعبيػػػر الكتػػػابي الػػػكظي ي، لصػػػالح المجمكعػػػة التجري
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ظهػػػر فػػػي أداء طػػػبلب المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم إلػػػى البرنػػػامو المنتػػػرح، 
 كالطرينة التي أعد بها.

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

ات التػػي يػػتـ تخطيطهػػا كفنػػان لممهػػار  ،ضػػركرة تطػػكير تػػدريس التعبيػػر عػػف طريػػؽ البػػرامو المنترحػػة
 التي يراد تنميتها.

 ( 1995دراسة المرسي ) .24

 بعنواف:

 .فاعمية  التعميـ التعاكني في اكتساب طمبة المرحمة الاانكية لمهارات التعبير الكتابي

 ىدفت الدراسة إلى:

التحنػؽ مػف فاعميػة التعػاكف فػي اكتسػاب طمبػة المرحمػة الاانكيػة لمهػارات التعبيػر الكتػػابي،  
ة مف طمبة المرحمة الاانكية بمدينػة العػيف بدكلػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة كلند اختار عينة الدراس

ان مػػػكزعيف عمػػػى عشػػػرة فصػػػكؿ دراسػػػية اختيػػػرت عشػػػكا يان مػػػف اػػػبلث بػػػ( طال235كبم ػػػت العينػػػة )
مػػدراس اانكيػػة ك سػػمت العينػػة إلػػى مجمػػكعتيف: تجريبيػػة كتضػػـ خمسػػة فصػػكؿ، كخمسػػة فصػػكؿ 

س باسػػػػتخداـ الطرينػػػػة العاديػػػػة، كلنػػػػد اختػػػػار الباحػػػػث أخػػػػرل لتماػػػػؿ المجمكعػػػػة الضػػػػابطة كتػػػػدر 
التطبيػػػؽ  هػػػك كالاػػاني مكضػػكعيف مػػػف مكضػػػكعات التعبيػػر ليكػػػكف أحػػػداهما هػػك التطبيػػػؽ النبمػػػي،

 البعدم ن كذلؾ بهدؼ  ياس مهارات التعبير الكتابي التي حددها الباحث فيما يمي :

تابػػػػػة إمبل يػػػػػان كنحكيػػػػػان، مهػػػػارات الشػػػػػكؿ كهػػػػػي: شػػػػػكؿ ال نػػػػػرة، كعبلمػػػػػات التػػػػػر يـ، كصػػػػػحة الك -أ 
 كالتنسيؽ، كجكدة الخط.

مهػػػارات المضػػػمكف كهػػػي: براعػػػة االسػػػتهبلؿ، كحسػػػف التمخػػػيص )الخاتمػػػة(، كاألفكػػػار كمػػػدل  -ب 
ترابطهػػا كك ايتهػػا كأصػػالتها كصػػمتها بالمكضػػكع، كاالستشػػهادات ) ػػرآف، حػػديث، شػػعر، حكػػـ، 

 أ كؿ مأاكرة (، سبلمة األسمكب، كحسف العرض.

 تجربة شهريف كامميف.است رؽ تطبيؽ ال -ج 
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

كجػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة إحصػػػػا يان بػػػػيف متكسػػػطات المجمػػػػكعتيف: التجريبيػػػػة كالضػػػػابطة لصػػػػالح  -
 المجمكعة التجريبية.
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عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػا يان بػػيف متكسػػطات الطػػبلب كالطالبػػات فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  -
 .ير الكتابيالختبار التعب

 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :

ال اعمػػة  سػػتراتيجياتتبنػي أسػػمكب الػػتعمـ التعػاكني مػػف  بػػؿ المػػكجهيف كالمعممػيف كإحػػدل اإل -
 في طرؽ التعمـ.

إجػػراء نػػدكات كمنا شػػات عمػػى مسػػتكل المػػدارس، كالمنػػاطؽ التعميميػػة لمتعػػرؼ بجػػكهر هػػذا  -
براز األسمكب،  مزاياا. كا 

 لدراسات األجنبية: ا -ب

 ( Shull,2001دراسة ) .1

 بعنواف:

أاػػػر اسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ التعػػػاكني عمػػػى مسػػػتكل التعبيػػػر الكتػػػابي لطمبػػػة الصػػػؼ  
 .الحادم عشر

 ىدفت الدراسة إلى:

معرفػػػة أاػػػر اسػػػتخداـ إسػػػتراتيجية الػػػتعمـ التعػػػاكني، كالتػػػي تتضػػػمف اشػػػتراؾ مجمكعػػػة فػػػي  
لينكم، منارنػة إالتعبير الكتابي لطمبة الصؼ الحادم عشر بكالية التحرير الجماعي عمى مستكل 

بطرينة التعمـ التنميدم الػذم يتمحػكر حػكؿ المعمػـ، كيجعػؿ عميػ  الػدكر األكبػر فػي عمميػة التعمػيـ 
كالػػتعمـ، ك ػػاـ الباحػػث بػػإجراء هػػذا الدراسػػة بهػػدؼ الكصػػكؿ إلػػى رفػػ  مسػػتكل أداء الطمبػػة المتػػدني 

ؿ إلػى المسػتكل الػذم تػـ تحديػدا مػف  بػؿ مجمػس التعمػيـ بالكاليػة، كالػذم في التعبير الكتابي ليصػ
أظهر أف نصؼ طمبػة الكاليػة هػـ عنػد مسػتكل أ ػؿ مػف المعػدؿ المطمػكب،  ػاـ الباحػث باسػتخداـ 

( طالبان 54التصميـ التجريبي، كاختبار  بمي كبعدم تـ تطبينها عمى عينة الدراسة البالغ عددها )
( طالبػػػان، 28كالتػػػي  سػػػمت إلػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة ضػػػمت ) romevillمػػػف مدرسػػػة ركمكفيػػػؿ 

 ( طالبان.26كضابطة ضمت )
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

فاعميػػػة الطػػػرينتيف، مػػػ  كجػػػكد فػػػركؽ ط ي ػػػة لػػػـ تػػػرؽ لمسػػػتكل الداللػػػة اإلحصػػػا ية لصػػػالح  -
 المجمكعة التجريبية.
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 ( Adler,2000دراسة ) .2

 :بعنواف

 تأار األلعاب الم كية التي يمارسها الطبلب في تطكير مهاراتهـ الكتابية اإلبداعية. 
 ىدفت الدراسة إلى:

معرفة تأار األلعاب الم كية التي يمارسها الطبلب في تطكير مهاراتهـ الكتابية اإلبداعية،  
 .vygotskyكتدكر مف خبلؿ ارتباطها بسياؽ الخياؿ كذلؾ مف خبلؿ أعماؿ فيكجتسكي 

ك د أجرل الباحث مف خبلؿ تنديـ أربعػة مسػا ات كتابيػة إبداعيػة منتنػاة، فػي اػبلث مػدارس عميػا 
 ( طالبان.24( معمميف ك )4بكالية نيكيكرؾ، كاف المشارككف في البحث )

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

ك ة كفػػؽ خيػػاؿ كػػؿ مػػنهـ، كبػػالر ـ مػػف أف كػػؿ معمػػـ كتبلميػػذا  ػػد تميػػزكا بتنػػديـ كتابػػات مصػػب -
هػػذا االختبلفػػات إال أف النتػػا و تػػكحي بػػأف الصػػكر التعميميػػة سػػاعدت عمػػى نحػػك كبيػػر، فػػي 
إيجاد ننطة تكازف بػيف حريػة التعبيػر كبػيف  كاعػد الم ػة، ك ػد حنػؽ مسػاؽ كرشػة الكتػاب تنػدمان 

بصػكرة اعتياديػة، األمػر  عند المشاركيف أكبر مما حننت  مسا ات المنهاج التدريسي الػذم  ػدـ
الذم يدعك بأف الكتابة المعتمدة عمى الخياؿ تساهـ بشػكؿ فعػاؿ فػي تطػكير  ػدرات المػراهنيف 

  الكتابية اإلبداعية.
 ( ,Budhesha 2000) دراسة .3

 بعنواف: 

 . ال صؿ داخؿ كممارسة ؿخيالم المتضمف الكتابي التعبير

 ىدفت الدراسة إلى:

الطمبػػة عمػػى  يشػػج  حيػػثكممارسػػة داخػػؿ ال صػػؿ ،  لمخيػػاؿالمتضػػمف االهتمػػاـ بػػالتعبير الكتػػابي 
، كمػػػػػا شػػػػػج  الطمبػػػػػة إلظهػػػػػار   يػػػػػرهـكأكضػػػػػاع  ةيكالسياسػػػػػاستكشػػػػػاؼ أكضػػػػػاعهـ االجتماعيػػػػػة 

مػف إبػداعات  شخصػياتكرسػـ  اآلخػريفمػ   متخيمػةمعمكماتهـ كانافتهـ مف خػبلؿ إ امػة حػكارات 
 مػػادة هووواالجتمػػاعي كالسياسػػي الػػذم  السػػياؽفػػي  لمت كيػػرالطمبػػة  يػػدف  ذمخيػػالهـ، كاألفكػػار الػػ

أفػراد ضػمف مجتمػ  يت ػاعمكف معػ  فيػؤاركف  لرؤيػة األمػر هذا يدعكهـاإلبداع ، كبالتالي ك  الخياؿ
كتنمي مف خبلؿ ذلؾ مهارات   الخياؿعبر  اآلخريف كبيفالحدكد بينهـ  كيعبركف ،كيتأاركف ،في 

فترات تنػكيـ، شػممت طػبلب المرحمػة الاانكيػة كتضمنت ست  سنتيفالتجربة  دةالكتابة كاستمرت م
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كاضػػػحة ك اختبػػػارات األداء فػػػػي  معػػػاييرميػػػامي بالكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػػة باسػػػتخداـ  بمدينػػػة
 التعبير.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

  .الطبلب أداء في كاضحان  أف هناؾ تحسنان  -

 ( gackson, 2000دراسة ) .4

 ف:بعنوا 

لػػدل الطمبػػة النك ػػازييف  ldiomsتنػػكيـ مسػػتكل اسػػتخداـ الطػػبلب لمتعبيػػرات االصػػطبلحية  
 العادييف كالطمبة الذيف لديهـ صعكبات تعمـ.

 ىدفت الدراسة إلى:

لػػدل الطمبػػة النك ػػازييف  ldiomsتنػػكيـ مسػػتكل اسػػتخداـ الطػػبلب لمتعبيػػرات االصػػطبلحية 
 مـ.العادييف كالطمبة الذيف لديهـ صعكبات تع

( مصػػػطمحا كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف 42كػػػاف عػػػدد المصػػػطمحات المسػػػتخدمة منهػػػا ) 
( طالػػػػب مػػػػف 108طػػػبلب الصػػػػؼ الخػػػػامس مػػػػف خمػػػػس مػػػػدارس، ككػػػػاف عػػػػدد الطمبػػػػة العػػػػاديف )

مػػف النك ػػازييف، أمػػا عينػػة الطمبػػة مػػف أصػػحاب صػػعكبات الػػتعمـ  ( طالبػػان 37األمريكػػاف السػػكد، ك)
كتػػػـ اسػػػتخداـ أسػػػمكب تحميػػػؿ التبػػػايف لمعالجػػػة ، (  ك ػػػازييف9)( أمريكيػػػان مػػػف السػػػكد ك23فكانػػػت )
 النتا و.

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أن  يكجد فركؽ بيف الطمبػة العػادييف كأكل ػؾ الػذيف يجػدكف صػعكبات فػي الػتعمـ، كعػدـ كجػكد   -
  ك از(. -فركؽ عمى أساس اختبلؼ األساس العر ي )سكد 

 ( thome, 2000)دراسة  .5

 بعنواف:  

إلى تنمية مهارات التعبيػر لػدل الطػبلب فػي  -باستخداـ التحميؿ  -أار التنكيـ في الصؼ 
 المدرسة الاانكية.
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 ىدفت الدراسة إلى:

إلػػػى تنميػػة مهػػػارات التعبيػػػر لػػػدل  -باسػػػتخداـ التحميػػػؿ  -معرفػػة أاػػػر التنػػػكيـ فػػػي الصػػؼ  
الت ذية الراجعة، كتـ ذلؾ في مػدارس اانكيػة فػي مدينػة  الطبلب في المدرسة الاانكية م  استخداـ

 شيكا ك بكالية إلينكم بأمريكا.

كلتحنيؽ هذا الهدؼ تـ تحديد معايير الكتابػة الجيػدة، كتزكيػد الطػبلب بهػا السػتخدامها فػي 
التعمػيـ، كالتنػػكيـ الػػذاتي، كالتنػػكيـ التحصػػيمي، كذلػػؾ لمسػػاعدتهـ فػػي تماػػؿ هػػذا المعػػايير بػػدالن مػػف 

كت ػػاء ببيػػاف األخطػػاء فػػي كراسػػة الطػػبلب، كهػػذا اتجػػاا كجػػد فػػي أمريكػػا فػػي الخمػػس كالعشػػريف اال
سنة األخيرة، كهك يتضمف احتمالية زيادة تمكيف الطمبة مف مهارة التعبير باعتبػار أف المعمكمػات 

مػف  التي تكافرها الت ذية الراجعػة المسػتمرة كالد ينػة عػف النػدرات الكتابيػة لمطػبلب يمكػف المعممػيف
تصميـ التعميـ بتركيز أكبر، كتساعد المتعمميف عمػى تركيػز جهػكدهـ، كتحسػيف كتابػاتهـ، كتنػدير 

 ذاتهـ.

ك ػػد تػػـ تطػػكير حافظػػات تػػدريب تتضػػمف معػػايير التنػػدير كاألكراؽ المصػػححة بعػػد جمسػػات 
 م  المعمميف.

إحػدل ( طالبان في ظركؼ متنكعة في مدرسة اانكيػة فػي 37( معممان ك)83شممت الدراسة )
ضكاحي شيكا ك بأمريكا، كالبحث شب  التجريبي مبني عمى الممارسة الص ية في ظركؼ عادية 

 كتحميؿ الكتابة كأداة لت ذية راجعة تعميمية لتحسيف األداء.
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 أف هناؾ تحسنان كاضحان ذا داللة في نهاية عاميف مف التدريس. -
 (Mcfeely,1999) دراسة .6

 بعنواف:  

 النجاح. كعبلمات منها: الانافة متعددة بعكامؿ الكتابة مهارات إتناف عبل ة

 :إلى الدراسة ىدفت

 هي ك النجػاح كعبلمػات منهػا: الانافػة متعػددة بعكامػؿ الكتابة مهارات إتناف عبل ة معرفة 
( 22فػي) درسكفي كافيأمر  كطمبة ، كايبأمر  ةياباني بمدرسة درسكفي فيياباني لطمبة منارنة، دراسة
 مهارات اختبار الباحث كاستخدـ كا.يبأمر  اي كرنيكال ةيكال جامعة لنظاـ تابعان  ان ياانك  ان يمدرس حرمان 
 ري  ة،يكذات كتجانسان  ارن يتعب أ ؿ فيياباني أف كجد ، ك دWriting Skills Test (WST) الكتاب
 أ ػؿ فييابػانيال أف كجػد ك ػد ، كا  ناعػان  ايكمكضػع ان ر يػتعب أكاػر كػافياألمر  أف فيحػ ة( فػييمكضػكع
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 62% نجح فيح في االختبار، في هم مف فنط 14% نجح ثيح الكتابة، مهارات في بلن يتحص
 ةيػميالتحم ةيػمياألكاد النػكاحي تتضػمف التػي الكتابػة عمػى تػدربكفي كػانكا ثيػح كػافياألمر  مػف 

 أف " كػاببلف " عتنػديث يػح " كػاببلف " كهػك اسػم  أكرد اػـ العػالـ رأم الباحػث أكرد كالعرض ك ػد
  .تعممها بيكأسال الكتابة ألنماط بلتيت ص لها انافة كؿ
 (Colantone,1998)دراسة  .7

 بعنواف: 

 .ةياالبتدا  المرحمة ذيتبلم لدل ريف التعبيلتحس المدركة الحاجة

 :إلى الدراسة ىدفت

 لػدل ريػف التعبيلتحسػ المدركػة الحاجػة إلػى اسػتندت ك ػد اإلبػداعي الكتابي ريالتعب فيتحس
 فيإلػى التحسػ الحاجػة عػف بالكشػؼ الباحػث  ػاـ الهػدؼ يػؽ هػذاكلتحن ة،يػاالبتدا  المرحمة ذيتبلم
 د ذلػؾيػكأ االتجاهػات كانخ ػاض مسػتكل ، االهتمػاـ ننصػاف أظهػرت ة،يمسػح دراسػة خػبلؿ مػف
التعبيػر  أك ابػةلمكت كػاؼو  ك ػت سيلتكػر  فيالمعممػ جهػكد فػي ننصػان  كجػد ثيػح فيالمعممػ ريتنػار 

 فاعمة. سيتدر  بيأسال كاستخداـ اإلبداعي

 كاختار لهذا ال رض، ةيمسح دراسة في كبعدم  بمي اريكمع رصد  ا مة الباحث كاستخدـ
ف: يمجمػكعت نػةيالع كشػممت كػا،يأمر  فػي فيمنطنتػ فػي ةيػابتدا  مػدارس اػبلث مػف نػة لدارسػت يع

 شػممت كاألخػرل ض،يالبػ السػكاف مػف ؿالحػا متكسطي اجتماعي كسط مف ذيتبلم األكلى شممت
  يأسػاب ةيػامان الدراسػة كاسػتمرت ، السػكد السػكاف مػف الحػاؿ المتكسػطة ايالػدن مف الطبنة ذيتبلم

 اإلنجاز. كمم ات ريالتعب خبرات كتبادؿ ، مباشرة كخبرات متنكعة إستراتيجياتتضمنت 
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 ر.يالتعب في طبل ة أكار كأصبحكا نةيالع لطمبة اإلبداعي ربيالتع مهارات تحسف -

 ( Parries,1992دراسة ) .8
 بعنواف:
كمػػػدل  ػػػدرتها عمػػػى تحسػػػيف  ػػػدرة طمبػػػة الصػػػؼ الاػػػاني عشػػػر  ،أاػػػر طرينػػػة تنػػػكيـ النظيػػػر 

 التعبيرية الكتابية.
 ىدفت الدراسة إلى:

تحسيف  درة طمبة الصؼ الااني عشر  كمدل  درتها عمى ،معرفة أار طرينة تنكيـ النظير 
 التعبيرية الكتابية.
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كلمعرفػة ذلػؾ األاػػر أعػد الباحػث اختبػػار لنيػاس  ػػدرة الطػبلب عمػى التعبيػػر الكتػابي، صػػمـ 
عمػػى أسػػاس أف تنػػكيـ مكضػػكعات  بطرينػػة تنػػكيـ النظيػػر )زميػػؿ ال صػػؿ (، طبػػؽ الباحػػث اختبػػاران 

مكعة بالبرنامو المعد، ك كمت المكضكعات التي كتبها  بميان عمى أفراد العينة، اـ درس أفراد المج
أفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة بطرينػػة النظيػػر، فيمػػا  كمػػت المكضػػكعات التػػي كتبهػػا أفػػراد المجمكعػػة 

 الضابطة بالطرينة التنميدية، اـ  اـ الباحث بتطبيؽ االختبار تطبينان بعديان.
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

أف طرينػػػة تنػػػكيـ النظيػػػر سػػػاهمت ب عاليػػػة فػػػي تحسػػػيف  ػػػدرة الطػػػبلب الكتابيػػػة لػػػدل أفػػػراد  -
 %(.76.3المجمكعة التجريبية بنسبة)

أظهر أفراد المجمكعة التجريبية ميبلن إلى طرينة تنكيـ النظير أكار مػف مػيمهـ إلػى الطرينػة  -
 )تنكيـ المدرس ( التنميدية في التنكيـ

 النظير في زيادة ت اعؿ الطبلب م  بعضهـ. ساهمت طرينة تنكيـ -

 ( ,Johns 1992دراسة ) .9

 بعنواف:

 تحديد مهارات الكتابة كتنميتها لدل طبلب المرحمة الاانكية.  
 ىدفت الدراسة إلى:

تحديػػد مهػػارات الكتابػػة كتنميتهػػا لػػدل طػػبلب المرحمػػة الاانكيػػة ، كلتحنيػػؽ ذلػػؾ تػػـ إعػػداد  
بلسػت تاءن كذلػؾ لتحديػد أهميػة كػؿ مهػارة حسػب نسػبتها الم كيػة،  ا مة بمهارات الكتابة كطرحها ل

%( فػػػأكار، كتػػػـ تػػػدريس 50كمػػػا أعػػػد برنػػػامو يهػػػدؼ إلػػػى تنميػػػة المهػػػارات التػػػي حصػػػمت عمػػػى )
البرنامو لمجمكعة مف الطبلب بعد التطبيؽ اختبار في مهػارات الكتابػة، اػـ طبػؽ االختبػار ن سػ  

 بعد تدريس البرنامو تطبينان بعديان.
 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ دوق

( مهػػػػارة، جػػػػاء فػػػي منػػػػدمتها معرفػػػػة بدايػػػة ال كػػػػرة كنهايتهػػػػا، 37تحديػػػد التعبيػػػػر الكتػػػػابي فػػػي ) -
 كمناسبة األل اظ لممعاني.

ظهر تحسف كاضح عمى تعبير الطبلب الذيف درسكا بكاسطة البرنامو المعد، حيث  مت نسبة  -
 عاني أفضؿ.األخطاء، ككانت الم
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 ( Jabbour,1992دراسة ) .10
 بعنواف: 
العبل ػػػة بػػػيف مهػػػارتي النػػػراءة كالكتابػػػة فػػػي الم ػػػة اإلنجميزيػػػة ، كأارهػػػا فػػػي تحسػػػيف األداء  

 الكتابي لمطمبة الخريجيف.
 ىدفت الدراسة إلى:

كشؼ العبل ة بيف مهارتي النراءة كالكتابػة فػي الم ػة اإلنجميزيػة، كأارهػا فػي تحسػيف األداء  
 تابي لمطمبة الخريجيف، إذ حاكلت الدراسة اإلجابة عف األس مة التالية :الك
هػػؿ يسػػهـ تعمػػيـ النػػراءة فػػي تحسػػيف النػػدرة الكتابيػػة لممتعممػػيف بػػن س الطرينػػة التػػي يسػػهـ فيهػػا  -

 تعميـ الكتابة؟

 هؿ يسهـ تعميـ الكتابة في تحسيف الندرة الكتابية العامة لممتعمميف كأدا هـ في الكتابة ؟ -

ت إجابػػػػة هػػػػذا األسػػػػ مة بػػػػإجراء منارنػػػػة بػػػػيف نتػػػػا و المجمكعػػػػة الضػػػػابطة كالمجمكعػػػػة كتمػػػػ
التجريبية، بعد اجتيازهـ لدكرة ل ة إنجميزيػة كم ػة أجنبيػة فػي مركػز )اإلنجميزيػة مػف أجػؿ أ ػراض 
محػددة (، كاسػتمرت الػدكرة لمػدة اػبلث أشػ ، كبعػد المنارنػة بػيف التطبيػؽ النبمػي كالتطبيػؽ البعػػدم 

 .لبلختبار

 : منيا نتائج عدة إلى الدارسة ؽيتطب بعد الباحث توصؿ وقد

 ف النراءة تسهـ في تحسيف الندرة الكتابية.أ -

 هناؾ تحسنان ما في األداء الكتابي لمطبلب بعد تنديـ مادة إضافية ذات عبل ة بالكتابة. فأ -
 ومف أىـ التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة : 

 كازنان م  تعميـ النراءة.تعميـ الكتابة يجب أف يككف مت -

يجب أف يتـ تعميـ الكتابة بالتدريو بحيث تككف أكلى الخطكات )الحركؼ كالتهج ة (، كمف  -
 اـ التدرج إلى تركيب الجمؿ، ككتابة ال نرات، ككتابة المناؿ.

 ضركرة االهتماـ بالكاجبات الكتابية البيتية لما لها مف  يمة عظمى ككبيرة.  -

  :لسابقة التي اىتمت بتنمية ميارات التعبير الكتابيتعميؽ عمى الدراسات ا
بعد اطبلع الباحث عمى الدراسات السابنة التي تناكلت التعبير ، فان  سيعرض أهػـ الننػاط 

، تعمػػػػؽ بأهػػػداؼ الدراسػػػات ، كعيناتهػػػػاالتػػػي تػػػـ استخبلصػػػػها مػػػف تحميػػػؿ هػػػػذا الدراسػػػات كالتػػػي ت
 كالمناهو المستخدـ فيها، كأدكاتها ،كنتا جها. 
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 : األىداؼ:أولً 

هػػػدفت معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابنة إلػػػى تنميػػػة مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي مػػػف خػػػبلؿ برنػػػامو 
(، كدراسػػػػة 2006)المصػػػػرم،  (، كدراسػػػػة2010عبلجػػػػي منتػػػػرح كمػػػػا فػػػػي دراسػػػػة أبػػػػك صػػػػبحة )

 (، كدراسػػػػػػػػة 2001(، كدراسػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػد الجػػػػػػػػكاد، 2002 ،(، كدراسػػػػػػػػة )ال ميػػػػػػػػت2004)النجػػػػػػػػار، 
 (، كدراسػػػػػػػػػػػػػػة 2000(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػة ) اسػػػػػػػػػػػػػػـ، 2000، ة )عطػػػػػػػػػػػػػػا اهلل( كدراسػػػػػػػػػػػػػػ2000)مسػػػػػػػػػػػػػػمـ، 

 (، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 1996(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة)عيد، 1998(، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخ، 2000)عػػػػػػػػػػػػػػػػػػكض، 
 كدراسػػػػػػػػػة   ،(Parries,1992(، كدراسػػػػػػػػػة )1995(، كدراسػػػػػػػػػة )الكنػػػػػػػػػدرم، 1995)الهاشػػػػػػػػػمي، 

(1992 Johns,بينمػػػا ،) ػػػة فػػػي هػػػدفت بعػػػض الدراسػػػات إلػػػى بيػػػاف أاػػػر طرا ػػػؽ التعمػػػيـ المختم 
( التػي هػدفت إلػى التعػرؼ 2006)السػميرم،  إكساب الطمبة مهارات التعبير الكتابي ماؿ: دراسة

( 2000عمػػى أاػػر اسػػتخداـ طرينػػة العصػػؼ الػػذهني لتػػدريس التعبيػػر الكتػػابي ، كدراسػػة ) اسػػـ، 
التػػي هػػدفت إلػػى التحنػػؽ مػػف فاعميػػة اسػػتخداـ مػػداخؿ حدياػػة فػػي تػػدريس التعبيػػر الكتػػابي كهػػي: 

يـ التعػػػاكني، كحػػػؿ لمشػػػكبلت، كالػػػتعمـ لئلتنػػػاف ، مػػػف أجػػػؿ تنميػػػة مهاراتػػػ  ، كدراسػػػة )عبػػػد التعمػػػ
( التي هدفت إلى معرفة أار أسمكب المنا شة كالتعمػيـ التعػاكني فػي تنميػة مهػارات 1998الكريـ، 

( التػػي هػػدفت إلػػى التحنػػؽ مػػف فاعميػػة التعػػاكف فػػي اكتسػػاب 1995 ،)المرسػػي التعبيػػر، كدراسػػة
( التػي هػدفت إلػى معرفػة shull,2001مة الاانكية لمهارات التعبيػر الكتػابي، كدراسػة )طمبة المرح

( ,adler 2000أار استخداـ إستراتيجية التعمـ التعاكني عمػى مسػتكل التعبيػر الكتػابي، كدراسػة )
التي هدفت إلى معرفة تأار األلعاب الم كية التي يمارسها الطبلب فػي تطػكير مهػاراتهـ الكتابيػة، 

( التػي هػدفت إلػى معرفػة أاػر طرينػة تنػكيـ النظيػر كمػدل  ػدرتها عمػى Parries,1992اسة )كدر 
تحسػػيف  ػػدرة الطمبػػة عمػػى التعبيػػر الكتػػابي، فػػي حػػيف هػػدفت بعػػض الدراسػػات إلػػى معرفػػة العبل ػػة 

( كالتػػػي هػػػدفت إلػػػى معرفػػػة 2002بػػػيف مهػػػارات التعبيػػػر كمت يػػػرات أخػػػرل ماػػػؿ: دراسػػػة )األ ػػػا، 
ب مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي كبعػػض المت يػػرات ماػػؿ: مسػػتكل الانافػػة اإلسػػبلمية العبل ػة بػػيف اكتسػػا

( التػي هػدفت إلػى معرفػة العبل ػة بػيف 2000كالانافة العممية التحصػيؿ العػاـ ، كدراسػة )النجػار، 
( التػػي هػػدفت إلػػى بيػػاف 1998محمػػد، ) ة عمػػى التعبيػػر الكتػػابي، كدراسػػةالانافػػة اإلسػػبلمية كالنػػدر 

( التػػي ,Mcfeely 1999عمػػـك الشػرعية كتنميػػة مهػػارات التعبيػر الكتػػابي، كدراسػػة )العبل ػة بػػيف ال
هدفت إلى معرفة عبل ة إتناف مهارات الكتابة بعكامؿ متعددة كالانافػة كدرجػات النجػاح ، كدراسػة 

(Jabbour,1992)  التػػػي هػػػػدفت إلػػػى كشػػػػؼ العبل ػػػػة بػػػيف مهػػػػارتي النػػػػراءة كالكتابػػػة فػػػػي الم ػػػػة
 في تحسيف األداء الكتابي. اإلنجميزية، كأارها
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 أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في اليدؼ:

ات نػػت الدراسػػة الحاليػػػة مػػ  الدراسػػات السػػػابنة فػػي أنهػػػا هػػدفت إلػػى تنميػػػة مهػػارات التعبيػػػر 
المهػارات الكتابي، كلكنها اختم ت معها في أنها تبحث عف أار األنشطة الم كية في تنمية بعػض 

 الكتابية.
 : العينة :ثانياً 

اختم ػػت الدراسػػات السػػابنة فػػي اختيػػار العينػػات فمنهػػا اعتمػػد عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة 
أمػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػة )أبػػػػػػػػػك ، Colantone,1998)) (، كدراسػػػػػػػػػة2000االبتدا يػػػػػػػػػة كدراسػػػػػػػػػة ) اسػػػػػػػػػـ، 

 (، كدراسػػػػػػػػػػػة 2006، كدراسػػػػػػػػػػػة )المصػػػػػػػػػػػرم، (2006( كدراسػػػػػػػػػػػة )السػػػػػػػػػػػميرم، 2010،صػػػػػػػػػػػبحة
 (، كدراسػػػػػػػػػػػػػة 1998(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )يعنػػػػػػػػػػػػػكب، 1998(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )محمػػػػػػػػػػػػػد، 2002 ميػػػػػػػػػػػػت، )ال

( فنػػد اعتمػػدت عمػػى 1996( كدراسػػة )عيػػد ، 1997)مػػبل كمطاكعػػة،  (، كدراسػػة1998)ال ػػرخ، 
 عينػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة ، كمنهػػا مػػف اعتمػػد عمػػى عينػػة عمػػى طمبػػة المرحمػػة الاانكيػػة

كدراسػػػة  (،2001(، كدراسػػة )عبػػد الجػػكاد، 2002األ ػػػا، (، كدراسػػة )2004كدراسػػة) النجػػار ، 
 (، كدراسػػػػػػػػػػػة 2000(، كدراسػػػػػػػػػػػة )النجػػػػػػػػػػػار، 2000( ،كدراسػػػػػػػػػػػة )عطػػػػػػػػػػػا اهلل، 2000)مسػػػػػػػػػػػمـ ، 
 (، كدراسػػػػػػػػػػة 1995(، كدراسػػػػػػػػػػة )الكنػػػػػػػػػػدرم، 1998(، كدراسػػػػػػػػػػة)عبد الكػػػػػػػػػػريـ، 1999)نصػػػػػػػػػػر، 

ة  (، كدراسػػػػػػػػػػػػػshull,2001(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )1995)المرسػػػػػػػػػػػػػي،  (، كدراسػػػػػػػػػػػػػة1995)الهاشػػػػػػػػػػػػػمي، 
(thome,2000 كدراسػػػػػػػػػػػػػػة ) (,1999 Mcfeely( كدراسػػػػػػػػػػػػػػة ،)Parries,1992)،  كدراسػػػػػػػػػػػػػػة
(Johns, 1992 ،2003(، كمنهػا اعتمػد عمػى عينػة مػف طمبػة الجامعػة كدراسػة )أبػك العنػيف) ،

 (.2000 كدراسة )عكض،

 ؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في العينة :أوجو التفا 

لباحث عؿ الدراسات السابنة تبيف أف معظمها  ػد اختم ػت مػ  الدراسػة الحاليػة بعد اطبلع ا
كالتػػػػي ، Colantone,1998)) (،  كدراسػػػػة2000فػػػػي عينػػػػة البحػػػػث باسػػػػتاناء دراسػػػػة ) اسػػػػـ، 

 .السادس األساسياعتمدت عمى عينة مف طبلب المرحمة االبتدا ية ، كبالتحديد طمبة الصؼ 

 : المنيج :ثالثاً 

المستخدمة في الدراسات السابنة تبعا الختبلؼ مكضػكع الدراسػة كهػدفها ،  تنكعت المناهو
(،  2010كلكف مف المبلحظ أف معظمها استخدـ المنهو التجريبي ، ماؿ: دراسة  )أبك صبحة، 

( ، 2004( ، كدراسػػػػػػة )النجػػػػػػار ، 2006( ، كدراسػػػػػػة )المصػػػػػػرم ، 2006دراسػػػػػػة )السػػػػػػميرم، 
( ، 2000كدراسػػػػػػػػػة )عطػػػػػػػػػا اهلل ،  (،2000سػػػػػػػػػمـ ، (، كدراسػػػػػػػػػة )م2002كدراسػػػػػػػػػة )ال ميػػػػػػػػػت ، 

  ( ، كدراسػػػػػػػة1998(، كدراسػػػػػػػة )محمػػػػػػػد، 2000 (، كدراسػػػػػػػة )عػػػػػػػكض،2000كدراسة) اسػػػػػػػـ ، 
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 (، كدراسػػػػػػػػػػػة1996( كدراسػػػػػػػػػػػة )عيػػػػػػػػػػػد، 1998)عبػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػريـ،  (، كدراسػػػػػػػػػػػة1998)ال ػػػػػػػػػػػرخ، 
كدراسػػػػػػػػػة  ،(1995(، كدراسػػػػػػػػػة )المرسػػػػػػػػػي، 1995(، كدراسػػػػػػػػػة )الهاشػػػػػػػػػمي، 1995)الكنػػػػػػػػػدرم، 

(shull,2001كدراسػػػػػػػػة ، ) (Colantone,1998)،  فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف أف هنػػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػات
(، 2003نػػيف، ي)أبػػك العكدراسػػة  ،(2008)النػػدل،  اسػػتخدمت المػػنهو الكصػػ ي التحميمػػي كدراسػػة

 اسػػػػػػة (، كدر 1999، ( ، كدراسػػػػػػة )نصػػػػػػر2000(، كدراسػػػػػػة )النجػػػػػػار، 2002كدراسػػػػػػة )األ ػػػػػػا، 
 ي، كمنهػػػػا مػػػػف اسػػػػتخدـ المنهجػػػػيف الكصػػػػ  (1997(، كدراسػػػػة)مبل كمطاكعػػػػة، 1998، )محمػػػػد

 (.2001كالتجريبي كدراسة )عبد الجكاد، 
 أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المنيج :

ات نػػػػت الدراسػػػػة الحاليػػػػة مػػػػ  العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابنة فػػػػي أنهػػػػا اسػػػػتخدمت المػػػػنهو  
 التجريبي.

 : األدوات:رابعاً 

( 2001الدراسات السابنة أدكات بحث مختم ة فند اعتمدت دراسة )عبد الجكاد، استخدمت 
 بطا ػػػػػػة تحميػػػػػػؿ محتػػػػػػكل فػػػػػػي تحديػػػػػػد مهػػػػػػارات التعبيػػػػػػر الكتػػػػػػابي، فػػػػػػي حػػػػػػيف اسػػػػػػتخدمت دراسػػػػػػة 

( منياسا لمانافة اإلسبلمية، كمف المبلحظ أف معظػـ 2000( ، كدراسة )النجار ، 2002)األ ا، 
بمػػػي بعػػػدم لنيػػػاس مسػػػتكل أداء الطمبػػػة فػػػي التعبيػػػر الكتػػػابي، الدراسػػػات اعتمػػػدت عمػػػى اختبػػػار  

دراسػػػػػة  ك ،( 2010)أبػػػػػك صػػػػػبحة،   كاسػػػػػتبانة لتحديػػػػػد مهػػػػػارات التعبيػػػػػر الكتػػػػػابي ماػػػػػؿ دراسػػػػػة
( ، كدراسػػػػة 2003نػػػػيف، ي( ، كدراسػػػػة )أبػػػػك الع2004( ، كدراسػػػػة )النجػػػػار، 2006)المصػػػػرم، 
( ، كدراسػػػػػة 2001عبػػػػػد الجػػػػػكاد ، ( ، كدراسػػػػػة )2002( ، كدراسػػػػػة )ال ميػػػػػت، 2002)األ ػػػػػا ، 
 ( ، كدراسػػػػػػػػػػة 2000( ، كدراسػػػػػػػػػػة ) اسػػػػػػػػػػـ ، 2000( ، كدراسػػػػػػػػػػة )عطػػػػػػػػػػا اهلل، 2000)مسػػػػػػػػػػمـ، 
 ( ، كدراسػػػػػة 1998( ، كدراسػػػػػة )عبػػػػػد الكػػػػػريـ ، 1998( ، كدراسػػػػػة )محمػػػػػد ، 2000)عػػػػػكض، 
( ، كدراسػػػػػػػػة 1995( ، كدراسػػػػػػػػة )الهاشػػػػػػػػمي ، 1995(، كدراسػػػػػػػػة )الكنػػػػػػػػدرم ، 1996)عيػػػػػػػػد، 

(shull,2001( كدراسة ،)Parries,1992 ، )( كدراسةJohns,1992). 

 أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في األدوات :

لنيػػاس  بعػػديان   بميػػان  ات نػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػ  الدراسػػات السػػابنة فػػي أنهػػا اسػػتخدمت اختبػػاران 
ذا الدراسػػة اختم ػػت عػػف الدراسػػات السػػابنة فػػي مسػػتكل أداء الطمبػػة فػػي التعبيػػر الكتػػابي، إال أف هػػ

، كالتػي سػيتـ تكظي هػا  السػادس األساسػيإعداد  ا مة باألنشطة الم كية التػي تبل ػـ طمبػة الصػؼ 
 في تنمية بعض المهارات الكتابية. 
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 : النتائج:خامساً 

أظهػػػػرت نتػػػػا و الدراسػػػػات السػػػػابنة أف هنػػػػاؾ ضػػػػع ا لػػػػدل الطمبػػػػة، فػػػػي المراحػػػػؿ الدراسػػػػية 
تم ػػة فػػي اسػػتخداـ المهػػارات الكتابيػػة، كأف الطمبػػة ال يتننػػكف مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي، األمػػر المخ

الذم دف  بعض الدراسات إلى تجريب طرا ػؽ كأسػاليب جديػدة كبػرامو منترحػة ن لتحسػيف مسػتكل 
(، كدراسػػػة 2006( دراسػػػة )السػػػميرم، 2010الطػػػبلب فػػػي التعبيػػػر ماػػػؿ:  دراسػػػة )أبػػػك صػػػبحة، 

(، كدراسػػػػة )عبػػػػد 2002( ، كدراسػػػػة )ال ميػػػػت ، 2004(، كدراسػػػػة )النجػػػػار، 2006)المصػػػػرم، 
 (، كدراسػػػػػػػػػػػػػػة 1998(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )ال ػػػػػػػػػػػػػرخ، 2000(، كدراسػػػػػػػػػػػػػة )عطػػػػػػػػػػػػػػا اهلل، 2001الجػػػػػػػػػػػػػكاد،

 (، كدراسػػػػػػة  1995كدراسػػػػػػة )المرسػػػػػػي، ، ( 1995( ، كدراسػػػػػػة )الهاشػػػػػػمي ، 1995)الكنػػػػػدرم، 
(,1992 Parries.ك يرها ) 

لدراسػػات فاعميػػة البػػرامو كالطرا ػػؽ التػػي اسػػتخدمت فػػي تنميػػة ك ػػد ابػػت مػػف خػػبلؿ نتػػا و ا
( ، 2006(، دراسػة )المصػرم، 2010مهارات التعبير. كمف هذا الدراسات دراسػة )أبػك صػبحة، 

(، 2001(، كدراسػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػد الجػػػػػػػػكاد، 2002(، كدراسػػػػػػػػة )ال ميػػػػػػػػت، 2004، ركدراسػػػػػػػػة )النجػػػػػػػػا
 .(,Colantone 1998كدراسة ) (،1998)ال رخ،  (، دراسة2000كدراسة)عكض، 

( عف كجكد مجمكعة مف 1997ككش ت نتا و بعض الدراسات السابنة )المبل كالمطاكعة، 
العكامؿ التي تعد مػف أهػـ معك ػات تعمػيـ التعبيػر الكتػابي، كهػذا العكامػؿ هػي: المػنهو المدرسػي، 

 كطرا ؽ التدريس، كاإلدارة المدرسية.

دل الطمبة في مهػارات التعبيػر الكتػابي ( أف الضعؼ ل1998ككش ت نتا و دراسة )ال رخ، 
يرجػػ  إلػػى بعػػدا عػػف مجػػاؿ اهتمػػامهـ ، ك مػػة الخبػػرة التػػي تنػػدـ لهػػـ ، كسػػكء طرينػػة تعمػػـ التعبيػػر، 
كان صػػاؿ تعمػػيـ التعبيػػر الكتػػابي عػػف تطبينػػ  عمميػػا فػػي مجػػاالت النشػػاط المدرسػػي ، األمػػر الػػذم 

ممكػػف أف يكػػكف لهػػا دكر مممػػكس فػػي جعػػؿ الباحػػث يعتنػػد أف األنشػػطة المدرسػػية الم كيػػة مػػف ال
 تنمية مهارات التعبير الكتابي لدل الطمبة ، كيسعى الباحث في دراست  لمتأكد مف صحة اعتنادا.

 أوجو التفاؽ والختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في النتائج :

لطمبػة فػي اسػتخداـ لػدل ا أف هنػاؾ ضػع ان  فػيات نت الدراسة الحاليػة مػ  الدراسػات السػابنة 
، إال أنهػػػا اختم ػػػت معهػػػا فػػػي كأف الطمبػػػة ال يتننػػػكف مهػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي ، المهػػػارات الكتابيػػػة

األكار أهمية بالنسبة لمطمبة كأداة مساعدة فػي تنميػة  ركزت عمى تكظيؼ األنشطة الم كية ككنها
ادس ، كالػػذيف يشػػكمكف الصػػؼ السػػ بػػةالمهػػارات الكتابيػػة ، كمػػا أف هػػذا الدراسػػة اعتمػػدت عمػػى طم

نهاية المرحمة االبتدا ية ، كهـ بأمس الحاجة إلتناف المهارات الكتابية ، في حيف اعتمدت الكايػر 
 مف الدراسات السابنة عمى طمبة المرحمة اإلعدادية كالاانكية .
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 تعميؽ عاـ عمى الدراسات السابقة:
طة الم كيػػة، كالتعبيػػر فػػي ضػػكء مػػا تػػـ عرضػػ  لمدراسػػات السػػابنة فػػي المحػػكريف : األنشػػ

 في النناط التالية: االكتابي، كما تـ التكصؿ إلي  مف نتا و يمكف تحديده
 الدراسات التي تناولت األنشطة المغوية : -1

كأف ممارسػػتها تسػػهـ فػػي تحسػػيف ،  األنشػػطة الم كيػػة أجمعػػت الدراسػػات السػػابنة عمػػى أهميػػة  -
مػػر الػػذم ينػػكم مػػف أهميػػة الدراسػػات التػػي تكتػػب األداء الم ػػكم الكتػػابي كالشػػ هي لػػدل الطمبػػة األ

 في .

باسػػػتخداـ األنشػػػطة الم كيػػػة إال أنهػػػا اختم ػػػت فػػػي األهػػػداؼ،  السػػػابنة جميػػػ  الدراسػػػات تاهتمػػػ -
فػػبعض الدراسػػات هػػدفت إلػػى معرفػػة فاعميػػة برنػػامو  ػػا ـ عمػػى األنشػػطة الم كيػػة لعػػبلج األخطػػاء 

نشػػػطة الم كيػػػة عمػػػى تنميػػػة بعػػػض مهػػػارات أاػػػر األ إلػػػىهػػػدفت إلػػػى التعػػػرؼ ، كأخػػػرل اإلمبل يػػػة 
الدراسػػة الحاليػػة إلػػى معرفػػة أاػػر تكظيػػؼ األنشػػطة الم كيػػة فػػي  تبينمػػا هػػدفاالسػػتماع كالتحػػدث ، 

  تنمية بعض المهارات الكتابية.

اختم ػػت الدراسػػات السػػابنة فػػي اختيػػار العينػػات ، فمنهػػا اعتمػػد عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة   -
مػػف د عمػػى عينػػة مػػف طمبػػة المرحمػػة اإلعداديػػة، كمنهػػا اعتمػػد عمػػى عينػػة اعتمػػ، كمنهػػا االبتدا يػػة

، ك ػد تػـ اختيػار عينػة الدراسػة كمنها اعتمد عمى عينة مف طمبة الجامعػة ، طمبة المرحمة الاانكية
 .مف طمبة الصؼ السادس ، كالتي تشكؿ نهاية المرحمة االبتدا ية الحالية 

الخػػتبلؼ مكضػػكع الدراسػػة كهػػدفها،  ت السػػابنة تبعػػان تنكعػػت المنػػاهو المسػػتخدمة فػػي الدراسػػا  -
فػي حػيف أف هنػاؾ بعػض الدراسػات ، كلكف مف المبلحظ أف معظمها اسػتخدـ المػنهو التجريبػي  

، ك ػػد كالتجريبػػي ياسػػتخدمت المػػنهو الكصػػ ي التحميمػػي ،  كمنهػػا مػػف اسػػتخدـ المنهجػػيف الكصػػ 
 الدراسة الحالية المنهو التجريبي.استخدـ الباحث في 

المنابمػػػػػة بػػػػػيف االسػػػػػتبانة، ك  فػػػػػي هػػػػػذا الدراسػػػػػات مػػػػػاأدكات بحػػػػػث مختم ػػػػػة  البػػػػػاحاكف اسػػػػػتخدـ -
مف المبلحػظ أف معظػـ الدراسػات ، كالمبلحظة ، كمنياس االتجاا ، كاالختبارات، كلكف الشخصية

الطمبػػػة ، ك ػػػد ات نػػػت الدراسػػػة س مسػػػتكل أداء االسػػػابنة اعتمػػػدت عمػػػى اختبػػػار  بمػػػي كبعػػػدم لنيػػػ
الدراسات السػابنة فػي اسػتخدامها االختبػار النبمػي كالبعػدم لنيػاس مسػتكل أداء الطمبػة  الحالية م 

 يػػػر أف هػػػذا الدراسػػػة اسػػػتخدمت أداة أخػػػرل كهػػػي اسػػػتبانة لتحديػػػد أهػػػـ فػػػي التعبيػػػر الكتػػػابي ، 
 األنشطة الم كية.
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 ،يػػػةأظهػػػرت نتػػػا و الدراسػػػات السػػػابنة فعاليػػػة األنشػػػطة الم كيػػػة فػػػي تحنيػػػؽ أهػػػداؼ الم ػػػة العرب -
 رفي حيف أف هذا الدراسػة سػتظهر أاػ ،كتنمية حصيمة الطمبة الم كية ، كزيادة التحصيؿ الدراسي

نػػػد الحػػػظ الباحػػػث نػػػدرة الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت الم كيػػػة فػػػي تنميػػػة المهػػػارات الكتابيػػػة، ف ةاألنشػػػط
ني حسػػب األنشػػطة الم كيػػة فػػي تنميػػة المهػػارات الكتابيػػة لممرحمػػة االبتدا يػػة فػػي المجتمػػ  ال مسػػطي

 عمـ الباحث.

 التي تناولت التعبير الكتابي: تالدراسا -2 

 كهك رف   درة الطبلب التعبيرية . ،ات نت الدراسات السابنة في الهدؼ العاـ  - 

مهػارات التعبيػر الكتػابي مػف خػبلؿ برنػامو عبلجػي  السػابنة إلػى تنميػة هدفت معظػـ الدراسػات -
 منترح.

لدل الطمبة في المراحؿ الدراسية المختم ة فػي  أف هناؾ ضع ان  أظهرت نتا و الدراسات السابنة -
استخداـ المهارات الكتابية، كأف الطمبة ال يتننكف مهارات التعبير الكتابي، األمر الذم دف  بعض 
الدراسػػػات إلػػػى تجريػػػب طرا ػػػؽ كأسػػػاليب جديػػػدة كبػػػرامو منترحػػػة ن لتحسػػػيف مسػػػتكل الطػػػبلب فػػػي 

 .التعبير 

و الدراسػػات فاعميػػة البػػرامو كالطرا ػػؽ التػػي اسػػتخدمت فػػي تنميػػة مهػػارات ابػػت مػػف خػػبلؿ نتػػا  - 
   .التعبير

كشػػ ت نتػػا و بعػػض الدراسػػات السػػابنة أف الضػػعؼ لػػدل الطمبػػة فػػي مهػػارات التعبيػػر الكتػػابي  -
يرجػػ  إلػػى بعػػدا عػػف مجػػاؿ اهتمػػامهـ ، ك مػػة الخبػػرة التػػي تنػػدـ لهػػـ ، كسػػكء طرينػػة تعمػػـ التعبيػػر، 

 .في مجاالت النشاط المدرسي لتعبير الكتابي عف تطبين  عمميان كان صاؿ تعميـ ا

كشػػػ ت نتػػػا و بعػػػض الدراسػػػات السػػػابنة عػػػف كجػػػكد مجمكعػػػة مػػػف العكامػػػؿ التػػػي تعػػػد مػػػف أهػػػـ  -
معك ات تعمػيـ التعبيػر الكتػابي، كهػذا العكامػؿ هػي: المػنهو المدرسػي، كطرا ػؽ التػدريس، كاإلدارة 

 المدرسية.
بنة عػف كجػػكد عبل ػة بػػيف التعبيػر كتكظيػؼ الكسػػا ؿ المتعػددة فػػي أكػدت بعػض الدراسػػات السػا -

 تطكير تعميـ التعبير.

اختم ػػػت الدراسػػػات السػػػابنة فػػػي الطرا ػػػؽ كاألسػػػاليب الجديػػػدة المسػػػتخدمة فػػػي تطػػػكير التعبيػػػر  -
 .كاالرتناء ب 

اسػػتخدمت معظػػـ الدراسػػات المػػنهو الكصػػ ي، كالمػػنهو التجريبػػي ، كمنهػػا مػػا اسػػتخدـ المػػنهو  -
 لكص ي كالتجريبي معان لمناسبتهما لمدراسة .ا
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حيػػث اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات  ،تباينػػت الدراسػػات السػػابنة فػػي اختيػػار التصػػميـ التجريبػػي  -
فػي حػيف اختػارت بعػض  ،التصميـ التجريبي النا ـ عمى مجمػكعتيف متكػاف تيف تجريبيػة كضػابطة

ازنػػػػة بػػػػيف نتػػػػا و التطبيػػػػؽ النبمػػػػي كالمك  ،الدراسػػػػات عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف مجمكعػػػػة تجريبيػػػػة كاحػػػػدة 
 .كالبعدم

أجريػػػػت هػػػػذا الدراسػػػػة فػػػػي البي ػػػػة ال مسػػػػطينية ، كتحديػػػػدان فػػػػي  طػػػػاع  ػػػػزة إلػػػػى جانػػػػب بعػػػػض   -
التػػي أجريػػت فػػي ن ػػس البي ػػة ، فػػي حػػيف أجريػػت الدراسػػات األخػػرل فػػي بي ػػات  ةالدراسػػات السػػابن

 مختم ة .

 لمراحؿ التعميمية المختم ة .طبنت الدراسات السابنة عمى ف ة الطمبة في جمي  ا -

 :إفادة الباحث مف الدراسات السابقة لمحور التعبير الكتابي
بعػػد االطػػػبلع عمػػػى الدراسػػات السػػػابنة ، كمػػػا أسػػ رت عنػػػ  مػػػف نتػػا و ، مكػػػف الباحػػػث مػػػف       

 االست ادة منها في جكانب متعددة أهمها:  

 ات.استخداـ المنهو التجريبي الذم استخدمت  كاير مف الدراس .1

تحديد األدكات التي تحتاج إليها الدراسة الحالية مف خبلؿ معرفة األدكات التػي اسػتخدمتها  .2
 الدراسات السابنة ذات العبل ة.

التػػدريس ، كأسػػاليب التعمػػيـ فػػي تنميػػة  إسػػتراتيجياتبينػػت بعػػض الدراسػػات السػػابنة بعػػض  .3
 التعبير الكتابي مما سي يد الباحث في مهنة التدريس.

خطػكات بنػاء االختبػار، كاألسػاليب المناسػبة لنيػاس صػد   كاباتػ  ، كذلػؾ مػف التعرؼ إلى  .4
 خبلؿ الدراسات السابنة. 

 اختيار األساليب اإلحصا ية المناسبة لمعالجة نتا و الدراسة الحالية. .5

إاػػػراء بعػػػض جكانػػػب اإلطػػػار النظػػػرم مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػات السػػػابنة التػػػي اهتمػػػت بتنميػػػة  .6
 مهارات التعبير الكتابي.

   سير نتا و الدراسة الحالية كمنا شتها.ت .7
بعػػػد ذلػػػؾ العػػػرض لمدراسػػػات السػػػابنة كالتػػػي أتػػػيح لمباحػػػث االطػػػبلع كالتعميػػػؽ عميهػػػا كبيػػػاف 
جكانب اإلفادة منها ، استطاع الباحث التعرؼ إلى جممػة مػف األفكػار كاإلجػراءات كاألدكات التػي 

عمػػى الباحػػث المضػػي فػػي إجػػراءات  يت يػػدا فػػي دراسػػت  الحاليػػة ، كبنػػاءن عمػػى هػػذا العػػرض ينتضػػ
 الدراسة ، كبناء أدكاتها تمهيدان لتطبينها ، كيأتي هذا في ال صؿ التالي. 
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 الفصؿ الرابع

 لطريقة واإلجراءاتا

تناكؿ هذا ال صؿ كص ان م صبلن لئلجراءات التي اتبعها الباحث في تن يذ الدراسة ، كمػف 
عػداد أداة الدراسػة  ذلؾ تعريؼ مػنهو الدراسػة، ككصػؼ مجتمػ  الدراسػة، كتحديػد عينػة الدراسػة، كا 

ي اسػتخدمت فػػي كالتأكػد مػف صػد ها كاباتهػا، كبيػاف إجػراءات الدراسػة، كاألسػاليب اإلحصػا ية التػ
  معالجة النتا و، كفيما يمي كصؼ لهذا اإلجراءات.

 منيج الدراسة:
أاػػػر تكظيػػػؼ األنشػػػطة  إلػػػىاسػػػتخدـ الباحػػػث المػػػنهو التجريبػػػي كذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ التعػػػرؼ 
 الم كية  في تنمية بعض المهارات الكتابية المستهدفة لدل طمبة العينة.

س ظػاهرة حاليػة مػ  إدخػاؿ ت يػرات فػي كيعرؼ المنهو التجريبي بأن : "المنهو الػذم يػدر 
 (83: 2002أحد العكامؿ أك أكار، كرصد نتا و هذا الت ير". )األ ا كاألستاذ، 

 مجتمع الدراسة:
يتكػػكف مجتمػػ  الدراسػػة مػػف جميػػ  طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي المػػدارس التابعػػة 

-2010الدراسػػػي  لككالػػػة ال ػػػكث الدكليػػػة فػػػي محافظػػػة الكسػػػطى بنطػػػاع  ػػػزة ، كالمسػػػجمة لمعػػػاـ
( 2263( ذكػػػكران، )2399( طالبػػػان كطالبػػػة، مػػػنهـ)4662( شػػػعبة، كتضػػػـ)109كعػػػددهـ ) ،2011

 ان.اإنا
كالجػدكؿ التػػالي يبػػيف تكزيػػ  مجتمػ  الدراسػػة حسػػب إحصػػا ية ككالػة ال ػػكث الدكليػػة لمعػػاـ 

 ـ.2011-2010الدراسي 
 (1:4 جدوؿ رقـ )

 2011 -2010الدولية لمعاـ الدراسي توزيع مجتمع الدراسة حسب إحصائية وكالة الغوث

المنطقة  الرقـ
 التعميمية

عدد 
 المدارس

عدد 
 الشعب

مجموع  إناث ذكور
 الطمبة

 2062    1005 1057 47    20     النصيرات 1
 964    448 516 23    11     البريو 2
 658    340 318 16    8      الم ازم 3
 978    470 508 23    10     دير البمح 4
 4662    2263 2399 109    49     المجمكع ـ
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 عينة الدراسة: 
 العينة الستطالعية لمدراسة:  .1

مف طبلب الصؼ السػادس األساسػي بمدرسػة ذكػكر النصػيرات  ان ( طالب30)كتككنت مف 
، تػػػػػـ اختيػػػػػارهـ بالطرينػػػػػة 2011-2010االبتدا يػػػػػة )ج( ، بالمحافظػػػػػة الكسػػػػػطى لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي 

ليػػػتـ تننػػػيف أداة الدراسػػػة عمػػػيهـ مػػػف خػػػبلؿ الصػػػدؽ كالابػػػات بػػػالطرؽ المناسػػػبة ك ػػػد تػػػـ العشػػػكا ية 
 استبعادهـ مف التحميؿ النها ي.  

 العينة األصمية لمدراسة:  .2

مػػف طػػبلب الصػػؼ السػػادس األساسػػي  ان ( طالبػػ60تككنػػت عينػػة الدراسػػة األصػػمية مػػف )
، 2011-2010لمعػػػاـ الدراسػػػي بمدرسػػػة ذكػػػكر النصػػػيرات االبتدا يػػػة )ج(، بالمحافظػػػة الكسػػػطى 

أحػػدهما يماػػؿ المجمكعػػػة التجريبيػػة كهػػػك  ساختيػػػار فصػػميف مػػف فصػػػكؿ الصػػؼ السػػػادحيػػث تػػـ 
( كعػدد 6( طالبان، كاآلخر يماؿ المجمكعة الضابطة كهك السادس)30( كعدد طبلب  )7السادس )
 النصدية. بالطرينة  ا، كتـ اختيارهم( طالبان 30طبلب  )

 :الدراسة تاو أد
ذا الجزء األدكات المستخدمة في الدراسة مف حيث كي ية إعدادها، كضبطها. يعرض ه

 كهذا األدكات هي: 

 .السادس األساسيدراسة استطبلعية لتحديد أهـ المهارات الكتابية البلزمة لطمبة الصؼ  -

استبانة تضـ األنشطة الم كية المراد تكظي ها لتنمية المهارات الكتابية لطمبة الصؼ  -
 السادس.

 .السادس األساسيبار لنياس المهارات الكتابية البلزمة لطمبة الصؼ اخت -

 الدراسة الستطالعية : -أوًل 

 ػػاـ الباحػػث بدراسػػة اسػػتطبلعية مػػف خػػبلؿ منابمػػة معممػػي كمعممػػات الم ػػة العربيػػة لمصػػؼ 
( معممػان 40كبمػغ عػددهـ ) ،في المدرسة التي يعمؿ بها كالمػدارس المجػاكرة لهػا السادس األساسي

معممػةن لتحديػػد أبػػرز المهػارات الكتابيػػة التػػي يخ ػػؽ بهػا الطػػبلب فػػي كتابػاتهـ ، فمػػف خػػبلؿ تمػػؾ ك 
المنػػػاببلت كعمػػػؿ الباحػػػث فػػػي ميػػػداف التػػػدريس اتضػػػح أف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المهػػػارات تخمػػػك مػػػف 

 السادس أبرزها: أف يتننها طبلب الصؼ ضالتي ي تر كتابات الطبلب ك 

 ة، عرض، خاتمة(.حسف التنظيـ العاـ لممكضكع )مندم -
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 اتباع نظاـ ال نرات في الكتابة. -

 اكتماؿ أركاف الجممة. -

 كضكح األفكار كانتماؤها لممكضكع. -

 ترتيب األفكار كتسمسمها. -

 تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاهد المنتمية. -

 صحة الكتابة اإلمبل ية كالنحكية. -

 استخداـ أدكات الربط بيف الجمؿ. -

 سبة.استخداـ عبلمات التر يـ المنا -

كيػرل الباحػػث أنػػ  بػػالر ـ مػف محاكلػػة حصػػر المهػػارات الكتابيػة التػػي يخ ػػؽ بهػػا الطػػبلب   
فػػػػػي كتابػػػػػاتهـ، كالتػػػػػي مػػػػػف الم تػػػػػرض أف يتننهػػػػػا طػػػػػبلب الصػػػػػؼ السػػػػػادس مػػػػػف خػػػػػبلؿ الدراسػػػػػة 

إال أنػػ  كجػػد أف هنػػاؾ بعػػض المهػػارات ال  االسػػتطبلعية كمنابمػػة معممػػي كمعممػػات الم ػػة العربيػػة،
بلب المرحمػة األساسػية الػدنيا ، بػؿ يحتػاج إتنانهػا لمسػتكيات أعمػى مػف مراحػؿ تتبلءـ كمستكل ط

التعمػػيـ )كالمرحمػػة األساسػػية العميػػا، كالمرحمػػة الاانكيػػة( لػػذا آاػػر الباحػػث أف يػػتـ اختيػػار المهػػارات 
 التي تتناسب م  طبلب الصؼ السادس لنياس أار األنشطة الم كية فيها.

اسػػػتخداـ أدكات الػػػربط بػػػيف ، كمهػػارة  اؿ أركػػػاف الجممػػػةاكتمػػػ كهػػذا المهػػػارات هػػػي: مهػػارة  
 . استخداـ عبلمات التر يـ المناسبة ، كمهارةالجمؿ
 استبانة األنشطة المغوية : -ثانياً 

لكي يتـ تحنيؽ الهدؼ مف الدراسػة، كهػك  يػاس أاػر تكظيػؼ األنشػطة الم كيػة فػي تنميػة 
، البػد مػف تحديػد األنشػطة الم كيػة  يالسػادس األساسػبعض المهارات الكتابية لدل طمبة الصػؼ 

البلزمػػة لطػػبلب عينػػة الدراسػػة ، كالتػػي تصػػمح لنيػػاس أارهػػا عمػػى المهػػارات الكتابيػػة ، كلنػػد سػػارت 
عممية بناء االستبانة في عدة خطكات بػدءا بتحديػد الهػدؼ مػف االسػتبانة ، كتحديػد مصػادر بنػاء 

التأكد مف سبلمة هذا االستبانة كمناسبتها  االستبانة ، كالتكصؿ إلى استبانة مبد ية باألنشطة ،اـ
 لطبلب الصؼ السادس، كفيما يمي عرض ت صيمي لهذا الجكانب :
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 اليدؼ مف الستبانة:

كػػػاف الهػػػدؼ مػػػف إعػػػداد االسػػػتبانة هػػػك تحديػػػد األنشػػػطة الم كيػػػة األكاػػػر أهميػػػة لطػػػبلب 
ا عمػػػى تنميػػػة الصػػػؼ السػػػادس األساسػػػي كالتػػػي مػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػتها يمكػػػف  يػػػاس كمعرفػػػة أارهػػػ

 المهارات الكتابية لدل الطبلب.
 مصادر بناء الستبانة : 

 تـ بناء استبانة األنشطة الم كية مف خبلؿ المصادر التالية :

 الدراسات كاألبحاث التي أجريت في مكضكع األنشطة الم كية المدرسية. -

 المراج  كالكتب المختم ة في طرا ؽ تدريس الم ة العربية. -

 اء كالمتخصصيف في الم ة العربية كطرا ؽ تدريسها.آراء بعض الخبر  -

 الستبانة في صورتيا األولية :

اعتمادان عمى المصادر السابنة ن فند تـ حصر األنشطة الم كية المتضمنة في انايػا هػذا 
المصػػادر، كاسػػتبعاد األنشػػطة المكػػررة، كبعػػد صػػيا تها بعبػػارات ل كيػػة كاضػػحة الداللػػة أصػػبحت 

 (.1( نشاطا ل كيا)ممحؽ ر ـ 20ها األكلية تشتمؿ عمى )االستبانة في صكرت

 ضبط الستبانة :

لضػػبط االسػػتبانة تػػـ عرضػػها عمػػى مجمكعػػة مػػف المحكمػػيف الخبػػراء كالمتخصصػػيف فػػي 
( كطمػب مػنهـ إبػداء الػرأم فػي 3)ممحؽ ر ـ  (12الم ة العربية كطرا ؽ تدريسها ك د بمغ عددهـ )

 :النناط التالية 

 المذككرة كانتما ها لممجاؿ الم كم. مدل سبلمة األنشطة -

 مدل مبلءمة األنشطة الم كية المذككرة لطمبة الصؼ السادس. -

 بياف ما إذا كاف هناؾ أنشطة أخرل يمكف إضافتها. -

 بياف ما إذا كاف هناؾ أنشطة أخرل يمكف حذفها. -

 بياف ما إذا كاف هناؾ أنشطة مذككرة يمكف دمجها م  أنشطة أخرل. -

 م ظية لمنشاط إذا تطمب األمر.تعديؿ الصيا ة ال -

 بياف مدل مناسبة طرينة تحديد األهمية. -

 آراء أخرل تسهـ في ضبط االستبانة. -
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 كلند تـ التكصؿ إلى اآلراء التالية:
 أنشطة رأى المحكموف تعديؿ صياغتيا: .1

 المسابنات الشعرية يتـ تعديؿ صيا تها لتصبح المسابنات األدبية ) شعران كناران (. -

 المحكموف دمجيا :أنشطة رأى  .2

 جماعة التمايؿ يتـ دمجها م  جماعة المسرح. -

 المهرجانات يتـ دمجها م  االحت االت المدرسية. -

 كتابة التنارير يتـ دمجها م  كتابة التمخيصات. -

 أنشطة رأى المحكموف إضافتيا : .3

 كتابة الرسا ؿ كالدعكات. -

 المناظرات. -

 أنشطة رأى المحكموف حذفيا : .4

 اعتبرت جزءان مف الصحافة المدرسية كيمكف االست ناء عنها. الصحؼ الحا طية إذ -
 الستبانة في صورتيا النيائية :

بعد إجراء التعديبلت السابنة التي ا ترحها المحكمكف تصبح االستبانة في صكرتها 
 (. 2( نشاطان ل كيان ) ممحؽ ر ـ18النها ية مشتممة عمى )

 تطبيؽ الستبانة :

مف معممي الم ة العربية  معممان كمعممةأربعيف عمى ذلؾ  تـ تطبيؽ االستبانة بعد
، ك د تـ  السادس األساسيكمعمماتها مف ذكم الخبرة في مجاؿ تدريس الم ة العربية لمصؼ 

السادس تكزي  استبانة األنشطة عميهـ لتحديد األنشطة الم كية األكار أهمية لطمبة الصؼ 
( 2:4)أهـ األنشطة الم كية كالجدكؿ ر ـ معرفة ل ،اـ تـ تحميؿ النتا و إحصا يان ، األساسي

 يكضح ذلؾ.
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 (2:4جدوؿ )
 المتوسطات والنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ نشاط مف األنشطة المغوية

رقـ 
النحراؼ  المتوسط الفقرة الفقرة

 المعياري
الوزف 
 النسبي

 93.3 0.41 2.80 اإلذاعة المدرسية 1

 90.3 0.47 2.71 الصحافة المدرسية 2

 92 0.44 2.75 جماعة المكتبة 3

 76.7 0.47 2.30 كالمسرح   جماعة التمايؿ 4

 75 0.55 2.25 الجماعة األدبية                           5

 85.3 0.51 2.56 جماعة الخطابة 6

 96.7 0.31 2.90 النراءة الحرة 7

 95 0.37 2.85 نادم الم ة العربية 8

 74 0.41 2.22  ؿ كالدعكاتكتابة الرسا 9

 73.3 0.55 2.25 كالتمخيصاتكتابة التنارير  10

 80 0.50 2.40 مسابنات في الخط 11

 90 0.47 2.70 (شعران كناران ) األدبيةالمسابنات  12

 79.7 0.52 2.39 الت المدرسيةت احاالالمهرجانات ك   13

 86.7 0.53 2.60 المحاضرات كالندكات 14

 78.3 0.59 2.35 صص كالنكادرإلناء الن 15

 80.3 0.52 2.41 كتابة النصة 16

 85 0.61 2.55 المناظرات 17

 76.3 0.64 2.27 المجبلت 18

 

الم كية الخمس األكلى التي احتمت عمى أعمى األكزاف النسبية  اـ الباحث بأخذ األنشطة 
بتدا ي بمدارس ككالة ال كث كمعممي الم ة العربية لمصؼ السادس اال ،بناءن عمى رأم أهؿ الخبرة

الدكلية، ليتـ ممارستها مف  بؿ الطبلب ك ياس أارها عمى المهارات الكتابية لدل الطمبة، ككانت 
 األنشطة مرتبة كما في الجدكؿ التالي:
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 (3:4جدوؿ رقـ )
 األوزاف النسبية ألىـ األنشطة المغوية 

الوزف  الفقرة رقـ الفقرة
 الترتيب النسبي

 1 96.7 لحرةالنراءة ا 1

 2 95 نادم الم ة العربية 2

 3 93.3 اإلذاعة المدرسية 3

 4 92 جماعة المكتبة 4

 5 90.3 الصحافة المدرسية 5

 : كيفية توظيؼ األنشطة

 اـ الباحث بتنسيـ العينة التجريبية إلى خمس مجمكعات كؿ مجمكعة تضـ ستة طبلب 
 :اختصت بنشاط ل كم كأطمؽ عميها عةأحدهـ را د النشاط أك  ا د المجمكعة ككؿ جما

مجمكعػػة متجانسػػة مػػف الطمبػػة لهػػا ميػػكؿ كاتجاهػػات كهكايػػات : هػػيك  جماعػػات األنشػػطة المدرسػػية
متناربة، تنظـ في جماعات تحت اسـ كطبيعػة النشػاط الػذم تر ػب فػي ممارسػت  كاألهػداؼ التػي 

 .تسعى إلى تحنينها خبلؿ العاـ الدراسي
اعػػات كالمهػػاـ الممنػػاة عميهػػا ، كخصكصػػان تمػػؾ التػػي ا تصػػرت كسػػنتعرؼ إلػػى أعمػػاؿ تمػػؾ الجم 

 .( يكضح ذلؾ7، كالممحؽ ر ـ )عميها التجربة أاناء فترة الدراسة 
 :القراءة الحرة جماعة .1

الػػػذيف لػػػديهـ ميػػػكؿ  را يػػػة ،  المجمكعػػػة التجريبيػػػة هػػػذا الجماعػػػة مػػػف طػػػبلب ـ تكػػػكيفتػػػ
ؿ إاراء معجماتهـ الم كية ، كا دارهـ عمػى إلى إرشاد الطبلب إلى مصادر الانافة، مف أج تكهدف

ممارسة المهارات الم كية، ك رس عادة النػراءة فػيهـ، كالتعػرؼ إلػى ميػكؿ الطػبلب، كالكشػؼ عػف 
 مكضكعات النراءة الم ضمة لديهـ.

إفسػػػاح المجػػػاؿ لطػػػبلب هػػػذا المجمكعػػػة لمتعػػػرؼ إلػػػى تػػػـ كلكػػػي تتحنػػػؽ هػػػذا األهػػػداؼ ، 
ا، كتػأميف االتصػاؿ بػيف ركادهػا، لتبػادؿ الخبػرات بيػنهـ، كتزكيػدهـ المكتبة المدرسية، كاإلفادة منه

 بالكتب كالمجبلت الجديدة.
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يرصػدكف فيهػا بشػكؿ  " امػرة المطالعػة أفراد هذا المجمكعة دفػاتر يطمػؽ عميهػا "ك د أعد 
 إجراء مسابنات الختيار أفضػؿ النػار يف حجمػان  مف خبلؿت عيؿ هذا النشاط كتـ  ،كاؤ  ر  مكجز ما
  المدرسية. ي ةاإلعبلف عف النراءة الجيدة في الصحك  كنكعان 

 :جماعة نادي المغة العربية .2

، المت ػػك يف فػػي الم ػػة العربيػػة المجمكعػػة التجريبيػػة مػػف بػػيف طػػبلب تككنػػت هػػذا الجماعػػة
تنميػػة مهػػارات االسػػتماع ، كتنميػػة عػػادات صػػحيحة لمنػػراءة، كالتػػدريب عمػػى حسػػف  ككػػاف هػػدفها

عػػػػف طريػػػػؽ عنػػػػد المباريػػػػات الشػػػػعرية ، كتػػػػـ ذلػػػػؾ كالخطابػػػػة كالكتابػػػػة ممارسػػػػة الحػػػػكار كاإللنػػػػاء
، ك ػػد  ػػامكا بإعػػداد مجمػػة كالمسػػاجبلت األدبيػػة كالنصصػػية، كاالطػػبلع عمػػى الصػػحؼ  كالمجػػبلت

 .نادم الم ة العربيةأطمؽ عميها مجمة 

 :جماعة اإلذاعة المدرسية .3

هػػدفها ، ككػػاف  يػػةالمجمكعػػة التجريب فػػي المدرسػػة مػػف بػػيف طػػبلب ت هػػذا الجماعػػةتككنػػ
ؽ ذلػؾ عػف طريػؽ تنميػة منػدرة يػحنتػـ تتدريب التبلميذ عمى النشاط اإلذاعي  ، كخدمػة الم ػة ، ك 
تزكيد الطػبلب بالجديػد مػف المعمكمػات ك  التبلميذ عمى اختيار ما يصمح لئلذاعة مف مكضكعات،

كتعكيػػػدهـ  ،افيػػةتشػػجي  المكاهػػػب اإلذاعيػػة كالعمميػػة كاألدبيػػة كالان، ك عػػف طريػػؽ ال نػػكف اإلذاعيػػة
، تشجي  الطبلب عمى الجرأة كالشجاعة فػي مخاطبػة المسػتمعيف ك حسف اإللناء، كجكدة األداء ،

 .تعكيد الطبلب عمى النطؽ السميـ لم ة العربية ال صحى ك
 :جماعة المكتبة .4

الػػػػذيف يحبػػػػكف الكتػػػػاب،  المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة طػػػػبلب عػػػػة مػػػػف بػػػػيفاهػػػػذا الجم تتشػػػػكم
هذا الجماعة إلى تزكيد الطبلب بمعمكمات كافية عف النراءة  تهدفك لذاتي ، كالمطالعة كالتانيؼ ا

التركيو لممكتبػة المدرسػية كحػث  هي: عةاها هذا الجمتكمف أهـ األنشطة التي زاكل ،كعف المكتبة
التعريػػػؼ بالمكتبػػػة  خػػػبلؿ اإلذاعػػػة المدرسػػػية كصػػػحي ة المدرسػػػة، ك فارتيادهػػػا مػػػالطػػػبلب عمػػػى 

عػػػداد مسػػػابنات تشػػػجيعية تحػػػث الطػػػبلب عمػػػى ، ك  مهػػػا كمكاعيػػػد الزيػػػارةالمدرسػػػية كطرينػػػة تنظي ا 
المشػػػػػاركة فػػػػػي النشػػػػػاط اإلذاعػػػػػي ، ك النػػػػػراءة، كتحبػػػػػبهـ فػػػػػي المطالعػػػػػة ، بطرينػػػػػة تنافسػػػػػية شػػػػػري ة

المدرسػػػين كذلػػػؾ بػػػاإلعبلف عػػػف الكتػػػب الجديػػػدة التػػػي كصػػػمت لممكتبػػػة ، كالػػػدعكة إلػػػى حضػػػكر 
 الندكات التي تنيمها المكتبة.

 :حافة المدرسيةجماعة الص .5

ذكم الر بػػة فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة  فػػي المدرسػػة مػػف بػػيف طػػبلب ت هػػذا الجماعػػةتككنػػ
العمػػؿ الصػػح ي كمػػف عنػػدهـ الميػػؿ كالر بػػة فػػي عمػػؿ جماعػػة الصػػحافة المدرسػػية كالنػػدرة عمػػى 
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خدمػػػة المػػػنهو فػػػي  أهػػػداؼ هػػػذا الجماعػػة، ك ػػػد تمامػػت الممارسػػة ال عميػػػة لهػػػذا المػػكف مػػػف النشػػػاط
 ،تنميػػػة المكاهػػػب كالنػػػدرات، ك االهتمػػػاـ بالبي ػػػة المحميػػػة، تكػػػكيف الػػػرأم العػػػاـ الطبلبػػػي ،يالمدرسػػػ

، ك ػػد  امػػت هػػذا الجماعػػة بإعػػداد صػػحي ة أطمػػؽ عميهػػا صػػحي ة التكعيػػة فػػي مختمػػؼ المجػػاالتك 
 المدرسة.

 اختبار لقياس الميارات الكتابية : -ثالثاً 

 :اليدؼ مف الختبار

نميػػػة المهػػػارات الكتابيػػػة مػػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػة األنشػػػػطة نظػػػران ألف الدراسػػػة تخػػػتص فػػػػي ت
الم كية، فإف الهدؼ مف االختبار هك  ياس بعض المهارات الكتابيػةن لبيػاف أاػر األنشػطة الم كيػة 

 فيها.
 مصادر بناء الختبار:

 تـ االعتماد في بناء االختبار عمى مجمكعة مف المصادر منها :   

 كتب طرا ؽ تدريس الم ة العربية.  -

 لدراسات كاألبحاث السابنة.ا  -

 آراء الخبراء كالمختصيف.  -

كلنػػد اطمػػ  الباحػػث عمػػى بعػػض االختبػػارات التػػي تنػػيس المهػػارات الكتابيػػة ممػػا تضػػمنت  
 األبحاث كالدراسات السابنة، كمنها:

 (.1994اختبار لنياس المهارات الكتابية البلزمة لطبلب الصؼ األكؿ الاانكم دراسة )صالح،  -

 (.1995المهارات الكتابية البلزمة لطمبة الاانكية دراسة )المرسي ، اختبار لنياس -

اختبار لنياس بعض المهارات الكتابية البلزمة لطالبات الصؼ الحادم عشر دراسة )عبد  -
 (2001الجكاد، 

 (.2002اختبار لنياس المهارات الكتابية البلزمة لطمبة التاس  دراسة )ال ميت،  -

 (.2003ابية البلزمة لطمبة الصؼ العاشر دراسة ) النجار، اختبار لنياس المهارات الكت -

  اختبار لنياس بعض مهارات التعبير الكتابي البلزمة لطبلب الصؼ الاامف دراسة -
 (2006)المصرم، 

اختبار لنياس بعض مهارات التعبير الكتابي البلزمة لطالبات الصؼ التاس  األساسي  -
 (2010)أبك صبحة،  .دراسة
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 لختبار:صياغة أسئمة ا 

عمد الباحث  بؿ البدء في صيا ة أس مة االختبار إلى دراسة كفحص عدد مف االختبارات 
فػػي هػػذا المجػػاؿ ، تمػػؾ التػػي سػػبؽ ذكرهػػا فػػي مصػػادر بنػػاء االختبػػار، كلنػػد اعتمػػدت كايػػر مػػف 
الدراسػػػات عمػػػى نػػػكعيف مػػػف األسػػػ مة همػػػا : األسػػػ مة المناليػػػة كاألسػػػ مة المكضػػػكعية ، كمػػػف هػػػذا 

 (.2010(، كدراسة )أبك صبحة، 2003(، كدراسة )النجار،2001دراسة )عبد الجكاد،  الدراسات

كباالسػػػػت ادة ممػػػػا سػػػػبؽ ، كنظػػػػران ألف هنػػػػاؾ بعػػػػض المهػػػػارات الكتابيػػػػة ال يمكػػػػف لؤلسػػػػ مة 
المكضػػػكعية  ياسػػػها ، فنػػػد اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي اختبػػػارا عمػػػى نػػػكعيف مػػػف األسػػػ مة هػػػي : األسػػػ مة 

 ية.المكضكعية كاألس مة المنال

 كتابة تعميمات الختبار:

لكػػػؿ اختبػػػار تعميمػػػات تسػػػاعد الم حكصػػػيف عمػػػى إجابػػػة أسػػػ مت  ، كتمهػػػد الظػػػركؼ لهػػػـ      
ليككنكا مستعديف لممك ؼ االختبارم النا ـ ، كتعد تعميمات االختبار ذات أهميػة كبيػرة فػي تحنيػؽ 

مباشػرة ، حيػث إف  نتا و أفضؿ إذا كانت مصا ة بطرينة كاضحة كبسيطة ، كتشير إلػى الهػدؼ
 نتا و االختبارات تتأار بمدل الد ة التي تصاغ بها التعميمات المصاحبة ل .

 (103 ،2000)نشكاف،

كلند  اـ الباحث بكتابة تعميمات االختبار عمى ص حة مستنمة، أكضح فيها لمم حكصػيف     
هـ فيهػػا، كأنػػ  أف هػػذا االختبػػار ينػػيس مػػدل تػػكافر بعػػض المهػػارات الكتابػػة لػػديهـ، كمػػدل مسػػتكا

مككف مف  سميف: النسـ األكؿ مكضػكعي، كيتكػكف مػف ابلاػة أسػ مة، كالنسػـ الاػاني منػالي، كهػك 
عبارة عف مكضكع تعبير اختيارم )كتابة حرة(، كعميهـ إجابة جمي  األس مة م  مراعاة المهػارات 

ال يػػؤار عمػػى  المطمكبػػة، كمػػا تػػـ التكضػػيح بػػأف االختبػػار ال عبل ػػة لػػ  بالنتػػا و المدرسػػية، حيػػث
 نجاح الطالب أك رسكب .

كبعػػد االنتهػػاء مػػف صػػيا ة أسػػ مة االختبػػار، ككتابػػة تعميماتػػ ، أصػػبح جػػاهزان فػػي صػػكرت      
 األكلية.

 الختبار في صورتو األولية :

االختبار في صكرت  األكلية  سميف مف األس مة ، النسـ األكؿ هػك األسػ مة المكضػكعية، 
األكؿ يننسػـ إلػى ابلاػة أسػ مة فرعيػة تنػيس مهػارة مػف مهػارات التعبيػر  كهي ابلاة أس مة ، السؤاؿ

األكؿ مكػػكف مػػف عشػػرة أسػػ مة صػػح  ال رعػػي السػػؤاؿالكتػػابي كهػػي )مهػػارة اكتمػػاؿ أركػػاف الجممػػة( 
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ال رعػي ال ػراغ، كالسػؤاؿ  ءالااني مككف مف ابلث جمؿ تحتاج كممة لمػؿ ال رعي كخطأ ، كالسؤاؿ
 تيب الكممات في جممة م يدة.لتر مف فنرتيف الاالث مككف 

 السػؤاؿ كالسؤاؿ الااني يننسـ إلى سؤاليف فرعييف ينيس )مهارة استخداـ عبلمات التػر يـ(
الاػػاني مكػػكف مػػف  ال رعػػي األكؿ مكػػكف مػػف خمسػػة أسػػ مة اختيػػار مػػف متعػػدد، كالسػػؤاؿ ال رعػػي 

 ال راغ. ءخمس جمؿ تحتاج لعبلمة التر يـ المناسبة لمؿ

ننسػػػػـ إلػػػػى سػػػػؤاليف فػػػػرعييف ينػػػػيس )مهػػػػارة اسػػػػتخداـ أدكات الػػػػربط بػػػػيف كالسػػػؤاؿ الاالػػػػث ي
األكؿ مكػػػكف مػػػف سػػػبعة جمػػػؿ تحتػػػاج ألداة ربػػػط يختارهػػػا مػػػف مجمكعػػػة ال رعػػػي  الجمػػػؿ( السػػػؤاؿ
الااني مككف مف امانية جمؿ تحتػاج لػؤلداة الصػحيحة  ال رعي ال راغ، كالسؤاؿ ءأدكات الربط لمؿ

 ال راغ. ءلمؿ

كهػك عبػارة عػف مكضػكع ، كيتككف مف سؤاؿ كاحػد االختبار المنالي كأما النسـ الااني فه
، عمػى أف يراعػى فيػ   يػاس جميػ  يختارا الطالب ليعبػر بػ  عػف مشػكمة تخصػ  أك مك ػؼ مػر بػ 

 .األكلية ( يبيف االختبار في صكرت 4كالممحؽ ر ـ ) المهارات السابنة عند الكتابة

 صدؽ فقرات الختبار :    

 ، كلػػيس شػػي ان آخػػران مختم ػػان " ك " أف ينػػيس االختبػػار مػػا كضػػ  لنياسػػصػػدؽ االختبػػار هػػ  
( بأنػػػ  : " مػػػدل تحنيػػػؽ 193: 2002(، كمػػػا كيعرفػػػ  )عػػػكدة، 144: 1995 طػػػامي كآخػػػركف، )

 االختبار لم رض الذم أعد ل  "، ك د  اـ الباحث بالتأكد مف صدؽ فنرات االختبار بطرينتيف.

 صدؽ المحكميف : .1

ر عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف مػف أعضػاء الهي ػة التدريسػية فػي عرض الباحث االختبا
كميػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػػة األ صػػػػى، ككزارة التربيػػػػة كالتعمػػػػيـ، كككالػػػػة ال ػػػػكث مختصػػػػيف فػػػػي طرا ػػػػؽ 

( كطمػب مػنهـ إبػداء 6)ممحػؽ ر ػـ  12)التدريس كالمناهو، كفي الم ػة العربيػة ك ػد بمػغ عػددهـ  )
 آرا هـ في النناط التالية :

 ية األس مة لنياس المهارات المستهدفة.مدل صبلح -

 سبلمة الصيا ة الم كية لؤلس مة . -

 مناسبة االختبار لمستكل التبلميذ . -

 ا تراح أم تعديبلت أك إضافات ضركرية . -

ضافة أخرل،  بعد إجراء التعديبلت التي أكصى بها المحكمكف تـ حذؼ بعض األس مة كا 
عػػدد فنػػرات االختبػػار بعػػد صػػيا تها النها يػػة  ككػػذلؾ تػػـ تعػػديؿ كصػػيا ة بعػػض األسػػ مة ك ػػد بمػػغ
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مكزعػػػة عمػػػى شػػػنيف، الشػػػؽ األكؿ مكػػػكف مػػػف االختبػػػار المكضػػػكعي كينػػػيس اػػػبلث  ( سػػػؤاالن 41)
مهارات، كالشؽ الااني االختبار المنالي)الكتابة الحرة(، حيث أعطػى لكػؿ سػؤاؿ إجابػة صػحيحة، 

( 50 ،0عينػػػة الدراسػػػة مػػػا بػػػيف )(، كبػػػذلؾ تنحصػػػر درجػػػات أفػػػراد 0،1كأعطيػػػت األكزاف التاليػػػة )
  ( يبيف االختبار في صكرت  النها ية.5درجة كالممحؽ ر ـ )
 ( تكزي  أس مة كدرجات االختبار بعد التحكيـ.4:4كما يكضح الجدكؿ )

 (4:4رقـ )جدوؿ 
 الختبار بعد التحكيـ ودرجات يوضح توزيع أسئمة

 الدرجة ةعدد األسئم البعد ـ

1 
 

 15 15 الجممةمهارة اكتماؿ أركاف 

 10 10 مهارة استخداـ عبلمات التر يـ

 15 15 مهارة استخداـ أدكات الربط بيف الجمؿ

 10 1 االختبار المنالي 2

 50 41 المجمكع 

 التجربة الستطالعية لالختبار :

طالبػان مػػف طػػبلب الصػػؼ  30أجريػت التجربػػة االسػػتطبلعية لبلختبػار عمػػى عينػػة  كامهػػا 
أفراد المجتم  األصمي لمدراسة، ككاف الهػدؼ مػف التجربػة األكليػة لبلختبػار مػا السادس، كهـ مف 

 يمي :

 التعرؼ إلى مدل صبلحية تعميمات االختبار ككضكحها. -

 التعرؼ إلى مدل كضكح أس مة االختبار. -

 تحديد الزمف البلـز لبلختبار. -

 حساب صدؽ االختبار كابات . -

مات االختبار كأس مت  كاضحة ، فمـ يكف هنػاؾ كبعد تطبيؽ االختبار مبد يان كجد أف تعمي
 أم اعتراض أك شككل مف الطبلب حكلها.

 الختبار: ل الالـز زمفالتحديد 

 تـ تحديد الزمف البلـز  لئلجابة عف أس مة االختبار مف خبلؿ المعادلة التالية:
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                     كاخرزمف االختبار = زمف إجابة الطبلب الخمس األكا ؿ + زمف إجابة الطبلب الخمس األ
10 

                                    .ك د تبيف أف متكسط الزمف البلـز لبلختبار ستكف د ينة
 صدؽ التساؽ الداخمي: .2

جرل التحنػؽ مػف صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي لبلختبػار بتطبيػؽ االختبػار عمػى عينػة مككنػة 
رسػػة ذكػػكر النصػػيرات االبتدا يػػة )ج( مػػف طػػبلب الصػػؼ السػػادس األساسػػي بمد ان ( طالبػػ30مػػف )

، كتػػـ حسػػػاب معامػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػكف بػػػيف ـ 2011- 2010بالمحافظػػة الكسػػػطى لمعػػاـ الدراسػػػي
درجػػات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االختبػػار كالدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار ككػػذلؾ تػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط 

نتمػي إليػ  كذلػؾ باسػتخداـ كالدرجػة الكميػة لمبعػد الػذم تاالختبػار بيرسكف بػيف كػؿ فنػرة مػف فنػرات 
 ( تكضح ذلؾ.9، 8، 7 ،6 ،5(.  كالجداكؿ )SPSSالبرنامو اإلحصا ي )

 (4: 5الجدوؿ )

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد األوؿ" ميارة اكتماؿ أركاف الجممة " مع الدرجة الكمية 
 لمبعد األوؿ

 الفقرة ـ
معامؿ 
 الرتباط

 مستوى الدللة

1 
ـ الجممػػػة المكتممػػػة األركػػػاف كعبلمػػػة خطػػػأ ضػػػ  عبلمػػػة صػػػح أمػػػا
 0.01دالة عند  0.867 أماـ الجممة النا صة

 0.05دالة عند  0.441 أكمؿ ال راغ مف عندؾ لتعطي معنى متكامبل لمجممة 2

 0.01دالة عند  0.531 رتب الكممات التالية لتعطي معنى متكامبل لمجممة 3

 0.354( = 0.01دللة ) ( وعند مستوى28ر الجدولية عند درجة حرية )

   0.273( = 0.05( وعند مستوى دللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
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 (6:4الجدوؿ )

معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني" ميارة استخداـ عالمات الترقيـ " مع الدرجة 
 الكمية لمبعد الثاني

 الفقرة ـ
معامؿ 
 الرتباط

 مستوى الدللة

1 
رة حػػػكؿ رمػػػز الجممػػػة التػػػي تحتػػػكم عمػػػى عبلمػػػة التػػػر يـ ضػػػ  دا ػػػ
 0.01دالة عند  0.771 الصحيحة

2 
ضػػػػ  عبلمػػػػة التػػػػػر يـ المناسػػػػبة فػػػػي ال را ػػػػػات التاليػػػػة ممػػػػا بػػػػػيف 

 0.01دالة عند 0.775 األ كاس

 0.354( = 0.01( وعند مستوى دللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

 (4: 7الجدوؿ )

مف فقرات البعد الثالث"  ميارة استخداـ أدوات الربط بيف الجمؿ " مع  معامؿ ارتباط كؿ فقرة
 الدرجة الكمية لمبعد الثالث

 الفقرة ـ
معامؿ 
 الرتباط

 مستوى الدللة

 0.01دالة عند  0.658 اختر األداة الصحيحة مف بيف األ كاس فيما يمي 1

 0.01ة عند دال 0.778 ض  مكاف ال راغ األداة الصحيحة مما بيف النكسيف 2

 0.354( = 0.01( وعند مستوى دللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

 (4: 8)الجدوؿ 

 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الرابع " الختبار المقالي " مع الدرجة الكمية لمبعد الرابع

 الفقرة ـ
معامؿ 
 الرتباط

 مستوى الدللة

1 
يكػكف معبػرا عػف مشػكمة  اختر مكضكعا ت ضػؿ الكتابػة فيػ  بحيػث

 0.01دالة عند  1.000 تهمؾ 

 0.354( = 0.01( وعند مستوى دللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
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كلمتحنؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلبعاد  اـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة 
 كمية لبلختبار كالجدكؿكؿ بعد مف أبعاد االختبار كاألبعاد األخرل ككذلؾ كؿ بعد بالدرجة ال

 ( يكضح ذلؾ.4: 9)
 (4: 9الجدوؿ )

مصفوفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد الختبار واألبعاد األخرى لالختبار وكذلؾ مع الدرجة 
 الكمية

 المجموع 
ميارة اكتماؿ 
 أركاف الجممة

ميارة استخداـ 
 عالمات الترقيـ

ميارة استخداـ 
أدوات الربط بيف 

 الجمؿ

 الختبار
 المقالي

     1 المجمكع

مهارة اكتماؿ 
 أركاف الجممة

0.803 1    

مهارة استخداـ 
عبلمات 
 التر يـ

0.614 0.364 1   

مهارة استخداـ 
أدكات الربط 
 بيف الجمؿ

0.774 0.506 0.461 1  

" االختبار 
 المنالي

0.436 0.352 0.580 0.345 1 

 0.354( = 0.01لة )( وعند مستوى دل 28ر الجدولية عند درجة حرية )

   0.273( = 0.05( وعند مستوى دللة )22ر الجدولية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي  األبعاد ترتبط يبعضها البعض كبالدرجة الكمية لبلختبار 
( كهذا يؤكد أف االختبار يتمت  بدرجة 0.01ارتباطان ذم داللة إحصا ية عند مستكل داللة )

 الابات كاالتساؽ الداخمي. عالية مف
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 : Reliabilityثبات الختبار 

كيعػػرؼ ابػػات االختبػػار بأنػػ  :"الحصػػكؿ عمػػى النتػػا و ن سػػها تنريبػػان عنػػد تكػػرار النيػػاس فػػي 
 ( 108: 2000الظركؼ ن سها باستخداـ المنياس ن س  ".)األ ا كاألستاذ، 

تطبينهػا عمػى أفػراد العينػة  أجرل الباحث خطكات التأكػد مػف ابػات االختبػار كذلػؾ بعػدك د 
 . kr-21بابلث طرؽ كهي التجز ة النص ية ، كمعامؿ أل ا كركنباخ، كمعادلة ككدر ريتشاردسكف

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية .1

تـ استخداـ درجات العينة لحساب ابات االختبار بطرينػة التجز ػة النصػ ية حيػث احتسػبت 
بعد مف أبعاد االختبار ككذلؾ درجة النصؼ الااني مف الػدرجات كذلػؾ درجة النصؼ األكؿ لكؿ 

بحسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف النصػػػػ يف اػػػػـ جػػػػرل تعػػػػديؿ الطػػػػكؿ باسػػػػتخداـ معادلػػػػة سػػػػبيرماف 
  ( Spearman-Brown)براكف

       Coefficient)  ( يكضح ذلؾ:4: 10كالجدكؿ ) 
 (4: 10الجدوؿ )

 ؿ بعد مف أبعاد الختبار  وكذلؾ الختبار ككؿ قبؿيوضح معامالت الرتباط بيف نصفي ك

 التعديؿ ومعامؿ الثبات بعد التعديؿ

 عدد الفقرات األبعاد
الرتباط قبؿ 
 التعديؿ

معامؿ الثبات بعد 
 التعديؿ

 0.942 0.891 15 مهارة اكتماؿ أركاف الجممة

 0.684 0.761 10 مهارة استخداـ عبلمات التر يـ

 0.932 0.873 15 الربط بيف الجمؿمهارة استخداـ أدكات 

 0.755 0.607 15 االختبار المنالي

 0.725 0.569 50 المجمكع

كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف االختبػػػار  ،(0.725يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معامػػػؿ الابػػػات الكمػػػي )
 يتمت  بدرجة عالية مف الابات يطم ف الباحث إلى تطبينها عمى عينة الدراسة.
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 اخ:طزيقة أنفا كزووب -1

استخدـ الباحث طرينة أخرل مػف طػرؽ حسػاب الابػات كهػي طرينػة أل ػا كركنبػاخ، كذلػؾ   
 ،إليجاد معامؿ ابات االستبانة، حيث حصؿ عمػى  يمػة معامػؿ أل ػا لكػؿ بعػد مػف أبعػاد االختبػار

 ( يكضح ذلؾ:4: 11ككذلؾ لبلختبار ككؿ كالجدكؿ )
 ( 4: 11) ؿالجدو

 د مف أبعاد الختبار وكذلؾ لالختبار ككؿ يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكؿ بع

 عدد الفقرات البعد
معاملألفا
 كرونباخ

 0.725 15 مهارة اكتماؿ أركاف الجممة

 0.786 10 مهارة استخداـ عبلمات التر يـ

 0.764 15 مهارة استخداـ أدكات الربط بيف الجمؿ

 1.00 10 االختبار المنالي

 0.57 50 عالمجمك    

كهػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف  ،(0.57دكؿ السػػػػابؽ أف معامػػػػؿ الابػػػػات الكمػػػػي )يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػ
 االختبار يتمت  بدرجة عالية مف الابات يطم ف الباحث إلى تطبينها عمى عينة الدراسة.

 :  kr-21انثبات بطزيقة معادنة كودر ريتشاردسون  -2

ذا مػػػا درجػػػة االتسػػػاؽ فػػػي النتػػػا و التػػػي تعطيهػػػا أداة التنػػػكيـ إ : "ينصػػػد بابػػػات االختبػػػار
 ".طبنت عمى عينة مف الممتحنيف أكار مف مرة في ظركؼ تطبينية متشابهة 

 (630: 1999)زيتكف، 

( ، ألنهػػػا أكاػػػر kr-21) 21كلحسػػػاب معامػػػؿ الابػػػات تػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػة كػػػكدر ريتشاردسػػػكف 
شيكعان في تنػدير الابػات، ك يػاس مػدل االتسػاؽ الػداخمي لؤلسػ مة، كتسػتخدـ فػي االختبػارات التػي 

 عطي فيها درجة كاحدة لئلجابة الصحيحة، كص ر لئلجابة الخاط ة.ت

 (r  =(k/k-1)(1-(pq/2))سكف دطرينة ككدر ريشار 

r.معامؿ االرتباط الداؿ عمى مؤار الابات : 

k.عدد أس مة االمتحاف : 

p.النسبة الم كية لمناجحيف في كؿ سؤاؿ : 
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q.النسبة الم كية لممنصريف في كؿ سؤاؿ : 

2  االنحراؼ المعيارم. : مرب 

 ة، كهػي  يمػة دالػ0.82سػكف أف معامػؿ الابػات دكيتضح مف خبلؿ اسػتخداـ معادلػة كػكدر ريشار 
 كتدؿ عمى أف االختبار عمى درجة مناسبة مف الابات كالتجانس.   0.01عند مستكم 

 معيار تصحيح الختبار :

المسػػتهدفة فػػي عنػػد كضػػ  معيػػار التصػػحيح تػػـ تكزيػػ  درجػػات االختبػػار عمػػى المهػػارات 
الدراسة ، كنظػران ألف االختبػار ينػيس اػبلث مهػارات ك ػ  عميهػا االختيػار عمػى أنهػا مػف المهػارات 
المهمػػة لطػػبلب الصػػؼ السػػادس، فنػػد تػػـ تكزيػػ  الػػدرجات عمػػى المهػػارات بشػػكؿ متػػكازف ك حسػػب 

( 10انيػػة )( درجػػة، كالمهػارة الا15أهميػة المهػارة كحجػػـ اسػتعمالها، فنػد أعطيػػت المهػارة األكلػى )
( درجػة، كمػا كتػـ تحديػد درجػة كاحػدة لكػؿ فنػرة مػف فنػرات االختبػار 15درجات، كالمهارة الاالاػة )

( درجػات تػكزع عمػى المهػارات 10في المهارات الابلث السػابنة، أمػا السػؤاؿ المنػالي فنػد أعطػي )
لؾ يكػػػكف كأهميتهػػػا كحجػػػـ اسػػػتخدامها فػػػي المكضػػػكع الكتػػػابي، كبػػػذ ،الػػػابلث السػػػابنة بمػػػا يػػػتبلءـ

 (  درجة.50مجمكع الدرجات )

 إجراءات تنفيذ الدراسة:
 اتب  الباحث مجمكعة مف اإلجراءات لتن يذ الدراسة ، كتمامت هذا اإلجراءات في المراحؿ التالية:

 : كتـ فيها ما يمي : المرحمة األولى

تػػب إعػػداد اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة مػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى األدب التربػػكم المتماػػؿ فػػي ك -
 طرا ؽ تدريس الم ة العربية، كاألبحاث السابنة.

اسػػتعراض الدراسػػات السػػابنة التػػي اعتمػػدت عمػػى تكظيػػؼ األنشػػطة الم كيػػة فػػي رفػػ  مسػػتكل  -
 أداء الطمبة في المكاد المختم ة، كاإلفادة منها في بعض جكانب الدراسة الحالية.

تػػػابي ، كاإلفػػػادة منهػػػا فػػػي اسػػػتعراض الدراسػػػات السػػػابنة التػػػي أجريػػػت فػػػي ميػػػداف التعبيػػػر الك -
 بعض جكانب الدراسة الحالية.

 : كتـ فيها ما يميالمرحمة الثانية : 

النيػػػاـ بدراسػػػة اسػػػتطبلعية مػػػف أجػػػؿ تحديػػػد أهػػػـ المهػػػارات الكتابيػػػة البلزمػػػة لطمبػػػة الصػػػؼ  -
 السادس.
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ؼ إعداد استبانة تضـ األنشػطة الم كيػة المػراد تكظي هػا لتنميػة المهػارات الكتابيػة لطمبػة الصػ -
السػػادس مػػف خػػبلؿ كتػػب طػػرؽ التػػدريس، كالدراسػػات السػػابنة، كآراء المختصػػيف، كتػػـ ضػػبط 

 االستبانة بعرضها عمى المحكميف كصكال إلى الصكرة النها ية لها.  

تطبيػػؽ االسػػتبانة عمػػى أربعػػيف معممػػان كمعممػػة مػػف معممػػي الم ػػة العربيػػة كمعمماتهػػا مػػف ذكم  -
، لمعرفػػة آرا هػـ فػي تحديػػد السػادس األساسػيلمصػػؼ الخبػرة فػي مجػاؿ تػػدريس الم ػة العربيػة 

 األنشطة الم كية األكار أهمية لطمبة الصؼ السادس.

الم كيػػة أخػػذ األنشػػطة ت ريػػغ نتػػا و تطبيػػؽ االسػػتبانة، كحسػػاب الػػكزف النسػػبي لكػػؿ نشػػاط، ك  -
الخمػػس األكلػػى التػػي احتمػػت عمػػى أعمػػى األكزاف النسػػبيةن ليػػتـ ممارسػػتها مػػف  بػػؿ الطػػبلب 

 ارها عمى المهارات الكتابية لدل الطمبة.ك ياس أ

 بناء اختبار لنياس بعض المهارات الكتابية، كمعرفة أار األنشطة الم كية فيها. -

 : ما يمي فيها كتـالمرحمة الثالثة : 

تحديػد األنشػطة الم كيػػة التػي سػػتكظؼ فػي الدراسػػة، بهػدؼ معرفػػة أارهػا فػػي تنميػة المهػػارات  -
 الكتابية.

 كهي مرحمة تطبيؽ الدراسة : المرحمة الرابعة :

بعػػػد حصػػػكؿ الباحػػػث عمػػػى المكافنػػػة مػػػف  بػػػؿ دا ػػػرة التربيػػػة كالتعمػػػيـ بككالػػػة ال ػػػكث الدكليػػػة  -
(  اـ الباحث بتطبيػؽ 9(، كمف المدرسة التي سيطبؽ فيها الدراسة )ممحؽ ر ـ 8 )ممحؽ ر ـ

يػػـك السػػبت  االختبػػار النبمػػي عمػػى عينػػة الدراسػػة فػػي المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي
 ـ ككانت مدة االختبار ستيف د ينة.2011-3-26المكافؽ 

ـ، حيث بدأ طبلب المجمكعة 2011-3-27بدأ الباحث بتطبيؽ التجربة يكـ األحد المكافؽ  -
 التجريبية ممارستهـ لؤلنشطة الم كية لنياس أارها عمى المهارات الكتابية.

ـ، كبػػذلؾ تكػػكف مػػدة 2011-5-28 انتهػػى الباحػػث مػػف تطبيػػؽ الدراسػػة يػػـك السػػبت المكافػػؽ -
 تطبيؽ الدراسة شهريف كامميف.

بعد انتهاء طبلب المجمكعة التجريبية مف ممارستهـ لؤلنشطة الم كية ،  اـ الباحث بتطبيػؽ  -
 االختبار البعدم عمى عينة الدراسة في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.

جػػػراء المعالجػػػات اإلحصػػػا ية مػػػف أ - جػػػؿ اختبػػػار صػػػحة فرضػػػيات اػػػـ تصػػػحيح االختبػػػار، كا 
 الدراسة، كالحصكؿ عمى النتا و، اـ تنديـ التكصيات كالمنترحات. 
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 المستخدمة:  اإلحصائيةالمعالجات 

مػػف أجػػؿ اإلجابػػة عمػػى أسػػ مة الدراسػػة كفرضػػياتها   ػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػا ية 
 التالية:

 .التكرارات كالنسب الم كية .1

 ؼ المعيارم كالكزف النسبي.المتكسط الحسابي كاالنحرا .2

 .Pearson Correlationمعامؿ ارتباط بيرسكف  .3

 نباخ ك التجز ة النص ية .ك معامؿ ال اكر  .4

 r   سكف دطرينة ككدر ريشار  .5

 Independent Samples Testاختبار "ت" لعينتيف مستنمتيف  .6

 حجـ التأاير. .7
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 ســم اخلامــانفص

 نتائج اندراسة ومناقشتها
 

 . إجابة السؤاؿ األوؿ 
 .إجابة السؤاؿ الثاني 
 .إجابة السؤاؿ الثالث والفرضية المتعمقة بو ومناقشتيا وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الرابع والفرضية المتعمقة بو ومناقشتيا وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الخامس والفرضية المتعمقة بو ومناقشتيا وتفسيرىا 
 متعمقة بو ومناقشتيا وتفسيرىا.إجابة السؤاؿ السادس والفرضية ال 
 .إجابة السؤاؿ السابع والفرضية المتعمقة بو ومناقشتيا وتفسيرىا 
 .إجابة السؤاؿ الثامف والفرضية المتعمقة بو ومناقشتيا وتفسيرىا 
 .توصيات الدراسة 
 .مقترحات الدراسة 
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

ة، حيػػػث يجيػػػب الباحػػػث عػػػف أسػػػ مة الدراسػػػة، تضػػػمف هػػػذا ال صػػػؿ عرضػػػا لنتػػػا و الدراسػػػ
( كاسػػػتخداـ SPSSكال ػػرض الػػػذم يتعمػػؽ بػػػ ، كتحميػػػؿ النتػػا و مػػػف خػػػبلؿ البرنػػامو اإلحصػػػا ي )

االختبارات اإلحصا ية المناسبة لػذلؾن لتحنيػؽ أهػداؼ الدراسػة، كت سػير النتػا و كمنا شػتها، كمػف 
 اـ تنديـ التكصيات كالمنترحات.

 :اؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة ونصوؤ اإلجابة عف الس -أولً 
 ما الميارات الكتابية الالزمة لطمبة الصؼ السادس األساسي؟ 

دراسة استطبلعية مػف خػبلؿ منابمػة معممػي بإجراء  هذا التساؤؿ  اـ الباحث عفلئلجابة 
في المدرسة التي يعمػؿ بهػا كالمػدارس المجػاكرة  يكمعممات الم ة العربية لمصؼ السادس األساس

لتحديػػػد أبػػػرز المهػػػارات الكتابيػػػة التػػػي يخ ػػػؽ بهػػػا الطػػػبلب فػػػي كتابػػػاتهـ ، فمػػػف خػػػبلؿ تمػػػؾ لهػػػا 
المنػػاببلت كعمػػػؿ الباحػػػث فػػػي ميػػداف التػػػدريس اتضػػػح أف هنػػػاؾ العديػػد مػػػف المهػػػارات تخمػػػك مػػػف 

 كتابات الطبلب كالتي ي ترض أف يتننها طبلب الصؼ السادس أبرزها:
 ،خاتمة (. حسف التنظيـ العاـ لممكضكع )مندمة، عرض 

 .اتباع نظاـ ال نرات في الكتابة 

 .اكتماؿ أركاف الجممة 

 .كضكح األفكار كانتماؤها لممكضكع 

 . ترتيب األفكار كتسمسمها 

 .تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاهد المنتمية 

 .صحة الكتابة اإلمبل ية كالنحكية 

 .استخداـ أدكات الربط بيف الجمؿ 

 .استخداـ عبلمات التر يـ المناسبة 

كيػرل الباحػػث أنػػ  بػػالر ـ مػف محاكلػػة حصػػر المهػػارات الكتابيػة التػػي يخ ػػؽ بهػػا الطػػبلب   
فػػػػػي كتابػػػػػاتهـ، كالتػػػػػي مػػػػػف الم تػػػػػرض أف يتننهػػػػػا طػػػػػبلب الصػػػػػؼ السػػػػػادس مػػػػػف خػػػػػبلؿ الدراسػػػػػة 

كمػػف خػػبلؿ االطػػبلع عمػػى مجمكعػػة مػػف  االسػػتطبلعية كمنابمػػة معممػػي كمعممػػات الم ػػة العربيػػة،
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التي أجريت في التعبير الكتابي، كبعض طرؽ تدريس الم ػة العربيػة،  الدراسات السابنة كاألبحاث
إال أنػػػ  كجػػػد أف هنػػػاؾ بعػػػض كآراء بعػػػض المتخصصػػػيف فػػػي الم ػػػة العربيػػػة كطػػػرؽ تدريسػػػها،  

المهارات ال تتبلءـ كمسػتكل طػبلب المرحمػة األساسػية الػدنيا، بػؿ يحتػاج إتنانهػا لمسػتكيات أعمػى 
اسػية العميػا، كالمرحمػة الاانكيػة( لػذا آاػر الباحػث أف يػتـ اختيػار مف مراحؿ التعمػيـ )كالمرحمػة األس

 المهارات التي تتناسب م  طبلب الصؼ السادس لنياس أار األنشطة الم كية فيها.

 كهذا المهارات هي :

 .اكتماؿ أركاف الجممة 

 استخداـ أدكات الربط بيف الجمؿ. 

 ستخداـ عبلمات التر يـ المناسبة .ا 

 جػػػة مػػػف حيػػػث أهميػػػة هػػػذا المهػػػارات كحاجػػػة الطػػػبلب إليهػػػا مػػػ  دراسػػػة هػػػذا النتيكتت ػػػؽ   
المهػػػارات البلزمػػػة فػػػي  د( مػػػ  اخػػػتبلؼ فػػػي عػػػدد المهػػػارات ، حيػػػث زاد عػػػد2010)أبػػػك صػػػبحة، 

( عف عدد المهارات البلزمة في الدراسػة الحاليػة، كيعػزك الباحػث ذلػؾ 2010 ،دراسة )أبك صبحة
ت عميهػػػا الدراسػػػتاف، إذ أجريػػت الدراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى إلػػى اخػػػتبلؼ المرحمػػػة الدراسػػػية التػػي أجريػػػ

الصؼ السػادس، فػي حػيف أجريػت دراسػة أبػك صػبحة عمػى الصػؼ التاسػ  الػذيف هػـ بحاجػة إلػى 
 مهارات أكار مف طمبة الصؼ السادس. 

( مػػ  اخػػتبلؼ فػػي عػػدد المهػػارات، 2005هػػذا النتيجػػة أيضػػا مػػ  دراسػػة )األ ػػا، كتت ػػؽ   
فػي الدراسػة الحاليػة، نظػرا الخػتبلؼ  عػدد المهػارات عػف دراسػة األ ػا في المهارات دحيث زاد عد

المرحمة الدراسية التي أجريت عميها الدراستاف، إذ أجريت الدراسػة الحاليػة عمػى الصػؼ السػادس، 
 في حيف أجريت دراسة األ ا عمى الصؼ العاشر. 

فػػػػي عػػػػدد ( مػػػػ  اخػػػػتبلؼ 2003هػػػػذا النتيجػػػػة أيضػػػػا مػػػػ  دراسػػػػة )أبػػػػك العينػػػػيف، كتت ػػػػؽ   
فػي الدراسػة الحاليػة ،  عدد المهارات أبك العنيف عف في دراسة المهارات دالمهارات، حيث زاد عد

نظػػران الخػػتبلؼ المرحمػػة الدراسػػية التػػي أجريػػت عميهػػا الدراسػػتاف، إذ أجريػػت الدراسػػة الحاليػػة عمػػى 
مبػػػة أبػػػك العنػػػيف عمػػػى طمبػػػة المرحمػػػة الجامعيػػػة مػػػف ط الصػػػؼ السػػػادس، فػػػي حػػػيف أجريػػػت دراسػػػة

 التخصص في  سـ الم ة العربية.

( مػػ  اخػػتبلؼ فػػي عػػدد المهػػارات ، 2002هػػذا النتيجػػة أيضػػا مػػ  دراسػػة )ال ميػػت،كتت ػػؽ   
في الدراسة الحالية ، نظرا الختبلؼ  عدد المهارات في دراسة ال ميت عف المهارات دحيث زاد عد

ة الحالية عمى الصؼ السػادس ، المرحمة الدراسية التي أجريت عميها الدراستاف، إذ أجريت الدراس
 في حيف أجريت دراسة ال ميت عمى الصؼ التاس . 
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( مػػػػ  اخػػػػتبلؼ فػػػػي عػػػػدد 2001هػػػػذا النتيجػػػػة أيضػػػػا مػػػػ  دراسػػػػة )عبػػػػد الجػػػػكاد، كتت ػػػػؽ    
في الدراسة الحاليػة ،  عدد المهارات في دراسة عبد الجكاد عف المهارات دالمهارات، حيث زاد عد

راسػػية التػػي أجريػػت عميهػػا الدراسػػتاف، إذ أجريػػت الدراسػػة الحاليػػة عمػػى نظػػران الخػػتبلؼ المرحمػػة الد
 عبد الجكاد عمى الصؼ الحادم عشر.  الصؼ السادس ، في حيف أجريت دراسة

كهػػذا يشػػير إلػػى أف عػػدد المهػػارات يزيػػد كممػػا ارت ػػ  المسػػتكل التعميمػػي، كيػػنخ ض كممػػا   
 ي كعدد المهارات البلزمة.انخ ض، أم أف هناؾ عبل ة طردية بيف المستكل التعميم

ك ػػد اختم ػػت الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػابنة الػػذكر فػػي أنػػ  تػػـ تحديػػد المهػػارات 
مػف خػبلؿ دراسػة اسػتطبلعية أجراهػا الباحػث، فػي حػيف  السػادس األساسػيالبلزمة لطمبة الصػؼ 

عبيػػػر الكتػػػابي أف معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابنة الػػػذكر  ػػػاـ البػػػاحايف فيهػػػا بإعػػػداد  ا مػػػة بمهػػػارات الت
 البلزمة لطبلب المرحمة أك الصؼ الذم أجريت عمي  الدراسة.

 مف أسئمة الدراسة ونصو:لثاني اإلجابة عف السؤاؿ ا -ثانياً  
 ض الميارات الكتابية؟ما األنشطة المغوية المراد توظيفيا لتنمية بع 

دراسػػات السػػابنة مػػف خػبلؿ االطػػبلع عمػػى مجمكعػػة مػػف التمػت اإلجابػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ         
كاألبحػػػػاث التػػػػي أجريػػػػت فػػػػي هػػػػذا المجػػػػاؿ ، ككتػػػػب طػػػػرؽ تػػػػدريس الم ػػػػة العربيػػػػة، كآراء بعػػػػض 

تحديػد  أجػؿ مػف  ػاـ الباحػث بإعػداد اسػتبانةالمتخصصيف في الم ة العربيػة كطػرؽ تدريسػها، فنػد 
كػف كالتي مف خبلؿ ممارستها يم، السادس األساسيالصؼ  ةاألنشطة الم كية األكار أهمية لطمب

 ك ػػد تػػـ تكضػػيح، (1ممحػػؽ ر ػػـ ) ةرهػػا عمػػى تنميػػة المهػػارات الكتابيػػة لػػدل الطمبػػاكمعرفػػة أ  يػػاس
تػػـ  كبعػػد تطبيػػؽ االسػػتبانة ،كضػػبطها فػػي ال صػػؿ الرابػػ  )إجػػراءات الدراسػػة(بنػػاء االسػػتبانة  ةكي يػػ

 ( يكضح ذلؾ.5:1)، لمعرفة أهـ األنشطة الم كية كالجدكؿ ر ـ تحميؿ النتا و إحصا يان 
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 ( 5:1) جدوؿ

  التكرارات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ نشاط مف األنشطة المغوية 
 

رقـ 
ميمة  الفقرة الفقرة

 جدا
متوسط 
 األىمية

قميمة 
النحراؼ  المتوسط األىمية

 المعياري
الوزف 
 الترتيب النسبي

 3 93.3 0.41 2.80 0 8 32 اإلذاعة المدرسية 1

 5 90.3 0.47 2.71 0 12 28 حافة المدرسيةالص 2

 4 92 0.44 2.75 0 30 10 جماعة المكتبة 3

 14 76.7 0.47 2.30 0 28 12 كالمسرح   جماعة التمايؿ 4

 16 75 0.55 2.25 2 26 12 الجماعة األدبية                           5

 8 85.3 0.51 2.56 0 18 22 جماعة الخطابة 6

 1 96.7 0.31 2.90 0 4 36 حرةالنراءة ال 7

 2 95 0.37 2.85 0 6 34 نادم الم ة العربية 8

 17 74 0.41 2.22 0 32 8 كتابة الرسا ؿ كالدعكات 9

 18 73.3 0.55 2.25 2 26 12 كتابة التنارير كالتمخيصات 10

 11 80 0.50 2.40 0 24 16 مسابنات في الخط 11

 6 90 0.47 2.70 0 12 28 (المسابنات األدبية )شعران كناران  12

 12 79.7 0.52 2.39 0 24 16 المهرجانات كاالحت االت المدرسية  13

 7 86.7 0.53 2.60 0 16 24 المحاضرات كالندكات 14

 13 78.3 0.59 2.35 2 22 16 إلناء النصص كالنكادر 15

 10 80.3 0.52 2.41 0 24 16 كتابة النصة 16

 9 85 0.61 2.55 2 14 24 المناظرات 17

 15 76.3 0.64 2.27 4 22 14 المجبلت 18
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الم كية الخمس األكلى التي احتمت عمى أعمى األكزاف النسبية  اـ الباحث بأخذ األنشطة 
بمدارس ككالة ال كث  السادس األساسيبناءن عمى رأم أهؿ الخبرة، كمعممي الم ة العربية لمصؼ 

ك ياس أارها عمى المهارات الكتابية لدل الطمبة، ككانت  الدكلية، ليتـ ممارستها مف  بؿ الطبلب
 األنشطة مرتبة كما في الجدكؿ التالي:

 (2:5جدوؿ رقـ )

 ترتيب أىـ األنشطة المغوية 

 الترتيب الفقرة رقـ الفقرة

 1 النراءة الحرة 1

 2 نادم الم ة العربية 2

 3 اإلذاعة المدرسية 3

 4 جماعة المكتبة 4

 5 رسيةالصحافة المد 5

 

 اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة ونصو : -ثالثاً  
( بيف متوسط درجات المجموعة α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى )ىؿ 

  ؟ختبار القبمي لمميارات الكتابيةالتجريبية وأقرانيـ مف المجموعة الضابطة في ال

 :  رضية البحاية التالية هذا السؤاؿ تـ صيا ة اللئلجابة عف ك 
( بيف متوسػط درجػات المجموعػة α ≤ 0.05) ل توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى
 . ختبار القبمي لمميارات الكتابيةالتجريبية وأقرانيـ مف المجموعة الضابطة في ال

 

 ذلؾ : ( يكضح5:3كالجدكؿ ) T . test اـ الباحث باستخداـ اختبار  كالختبار صحة ال رضية
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 (5:3)جدوؿ 

المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لختبار قياس الميارات الكتابية بيف المجموعة 
 التجريبية والضابطة في الختبار القبمي

 العدد المجموعات الميارة
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 ف الجممةمهارة اكتماؿ أركا
 1.9845 11.8420 30 التجريبية

0.625 0.431 
ليست دالة 
 2.1058 9.4561 30 الضابطة إحصا يا

مهارة استخداـ عبلمات 
 التر يـ

 1.3956 10.5487 30 التجريبية
0.742 0.367 

ليست دالة 
 1.7610 8.9521 30 الضابطة إحصا يا

مهارة استخداـ أدكات الربط 
 بيف الجمؿ

 1.8805 11.1254 30 ريبيةالتج
0.648 0.428 

ليست دالة 
 2.4558 9.6532 30 الضابطة إحصا يا

 االختبار المنالي
 2.6853 8.6891 30 التجريبية

1.214 0.839 
ليست دالة 
 3.0174 7.9675 30 الضابطة إحصا يا

 المجمكع الكمي
 7.9459 42.2052 30 التجريبية

3.947 0.849 
ليست دالة 

 9.3400 36.0289 30 الضابطة صا ياإح

   1.756( = 0.05( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.045( = 0.01( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف  يمػػة "ت" المحسػػكبة أصػػ ر مػػف  يمػػة "ت" الجدكليػػة فػػي 
داللػػة  ذاتكر االختبػػار كالدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار ، كهػػذا يػػدؿ عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جميػػ  محػػا

( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كأ ػػػػرانهـ مػػػػف α ≤ 0.01إحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل )
المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار المهػػارات الكتابيػػة فػػي االختبػػار النبمػػي، كبػػذلؾ يكػػكف  ػػد تحنػػؽ 

 ال رض.
  :ذلؾ بأف ويفسر الباحث  

إدارة المدرسػػػة  امػػػت فػػػي بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي بتكزيػػػ  الطػػػبلب تكزيعػػػان متكاف ػػػان حسػػػب مسػػػتكل  -
 التحصيؿ الدراسي.



213 

 

أف طػػبلب المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة يمتمكػػكف المهػػارات الكتابيػػة بػػن س المسػػتكل ن ممػػا  -
الم كيػػة فػػي تنميػػة جعػػؿ الباحػػث يشػػرع فػػي تطبيػػؽ الدراسػػة لمتعػػرؼ إلػػى أاػػر تكظيػػؼ األنشػػطة 

 بعض المهارات الكتابية عمى المجمكعة التجريبية.

كمػ   ،(2005مػ  دراسػة )األ ػا، ، ك (2010)أبك صبحة ،  كتت ؽ هذا النتا و م  دراسة
التي أشارت إلى عدـ كجكد فػركؽ ذات  (2001)عبد الجكاد، كم  دراسة ( 2002دراسة )ال ميت،

بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كأ ػرانهـ مػف   (α ≤ 0.05) داللة إحصا ية عند مستكل
  المجمكعة الضابطة في االختبار النبمي لممهارات الكتابية.

 اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة ونصو : - رابعاً 
( بيف متوسط درجات المجموعة α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى )ىؿ 

مػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػي الختبػػار البعػػدي لمميػػارات الكتابيػػة لصػػالح  التجريبيػػة وأقػػرانيـ
 ؟التجريبية 

 :هذا السؤاؿ تـ صيا ة ال رضية البحاية التالية لئلجابة عف ك  
( بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة α ≤ 0.05توجػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػتوى )

بػػار البعػػدي لمميػػارات الكتابيػػة لصػػالح التجريبيػػة وأقػػرانيـ مػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػي الخت
 التجريبية .

 :( يكضح ذلؾ5:4كالجدكؿ ) T . test اـ الباحث باستخداـ اختبار  كالختبار صحة ال رضية 
  (5:4) جدوؿ

 المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالختبار بيف المجموعة التجريبية والضابطة

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 قيمة  الدللة قيمة ت
مستوى 
 الدللة

 3.44747 37.6667 30 التجريبية

3.756 .0010 

دالة إحصا يا 
 0.01عند 

 6.55691 32.3000 30 الضابطة

     1.756( = 0.05( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.045( = 0.01وعند مستوى دللة ) (29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة "ت" المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف  يمػػػة "ت" الجدكليػػػة فػػػي 
 داللػػػػػة إحصػػػػػا ية عنػػػػػد مسػػػػػتكل  ذات الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لبلختبػػػػػار، كهػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى كجػػػػػكد فػػػػػركؽ
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(α ≤ 0.01 بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة ) فػػػي
 اختبار المهارات الكتابية لصالح التجريبية، كبذلؾ يككف  د تحنؽ ال رض.

  :ويفسر الباحث ذلؾ بأف 

ال ػػػركؽ التػػػي ظهػػػرت بعػػػد االختبػػػار البعػػػدم لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة كانػػػت نتيجػػػة لتكظيػػػؼ 
ة األنشػػطة الم كيػػة، كالتػػػي أسػػهمت فػػػي تنميػػة بعػػض المهػػػارات الكتابيػػة لػػػدل المجمكعػػة التجريبيػػػ

  كذلؾ مف خبلؿ :
تابيػػػت تحصػػػيؿ الطػػػبلب المعرفػػػي الػػػذم تعممػػػكا داخػػػؿ حجػػػرات الصػػػؼ كتكسػػػيع  كتطػػػكيرا  -

 كتجديدا.
تحبػػب هػػذا األنشػػطة الطػػبلب فػػي الم ػػة النكميػػة الم ػػة األـ كتشػػجعهـ عمػػى النػػراءة الكاعيػػة  -

 النا دة التي تارم انافتهـ.
ان صػػحيحان فػػي مكا ػػؼ الحيػػاة العمميػػة التعامػػؿ مػػ  الم ػػة تعػػامبلن سػػميمان كاسػػتخدامها اسػػتخدام  -

كمػػػا يمػػػـز تمػػػؾ المكا ػػػؼ مػػػف ضػػػركب التعبيػػػر الػػػكظي ي كاإلبػػػداعي كيتحنػػػؽ هػػػذا مػػػف خػػػبلؿ 
   الندكات كاالجتماعات. 

التعػػػػرؼ إلػػػػى مكاهػػػػب الطػػػػبلب الم كيػػػػة كاألدبيػػػػة كالكشػػػػؼ عػػػػف ميػػػػكلهـ كمػػػػف اػػػػـ تنميتهػػػػا   -
نشػػػػطة الم كيػػػػة كمػػػػف خػػػػبلؿ مبلحظػػػػة الطػػػػبلب فػػػػي أانػػػػاء أدا هػػػػـ األ كتكجيههػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ

 االستماع إليهـ.
ش الها بما يتبلءـ م  ميكؿ الطبلب كتدريبهـ عمى كي ية االنت اع ب .  -   تؿ أك ات ال راغ كا 
بنػػاء شخصػػية  كيػػة لمطػػبلب كتنشػػ تهـ تنشػػ ة اجتماعيػػة كخمنيػػة ككجدانيػػة كيعػػدهـ لمكاجهػػة  -

 الحياة العممية كيدربهـ عمى تحمؿ المسؤكليات النيادية.
 ريب المتعمميف عمى حب العمؿ كاحتراـ العامميف كتندير العمؿ اليدكم.تد -
  رس ركح التعاكف كتعكد العمؿ عند المتعمميف كتنمية العبل ات االجتماعية بينهـ. -
 تربية المتعمميف عمى تخطيط العمؿ كتنظيم  كعمى تحديد المس كلية كالتدريب عمى النيادة. -
كالجماعية المر كب فيها عف طريؽ ممارسات األنشطة تنمية االتجاهات كالميكؿ الشخصية  -

 المدرسية.
 التذكؽ ال ني لمطمبة عف طريؽ خركجهـ إلى البي ة كممارسة ال نكف المختم ة. ةتنمي -
لمطمبة فرصة االنطبلؽ كالحرية كالعمؿ كاالعتماد عمى الػن س كالانػة ك ػدرتهـ إتاحة ال رصة  -

 كرة نظرية ليس من صبلن عف حياتهـ الكا عية.عمى النجاح كاإلدراؾ بأف ما يتعممكن  بص
العديد مف مظػاهر الخػكؼ كاالنطػكاء كالعزلػة كتعػزز االتجاهػات اإليجابيػة كالتعػاكف  ةمعالج -

 كالعمؿ الجماعي.
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كم   ، (2005م  دراسة )األ ا، ، ك (2010)أبك صبحة،  كتت ؽ هذا النتا و م  دراسة
( التي 2000كم  دراسة )عكض،  (2001، )عبد الجكادكم  دراسة ( 2002دراسة )ال ميت،

بيف متكسط درجات   (α ≤ 0.05) أشارت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية عند مستكل
 لممهارات الكتابية بعدمالمجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في االختبار ال

  .لصالح المجمكعة التجريبية

 مف أسئمة الدراسة ونصو: لخامساإلجابة عف السؤاؿ ا - خامساً 
( بيف متوسط درجات المجموعة α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى )ىؿ 

التجريبية وأقرانيـ مف المجموعػة الضػابطة فػي الختبػار البعػدي لميػارة اكتمػاؿ أركػاف الجممػة 
  ؟لصالح التجريبية 

 :الية هذا السؤاؿ تـ صيا ة ال رضية البحاية التلئلجابة عف ك 
( بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة α ≤ 0.05توجػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػتوى )

التجريبية وأقرانيـ مف المجموعػة الضػابطة فػي الختبػار البعػدي لميػارة اكتمػاؿ أركػاف الجممػة 
 لصالح التجريبية .

 كضح ذلؾ :( ي5:5كالجدكؿ) T . test اـ الباحث باستخداـ اختبار  كالختبار صحة ال رضية 
 ( 5:5)جدوؿ

المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لميارة اكتماؿ أركاف الجممة بيف المجموعة 
 التجريبية والضابطة

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 قيمة  الدللة قيمة ت
مستوى 
 الدللة

 1.47352 13.0333 30 التجريبية
0.762 0.452 

لة ليست دا
 2.26854 12.6833 30 الضابطة إحصا يا

     1.756( = 0.05( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.045( = 0.01( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

ارة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف  يمة "ت" المحسكبة أ ؿ مف  يمة "ت" الجدكلية في مهػ
 ≥ αداللػة إحصػا ية عنػد مسػتكل ) ذات اكتماؿ أركاف الجممة، كهذا يػدؿ عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ

( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي مهػػػارة 0.05
 اكتماؿ أركاف الجممة ، كبذلؾ يككف  د تـ رفض ال رض.
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  :ويفسر الباحث ذلؾ بأف 

لهػػا دكر كبيػػر فػػي نمػػك مهػػارة اكتمػػاؿ أركػػاف الجممػػة ، حيػػث إف الطػػبلب  ػػد  الخبػػرة السػػابنة كػػاف
إذ كاف إتنانهـ لهذا المهارة   بػؿ كبعػد  ألمكا بهذا المهارة إلمامان بسيطان في مراحؿ دراسية سابنة ،

داللػػة إحصػػا ية  ذات عػػدـ كجػػكد فػػركؽ الباحػػث كإجػػراء تجربػػة الدراسػػة بنسػػب متناربػػة ، لػػذا يعػػز 
( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػف المجمكعػػػة α ≤ 0.05عنػػػد مسػػػتكل )

 (.الضابطةك  التجريبيةإلى تكافؤ المجمكعتيف )الضابطة في مهارة اكتماؿ أركاف الجممة 

 اإلجابة عف السؤاؿ السادس مف أسئمة الدراسة ونصو : -سادسًا 
بيف متوسط درجات المجموعة ( α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى )ىؿ 

التجريبيػػة وأقػػرانيـ مػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػي الختبػػار البعػػدي لميػػارة اسػػتخداـ عالمػػات 
  ؟الترقيـ لصالح التجريبية 

  :هذا السؤاؿ تـ صيا ة ال رضية البحاية التالية لئلجابة عف ك 
المجموعػػة ( بػػيف متوسػػط درجػػات α ≤ 0.05توجػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػتوى )

التجريبيػػة وأقػػرانيـ مػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػي الختبػػار البعػػدي لميػػارة اسػػتخداـ عالمػػات 
 الترقيـ لصالح التجريبية .

 ( يكضح ذلؾ :5:6كالجدكؿ ) T . test اـ الباحث باستخداـ اختبار  كالختبار صحة ال رضية
 (5:6)جدوؿ 

استخداـ عالمات الترقيـ بيف المجموعة  المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لميارة
 التجريبية والضابطة

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 قيمة  الدللة قيمة ت
مستوى 
 الدللة

 1.19434 8.4333 30 التجريبية
2.702 0.011 

دالة إحصا يا 
 1.81817 7.2667 30 الضابطة 0.05عند

   1.756( = 0.05( وعند مستوى دللة )29درجة حرية)قيمة "ت" الجدولية عند 

 2.045( = 0.01( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة "ت" المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف  يمػػػة "ت" الجدكليػػػة فػػػي 
 ية عنػد مسػػتكل داللػة إحصػا ذاتمهػارة اسػتخداـ عبلمػات التػر يـ ، كهػػذا يػدؿ عمػى كجػكد فػػركؽ 
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(α ≤ 0.05 بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كأ رانهـ مف المجمكعة الضابطة في مهػارة )
  استخداـ عبلمات التر يـ لصالح التجريبية ، كبذلؾ يككف  د تـ  بكؿ ال رض .

  :ويفسر الباحث ذلؾ بأف 

شػػػػطة الم كيػػػػة، كالتػػػػي ال ػػػركؽ بػػػػيف المجمػػػػكعتيف التجريبيػػػػة كالضػػػػابطة كػػػاف نتيجػػػػة لتكظيػػػػؼ األن
، كالتي تعتبر مهارة أساسية مف مهارات التعبيػر استخداـ عبلمات التر يـأسهمت في تنمية مهارة 

 الكتابي.

 اإلجابة عف السؤاؿ السابع مف أسئمة الدراسة ونصو : -سابعاً 
( بيف متوسط درجات المجموعػة α ≤ 0.05توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ) هؿ

بية وأقرانيـ مف المجموعة الضػابطة فػي الختبػار البعػدي لميػارة اسػتخداـ أدوات الػربط التجري
 ؟لصالح التجريبية 

  :هذا السؤاؿ تـ صيا ة ال رضية البحاية التالية لئلجابة عف ك  
( بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة α ≤ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )

جموعة الضػابطة فػي الختبػار البعػدي لميػارة اسػتخداـ أدوات الػربط التجريبية وأقرانيـ مف الم
 .لصالح التجريبية

 ( يكضح ذلؾ :5:7كالجدكؿ ) T . test اـ الباحث باستخداـ اختبار  كالختبار صحة ال رضية
 (5:7)جدوؿ 

المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لميارة استخداـ أدوات الربط بيف المجموعة 
 ريبية والضابطةالتج

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 قيمة  الدللة قيمة ت
مستوى 
 الدللة

 1.54659 10.5667 30 التجريبية
2.770 0.010 

دالة إحصا يا 
 3.10154 8.6333 30 الضابطة 0.01عند

  1.756( = 0.05( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.045( = 0.01( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة "ت" المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف  يمػػػة "ت" الجدكليػػػة فػػػي 
 ≥ αداللة إحصا ية عنػد مسػتكل ) ذات مهارة استخداـ أدكات الربط، كهذا يدؿ عمى كجكد فركؽ
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مكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي مهػػػارة ( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المج0.05
 استخداـ أدكات الربط لصالح التجريبية، كبذلؾ يككف  د تـ  بكؿ ال رض.

 :ويفسر الباحث ذلؾ بأف 

ال ػػػركؽ بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة كػػػاف نتيجػػػة لتكظيػػػؼ األنشػػػطة الم كيػػػة ، كالتػػػي 
، كالتػػي تعتبػػر مهػػارة أساسػػية مػػف مهػػارات التعبيػػر ات الػػربطاسػػتخداـ أدك أسػػهمت فػػي تنميػػة مهػػارة 

 الكتابي.

 اإلجابة عف السؤاؿ الثامف مف أسئمة الدراسة ونصو : -ثامناً 
 ( بيف متوسط درجات المجموعػةα ≤ 0.05) توجد فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى ىؿ

 ؟مقالي لمميارات الكتابية التجريبية وأقرانيـ مف المجموعة الضابطة في الختبار البعدي ال

  :هذا السؤاؿ تـ صيا ة ال رضية البحاية التالية لئلجابة عف ك 
( بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة α ≤ 0.05توجػػد فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى )

 التجريبية وأقرانيـ مف المجموعة الضابطة في الختبار البعدي المقالي لمميارات الكتابية. 

 :( يكضح ذلؾ5:8كالجدكؿ ) T . test اـ الباحث باستخداـ اختبار  حة ال رضيةكالختبار ص 
 (5:8) جدوؿ

 المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لالختبار المقالي

 العدد المجموعات
المتوسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعياري

 قيمة  الدللة قيمة ت
مستوى 
 الدللة

 764890. 5.6333 30 التجريبية
3.967 0.000 

دالة إحصا يا 
 2.31816 3.7167 30 الضابطة 0.01عند

   1.756( = 0.05( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 2.045( = 0.01( وعند مستوى دللة )29قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية)

 "ت" الجدكليػػػة فػػػي يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة "ت" المحسػػػكبة أكبػػػر مػػػف  يمػػػة
( بيف α ≤ 0.05داللة إحصا ية عند مستكل ) ذاتاالختبار المنالي، كهذا يدؿ عمى كجكد فركؽ 

متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كأ ػػػرانهـ مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي االختبػػػار المنػػػالي 
  لصالح التجريبية ، كبذلؾ يككف  د تـ  بكؿ ال رض.
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  :ويفسر الباحث ذلؾ بأف 

 ػػػركؽ بػػػيف المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة كػػػاف نتيجػػػة لتكظيػػػؼ األنشػػػطة الم كيػػػة ، كالتػػػي ال
، كمػا كأف ت ػكؽ المجمكعػة التجريبيػة االختبػار المنػالي أسهمت في ت كؽ المجمكعة التجريبيػة فػي

االختبػار أدل بدكرا إلػى ت ػك هـ فػي  استخداـ أدكات الربط، ك استخداـ عبلمات التر يـ في مهارتي
ن ألف الطبلب أصبحكا  ادريف عمػي التعبيػر الكتػابي نتيجػة المػتبلكهـ المهػارات األساسػية مناليال

 لمتعبير الكتابي.

كفيما يتعمؽ بحجـ األار  اـ الباحث بحساب مرب  ايتا كالجدكؿ التالي يبيف حجـ األار 
 كذلؾ باستخداـ النانكف التالي:

 حجـ األثر
 دمةاألداة المستخ

 صغير متوسط كبير
0.14 0.06 0.01  2 

 (5:9جدوؿ )

 حجـ األثر لميارات الختبار
 درجة التأثير

 الميارات الكتابية قيمة " ت "  2 

 0.02 ص ير
0.762 

مهارة اكتماؿ أركاف 
 الجممة

مهارة استخداـ عبلمات  2.702 0.201 كبير
 التر يـ

 0.209 كبير
2.770 

مهارة استخداـ أدكات 
 الربط بيف الجمؿ

 االختبار المنالي 3.967 0.352 كبير

 المجمكع الكمي 3.756 0.327 كبير

،  إحصػػا يان  كهػػذا يت ػػؽ مػػ  أف االختبػػار كػػاف داالن  ان يتبػػيف أف حجػػـ األاػػر الكمػػي كػػاف كبيػػر 
كاف عدا في مهارة اكتماؿ أر  ان ككبير  كاف فعاالن  كما  د تبيف أف حجـ األار لممهارات الكتابية أيضان 

 . ير داؿ إحصا يان  أن كهك يت ؽ م   ان الجممة فند كاف ص ير 

t
2

 
 2

= 
t
2
 + df 
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   الدراسة: توصيات
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يمي :

المدرسػػػية بهػػدؼ اإلفػػػادة منهػػا لتطبيػػؽ مػػػا تعممػػ  الطػػػبلب داخػػؿ ال صػػػكؿ األنشػػطة تكظيػػؼ  -
 .الدراسية 

ة لممنهػػػاج إلتاحػػػة ال رصػػػة أمػػػاـ التبلميػػػذ الم كيػػػة المصػػػاحب ةكضػػػ  الخطػػػط البلزمػػػة لؤلنشػػػط -
  ك دراتهـ كمهاراتهـ. ـلتنمية هكاياتهـ كميكله

تشجي  الطمبة عمى ممارسػة األنشػطة الم كيػة ن ألنهػا تػزكدهـ بكايػر مػف الم ػردات الم كيػة ،  -
 كتنمي لديهـ الاركة الم كية كال كرية، كتطكر ممكاتهـ التعبيرية.

كاف النشػػػاط الم ػػػكم المختم ػػػة كتشػػػجيعهـ ، كتنػػػديـ حػػػكافز عنػػػد مسػػػابنات بػػػيف الطمبػػػة فػػػي ألػػػ -
 معنكية كمادية لهـ.

إ امػػػة دكرات تدريبيػػػة لمعممػػػي الم ػػػة العربيػػػة فػػػي كي يػػػة تكظيػػػؼ األنشػػػطة الم كيػػػة فػػػي تنميػػػة  -
 المهارات الكتابية، كمف أجؿ االرتناء بمستكل عممية التعميـ كالتعمـ.

ربػػكييف ، كمعممػػي الم ػػة العربيػػة تبػػيف فيهػػا فكا ػػد إعػػداد نشػػرات تربكيػػة مػػف  بػػؿ المشػػرفيف الت  -
 األنشطة الم كية.

إعػػػداد لنػػػاءات مػػػ  أكليػػػاء األمػػػكر تبػػػيف فيهػػػا أهميػػػة األنشػػػطة الم كيػػػة ، كضػػػركرة االهتمػػػاـ  -
كالعنايػػة بهػػا مػػف خػػبلؿ تشػػجي  أبنػػا هـ عمػػى المشػػاركة فيهػػا لمػػا فيهػػا مػػف فا ػػدة تعػػكد عمػػيهـ 

 بالن  .

خاصػة عنػد تعمػـ  لطبلب السابنة عند تنػديـ خبػرة جديػدة ، كبصػ ةضركرة االهتماـ بخبرات ا -
 .المهارات الجديدة

مهػػػػارة جديػػػػدة ن حتػػػػى يتننهػػػػا االهتمػػػػاـ بالتػػػػدريبات الشػػػػ كية كالكتابيػػػػة التػػػػي تعنػػػػب تعمػػػػـ كػػػػؿ  -
 .الطبلب

 إعداد منررات خاصة بالتعبير لجمي  مراحؿ التعميـ. -

 زيادة عدد الحصص المنررة لدركس التعبير.  -

يص حصػػة مػػف الجػػدكؿ الدراسػػي لمنػػراءة الحػرة كاسػػت بلؿ امارهػػا فػػي حصػػص التعبيػػر تخصػ  -
 حتى يتسنى لمطبلب الندرة عمى التعبير الكتابي .
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العمػػػػؿ عمػػػػى ت عيػػػػؿ دكر المكتبػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ اإلذاعػػػػة كالصػػػػحافة المدرسػػػػية ،  -
 ضكعات التعبير.كتر يب الطبلب في زيارتها ن ألف النراءة تعد أفضؿ الكسا ؿ لكتابة مك 

ضػػػركرة االهتمػػػاـ مػػػف  بػػػؿ المشػػػرفيف التربػػػكييف بحصػػػص التعبيػػػر أانػػػاء متابعػػػة المعممػػػيف،  -
 كمتابعة كتابات الطمبة.

تزكيػػد المعممػػيف بطرا ػػؽ كأسػػاليب حدياػػة تمكػػنهـ مػػف الكشػػؼ عػػف الطمبػػة المبػػدعيفن لتنميػػة  -
  دراتهـ اإلبداعية.

طريػػؽ طػػرح مكضػػكعات متعػػددة لمكتابػػة  ضػػركرة مراعػػاة ميػػكؿ الطمبػػة كر بػػاتهـ ، كذلػػؾ عػػف -
 فيها، كعدـ التنيد بمكضكع محدد. 

  :الدراسة مقترحات
 يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية : في ضوء نتائج الدراسة الحالية

األساسية  المرحمة ة مهارات النراءة الجهرية لدل طمبةأار األنشطة الم كية الش كية عمى تنمي -
 العميا.

 المرحمػػػة ةبػػػلػػػدل طمالم كيػػػة الكظي يػػػة عمػػػى تنميػػػة بعػػػض المهػػػارات النحكيػػػة  أاػػػر األنشػػػطة -
 األساسية العميا.

ة بػػالنػػيـ الخمنيػػة كالجماليػػة لػػدل طم أاػػر برنػػامو فػػي النشػػاط الم ػػكم النرا ػػي عمػػى تنميػػة بعػػض -
 .العميا ةالمرحمة األساسي

 ةالمرحمػػة األساسػػية بػػفاعميػػة اسػػتخداـ األنشػػطة الم كيػػة فػػي تنميػػة مهػػارات االسػػتماع لػػدل طم -
 .العميا

األنشػػػطة الم كيػػػة عمػػػى مسػػػتكل الطمبػػػة ضػػػعاؼ التحصػػػيؿ فػػػي مبحػػػث الم ػػػة  ـأاػػػر اسػػػتخدا -
 العربية.

األنشػػطة الم كيػػة فػػي تنميػػة النػػيـ كاالتجاهػػات المر ػػكب فيهػػا لػػدل طمبػػة مرحمػػة  ـأاػػر اسػػتخدا -
 التعميـ األساس.

 .ةاألنشطة الم كية الهادف لتنمية المهارات الكتابية مف خبلؿ تكظيؼ  حبرنامو منتر  -
كا ػػػ  اسػػػتخداـ معممػػػي الم ػػػة العربيػػػة لؤلنشػػػطة الم كيػػػة  يػػػر الصػػػ ية كمػػػدل اكتسػػػاب طمبػػػة  -

 المرحمة األساسية لها كاتجاههـ نحكها.
أاػػػر تكظيػػػؼ األنشػػػطة الم كيػػػة فػػػي تنميػػػة بعػػػض المهػػػارات الكتابيػػػة لػػػدل الطمبػػػة فػػػي مراحػػػؿ  -

 دراسية مختم ة.
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 قائمة المراجع
 ريـ.القرآف الك 
النػاهرة : دار  ،11ط  ،"الموجو الفني لمدرسي المغػة العربيػة" :(1983عبد العمػيـ ) ،إبراهيـ .1

 .المعارؼ

الجػزء  ،جػزء الاػامفال ،" لساف العرب"  :(1990أبك ال ضؿ جماؿ الديف محمد ) ،ابف منظكر .2
 .بيركت : دار صادر ،1ط  ،الخامس عشر

 :النػػاهرة ،1ط ،"الصػػحافة المدرسػية ،اإلذاعػة ،اإلعػػالـ التربػوي"(: 2008محمػد  ) ،أبػك زيػد .3
 . دار هبل

مسػػتوى إتقػػاف طمبػػة المغػػة العربيػػة لميػػارات التعبيػػر (: " 2003سػػماهر فتحػػي ) ،أبػك العنػػيف .4
 ،الجامعػػة اإلسػػبلمية ،رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة ،" الكتػػابي فػػي الجامعػػة اإلسػػالمية بغػػزة

 .كمية التربية
فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى األنشػػطة المغويػػة لعػػالج  : "(2008حسػػف عػػايض ) ،أبػػك فايػػدة .5

 ،رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة ،" األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب المرحمػة المتوسػطة
 .كمية التربية ،جامعة الممؾ خالد

قػػراءة القصػػة فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي ( : " 2010نضػػاؿ ) ،أبػػك صػػبحة .6
الجامعػة  ،رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة ،" صػؼ التاسػع األساسػياإلبداعي  لػدى طالبػات ال

 .التربيةكمية  ،اإلسبلمية

عمػػػػاف  ،1ط ،"طرائػػػػؽ تػػػػدريس المغػػػػة العربيػػػػة" :(2007زكريػػػػا إسػػػػماعيؿ ) ،أبػػػػك الضػػػػبعات .7
 (: دار ال كر.)األردف

عمػاف : دار  ،1ط ،"األسػاليب الحديثػة لتػدريس المغػة العربيػة" :(2001، سػميح )أبػك م مػي .8
  .دايةالب

عمػػػاف  ،3ط ،"أسػػػاليب وطػػػرؽ تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة" :(2007فػػػؤاد حسػػػف ) ،أبػػك الهيجػػػاء .9
 .(: دار المناهو)األردف

فاعميػػة اسػػتخداـ بعػػض األنشػػطة المدرسػػية الالصػػفية "  :(2009صػػبرم باسػػط ) ،أحمػػد .10
دراسػات  ،" عمى تنمية فيـ طبيعة العمػـ لػدى طػالب المرحمػة اإلعداديػة بمحافظػة سػوىاج

 .الخامس كاألربعكف بعد الما ةالعدد  ،سكهاج : مصر ،لمناهو كطرؽ التدريسفي ا
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األنجمػػػػك النػػػػاهرة : مكتبػػػػة  ،6ط ،"القيػػػػاس التربػػػػوي" :(1979محمػػػػد عبػػػػد النػػػػادر ) ،أحمػػػػد .11
 .مصرية

سػػػػكندرية : دار المعرفػػػػة اإل ،"طػػػػرؽ تػػػػدريس المغػػػػة العربيػػػػة" :(1999زكريػػػػا ) ،إسػػػػماعيؿ .12
 .الجامعية

 . زة ،4ط  ،" " تصميـ البحث التربوي( : 2002محمكد ) ،اذإحساف كاألست ،األ ا .13

مستوى التعبير الكتابي لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي (: " 2002حياة زكريا ) ،األ ا  .14
جامعة  ،رسالة ماجستير  ير منشكرة ،" في قطاع غزة بفمسطيف وعالقتو ببعض المتغيرات

 الناهرة . ،يةالبنات لآلداب كالعمـك التربك  كمية ،عيف شمس

استخداـ ممفات النجاز والتعمـ التعاوني في تنمية ميػارات "  (:2005حياة زكريػا ) ،األ ا .15
رسػػالة دكتػػكراا  يػػر  ،" التعبيػػر الكتػػابي اإلبػػداعي لػػدى طالبػػات الصػػؼ العاشػػر بفمسػػطيف

معػة ميػة التربيػة بجاالبرنامو المشترؾ بيف كميػة التربيػة بعػيف شػمس كك ،كمية التربية ،منشكرة
 . زة –األ صى 

أثر النشاط التمثيمػي فػي تػدريس العبػادات لتالميػذ المرحمػة ( : " 1999محمد ) ،األهكاني .16
" رسػالة ماجسػتير  اإلعدادية عمى تمكػنيـ وأدائيػـ واتجػاىيـ نحػو مػادة التربيػة اإلسػالمية

 . ير منشكرة
 ،1ط  ،"تطبيػؽأصوؿ تدريس العربية بيف النظرية وال" :(2000عبد ال تاح حسػف ) ،البجة .17

 .عماف : دار ال كر
أصوؿ تدريس المغػة العربيػة بػيف النظريػة والممارسػة " :(1999عبد ال تاح حسف ) ،البجة .18

 .ر ال كر لمطباعة كالنشر كالتكزي عماف : دا ،1ط  ،"في المرحمة األساسية العميا

 ،1ط  ،"األنشػػػػطة المدرسػػػػية" :(2001أحمػػػػد فػػػاركؽ ) ،فػػػػاركؽ شػػػك ي كمح ػػػػكظ ،البػػػكهي .19
 .دار المعرفة الجامعية :مصر(اإلسكندرية )

بعػض األنشػطة المغويػة عمػى تنميػة بعػض  اسػتخداـأثر : " (2005نرميف سمير ) ،بكلس .20
جامعػة  ،رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة ،" ميارات التحدث لدى طالب شعبة المغة األلمانيػة

 .كمية التربية ،مكافح
نشػػػطة المغػػػة العربيػػػة غيػػػر الصػػػفية تصػػػور مقتػػػرح أل (: " 2010هنػػػد عبػػػد اهلل ) ،انيػػػاف .21

جامعػػػة  ،جسػػػتير  يػػػر منشػػػكرة رسػػػالة ما ،" بالمرحمػػػة المتوسػػػطة لمبنػػػات بمدينػػػة الريػػػاض
 .كمية التربية ،الرياض
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عوامػػؿ تشػػجيع طالػػب المرحمػػة المتوسػػطة لممشػػاركة فػػي (: " 1997ضػػيؼ اهلل ) ،الابيتػػي .22
 ،مجمػػة جامعػػة أـ النػػرم ،" األنشػػطة المدرسػػية الالصػػفية والمشػػكالت التػػي تحػػد مػػف ذلػػؾ

 العدد الااني. ،المجمد الاالث عشر ،السعكدية
أثر استخداـ النشػاط التمثيمػي فػي تنميػة بعػض ميػارات (: " 2001عمي سػعد ) ،جاب اهلل .23

مجمػػػة عمميػػػة  ،" التعبيػػػر الشػػػفوي لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ األوؿ اإلعػػػدادي بسػػػمطنة عمػػػاف
 .مصر ،مسجامعة عيف ش ،كمية التربية ،(68) العدد ،حكمةم

األصوؿ الحديثة لتدريس المغة العربيػة " :(1975أبك ال تكح ) ،عمي كالتكنسي ،الجمببلطي .24
 .الناهرة: مطبعة نهضة مصر ،2ط  ،"والتربية الدينية

 ،1ط  ،" فف التصميـ واإلخػراج فػي الصػحافة المدرسػية"  :(2006إيناس محمػكد ) ،حامد .25
 .مكتبة زهراء الشرؽ :الناهرة

 ،1ط  ،" فػف التعبيػر الػوظيفي(: " 2002خميػؿ محمػكد ) ،د ال تاح كنصارخميؿ عب ،حماد .26
 .كرمطبعة كمكتبة منص ، زة

 ،"طػرؽ تعمػيـ المغػػة العربيػة فػػي التعمػيـ العػػاـ": (1996حسػػف ) ،جاسػـ كالخمي ػة ،الحسػكف .27
 .بيا : منشكرات جامعة عمر المختارلي ،1ط

 ،"العربيػة والتربيػة الدينيػة طرؽ تدريس المغػة" :(1981كآخػركف ) ،محمكد رشدم ،خاطر .28
 .الناهرة : دار المعرفة ،2ط
فػػػػف تػػػدريس ميػػػػارات المغػػػة العربيػػػػة فػػػي المرحمػػػػة " :(1997محمػػػكد أحمػػػد ) ،الػػػدراكيش .29

 .األردف(: دا رة المطبكعات كالنشرعماف ) ،2ط  ،"األساسية

 اتجاىػػات حديثػػة فػػي تػػدريس" :(2005سػػعاد عبػػد الكػػريـ  ) ،طػػ  عمػػى ك الػػكا مي ،الػػدليمي .30
 .األردف(: عالـ الكتب الحديثإربد ) ،1ط  ،"المغة العربية

عػالـ  :النػاهرة ،3ط  ،"تطبيقاتو ،أىدافو ،أسسو ،النشاط المدرسي"(: 1989فكرم ) ،رياف .31
 .الكتب

 .دمشؽ : دار ال كر ،1ط ،"طرؽ تدريس المغة العربية" :(1996جكدت ) ،الركابي .32

ة  ػػزة : مكتبػػ ،2ط  ،"المغػػة العربيػػةالمرشػػد فػػي تػػدريس " :(1999، محمػػد شػػحادة )ز ػػكت .33
 .األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزي 
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مكانة المناشط المغوية غير الصفية في تعمػـ المغػة (: " 1997عبد األمير محسػف ) ،زهير .34
 ،رسالة ماجستير  ير منشػكرة ،" العربية لدى طمبة الصؼ الثالث اإلعدادي بدولة البحريف

 .كمية التربية ،جامعة البحريف
األصػػوؿ التربويػػة فػػي تعمػػيـ العمػػـو اإلسػػالمية ومػػواد المغػػة " :(د . تعػػدناف ) ،سػػبيعيال .35

 دار  تيبة لمطباعة كالنشر. :دمشؽ  ،"العربية

مدى ممارسة الطػالب الممتحقػيف بكميػة التربيػة شػعبة " :(1997عبد الحميد زهرم ) ،سعد .36
 ،فػي المنػاهو كطػرؽ التػدريسدراسػات  ، "التعميـ البتدائي لميارات المغويػة العامػة الالزمػة

 .العدد الساب  كالخمسكف
(: مكتبػػػػػة األردفعمػػػػػاف ) ،1ط  ،"النشػػػػػاطات المدرسػػػػػية" :(2010صػػػػػبلح فػػػػػؤاد ) ،سػػػػػميـ .37

 المجتم  العربي.

 ،البػرامج التعميميػة( ،مقػدمات ،األىميػة ،فنوف المغػة )المفيػـو ":(2008فػراس ) ،السميتي .38
 .إربد )األردف(: عالـ الكتب الحدياة ،1ط
 .األنجمك مصرية :الناهرة "،دراسات في المناىج"  :(1959كهيب كآخركف ) ،معافس .39

فػػػف التػػػدريس لمتربيػػػة المغويػػػة وانطباعاتيػػػا المسػػػمكية " :(1979محمػػػد صػػػالح ) ،سػػػمؾ .40
 .الناهرة : مكتبة األنجمك مصرية ،"وأنماطيا العممية

لتػدريس التعبيػر أثر استخداـ طريقة العصؼ الػذىني " :(2006عبد رب  هاشـ ) ،السميرم .41
ير رسػالة ماجسػت ،"في تنمية التفكير اإلبػداعي لػدى طالبػات الصػؼ الثػامف األساسػي بغػزة

 .كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ، ير منشكرة
 ،1ط ،"المػػوجز فػي طرائػػؽ تػدريس المغػػة العربيػة وآدابيػػا" :(1980محمػكد أحمػد ) ،السػيد .42

 .بيركت: دار العكدة

 ،3ط ،"ومجػالت تطبيقػو ،ووظائفػو ،مفيومو ،نشاط المدرسيال" :(1994حسف ) ،شحات  .43
 .صرية المبنانيةالناهرة: الدار الم

 ،1ط ،"مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا" :(2005، سػعدكف )الشمرم، هدل كالسامكؾ .44
 .دار كا ؿ لمنشر

 األنشطة المغوية وأثرىا عمى تنمية بعض الميارات الكتابية لدى(: " 1994هدل ) ،صالح .45
جامعػػة عػػيف  ،كميػػة التربيػػة  ،رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة ،" طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي

 .الناهرة ،شمس
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 ،"تػػدريس المغػػة العربيػػة وفقػػًا ألحػػدث الطرائػػؽ التربويػػة" :(2010عمػػكم عبػػد اهلل ) ،طػػاهر .46
 .عماف : دار المسيرة ،1ط
 ،"اسػػتخداماتيا ،ىػػامعايير  ،األنشػػطة المغويػػة : أنواعيػػا" :(2005رشػػدم أحمػػد ) ،طعيمػػة .47

 .الكتاب الجامعي ،لعيف : األمارات العربية المتحدةا ،1ط

 دار المسيرة. ،عماف ،1ط "،المنيج المدرسي المعاصر"  :(2008)  رشدم أحمد ،طعيمة .48

 ،"منػػػاىج تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة بالمرحمػػػة األساسػػػية" :(2001رشػػػدم أحمػػػد ) ،طعيمػػػة .49
 .الناهرة

 .دار ال كر ،األردف(عماف : ) ،1ط  ،"لصحافة التربويةا" :(2009رفعت عارؼ ) ،الضب  .50

 ،1ط ،"التػػدريس فػػي المغػػة العربيػػة": (1984يكسػػؼ ) ،محمػػد إسػػماعيؿ كالحمػػادم ،ظػػافر .51
 .دار المريخ :الرياض

الميػارات القرائيػة والكتابيػة طرائػؽ " :(2005محمػد فخػرم ) ،راتب  اسػـ كمنػدادم ،عاشكر .52
ستراتيجياتتدريسيا و   .دار المسيرة :األردف( ف )عما ،1ط ،"ياا 

أسػاليب تػدريس المغػة العربيػة بػيف " :(2003) محمػد فػؤاد ،راتػب  اسػـ كالحكامػدة ،عاشػكر .53
 .عماف: دار المسيرة ،1ط ،"النظرية والتطبيؽ

مجمػػة  ،النشػػاط خػػارج الفصػػؿ وموقػػؼ بعػػض الفمسػػفات منػػو"  :(1992أحمػػد ) ،عاصػػـ .54
 .معة المنكفيةجا ،العدد الاالث ،"البحوث النفسية والتربية

 ،"طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية والتربية اإلسالمية" :(2000فخرم الديف ) ،عامر .55
 .الناهرة : عالـ الكتب ،2ط 

مجمػػة التربيػػة  ،"أىميػػة النشػػاط المدرسػػي فػػي العمميػػة التربويػػة"  :(1990أحمػػد ) ،عبػػد اهلل .56
 .الدكحة ، التاس  كالامانكفالعدد  ،النطرية

تقػػويـ مسػػتويات األداء فػػي التعبيػػر المغػػوي " :(2006عبػػد اهلل عبػػد الحميػػد ) ،عبػػد الحميػػد .57
جامعػة  ،كميػة التربيػة  ، العػدد التاسػ  ،مجمة النػراءة كالمعرفػة ،"لدى طالب المرحمة الثانوية

 .عيف شمس
( : دار اليػػازكرم عمػػاف )األردف ،1ط  ،"األنشػػطة المدرسػػية" :(2007أالء ) ،عبػػد الحميػػد .58

 .العممية
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برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة الميػػارات األساسػػية لمتعبيػػر الكتػػابي (: " 2001يػػاد )إ ،الجػػكاد عبػػد .59
 ،جستير  ير منشكرة رسالة ما ،"اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بمحافظة غزة

كميػػة التربيػػة جامعػػة البرنػػامو المشػػترؾ بػػيف كميػػة التربيػػة بجامعػػة عػػيف شػػمس ك  ،كميػػة التربيػػة
 . زة -األ صى 

 .الناهرة : مكتبة  ريب ،"طرؽ تدريس المغة العربية" :(1991عبد المنعـ ) ،العاؿعبد  .60

فاعميػػػة بعػػػض األسػػػاليب التدريسػػػية فػػػي تنميػػػة (: " 1998) محمػػػكد محمػػػد ،عبػػػد الكػػػريـ .61
 ،رسالة ماجستير  يػر منشػكرة ،" ميارات التعبير اإلبداعي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي

 .كمية التربية ،جامعة طنطا

تنمية ميارات بعض مجالت التعبيػر التحريػري الػوظيفي " :(1987عطية ) ،منصكدد العب .62
كميػػة التربيػػة : جامعػػة  ،رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة  ،"األوؿ الثػػانوي دى طػػالب الصػػؼلػػ

 .الز ازيؽ
 ،1ط ،"ميػارات فػي المغػة والتفكيػر" :(2003عبد العزيز ) ،نبيؿ كأبك حشيش ،عبد الهادم .63

 .يرة لمنشر كالتكزي  كالطباعةالمسعماف : دار 

المسػػيرة عممػػف : دار  ،1ط ،"ميػػارات فػػي المغػػة والتفكيػػر" :(2003عبػػد الهػػادم كأخػػركف ) .64
 .لمنشر كالتكزي  كالطباعة

النشػػػاط الطالبػػػي أسػػػس نظريػػػة "  :(2009عصػػػاـ تكفيػػػؽ ) ،رجػػػاء محمػػػكد ك مػػر ،عامػػاف .65
 .ر ال كر) األردف ( : دا –عماف  ،1" طتجارب عالمية تطبيقات عممية 

رؤية حوؿ تعزيز دور النشاط المدرسي في تطػوير العمميػة (: " 1991محمػد ) ،العصيمي .66
 .األربعكفالعدد  ،رسالة الخميو ،"التربوية

برنػػػامج مقتػػػرح لمتػػػدريب عمػػػى بعػػػض مجػػػالت (: " 2000عبػػػد الحميػػػد زهػػػرم ) ،عطػػػا اهلل .67
 ،" ياجػػاتيـ المينيػػةالتعبيػػر الكتػػابي الػػوظيفي لػػدى طػػالب الثػػانوي التجػػاري فػػي ضػػوء احت

 .العدد الاالث كالستكف ،دراسات في المناهو كطرؽ التدريس مجمة
 ،1ط ،تػػدريس المغػػة العربيػػة فػػي ضػػوء الكفايػػات األدائيػػة :(2007محسػػف عمػػي ) ،عطيػػة .68

 .( : دار المناهوعماف )األردف

فػػة كتبػػة دار الانام ،"المرشػػد الفنػػي لتػػدريس المغػػة العربيػػة" :(1998فيصػػؿ حسػف ) ،العمػي .69
 . لمنشر كالتكزي 
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، " أنواعيػػا ،أىػػدافيا ،أىميتيػػا،"النشػػاطات المنيجيػػة المغويػػة (: 2003احمػػد ) ،العمػػايرة .70
 .العدد األكؿ كالااني ،: األردفعماف ،مجمة المعمـ الطالب

 ،اإلصػػدار الخػػامس ،" القيػػاس والتقػػويـ فػػي العمميػػة التدريسػػية "(: 2002أحمػػد )  ،عػػكدة .71
 .دار األمؿ لمنشر كالتكزي  ،مكؾكمية العمـك بجامعة الير 

" برنامج مقترح لتنمية ميػارات التعبيػر الكتػابي فػي ضػوء مػدخؿ (: 2000فػايزة ) ،عكض .72
المػؤتمر العممػي السػنكم  ،" عمميات الكتابة التفاعمي لػدى الطالبػات معممػات المغػة العربيػة

 .كمية التربية ،جامعة حمكاف ،الاامف
رح لتنميػة ميػارات الكتابػة الوظيفيػة لتالميػذ المرحمػة برنامج مقت(: " 1996دياب ) ،عيد  .73

سػػػالة دكتػػػكراا  يػػػر ر  ،" اإلعداديػػػة فػػػي ضػػػوء الحاجػػػات الفرديػػػة والمتطمبػػػات الجتماعيػػػة
 .كمية التربية ،جامعة طنطا ،منشكرة

عماف : دار  ،1ط ،"مدخؿ إلى تدريس ميارات المغة العربية" :(2011زهدم محمد ) ،عيد .74
 .ص اء

برنامج مقترح في النشاط المدرسي لتنمية ميػارات (: " 1998بد السمي  )صبلح ع ،ال رخ .75
 ،التعبير الكتابي اإلبداعي لدى تالميذ مرحمة التعميـ األساسي بجميوريػة مصػر العربيػة "

 .كمية التربية ،جامعة المنكفية  ،رسالة ماجستير  ير منشكرة 
النػاهرة :  ،1ط ،"وتطبيقاتيػا عمميػات الكتابػة الوظيفيػة" :(2003محمػد رجػب ) ،فضؿ اهلل .76

 عالـ الكتب.
تمػػايز الجػػنس والبيئػػة ونػػوع التعمػػيـ فػػي تفضػػيالت (: " 1998محمػػد رجػػب ) ،فضػػؿ اهلل .77

 –االػػث لكميػػة التربيػػة المػػؤتمر العممػػي ال ،" األنشػػطة المغويػػة لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة
 .1998أبريؿ   29-28، يكمي : جامعة طنطا

برنػػػامج مقتػػػرح فػػػي القػػػراءات اإلضػػػافية لتنميػػػة بعػػػض (: " 2002جمػػػاؿ كمػػػاؿ ) ،ال ميػػت .78
رسػالة ماجسػتير  يػر  ،" ميارات التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ التاسػع بمحافظػات غػزة

 .كمية التربية  ،الجامعة األزهر ،منشكرة 
فاعمية استخداـ  مداخؿ حديثة في تنمية ميارات التعبيػر (: " 2000حاـز محمكد ) ، اسـ .79

 ،كتػكراا  يػر منشػكرة رسػالة د ،" لػدى تالميػذ الحمقػة الثانيػة مػف التعمػيـ األساسػيالكتابي 
 .كمية التربية ،جامعة حمكاف

 .دار الكتب ،الناهرة ،2" ط التربية عف طريؽ النشاط"  :(1984إسماعيؿ ) ،النباني .80
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 .1ط ،" " تصميـ التدريس(: 1995يكسؼ كآخركف ) ، طامي .81

راسات تحميمية ومواقؼ تطبيقية في تعمػيـ المغػة العربيػة د" :(1981حسيف سػميماف ) ، كرة .82
 .عارؼالناهرة : دار الم ،1ط  ،"والديف اإلسالمي

تنميػػة بعػػض ميػػارات التعبيػػر اإلبػػداعي فػػي (: " 1995عبػػد اهلل عبػػد الػػرحمف ) ،لكنػػدرما .83
عػػػيف  ،جامعػػػة النػػػاهرة ،نشػػػكرةرسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر م ،المرحمػػػة الثانويػػػة بدولػػػة الكويػػػت "

 .شمس
النػاهرة :  ،1ط  ،"النشاط المدرسي بيف النظرية والتطبيػؽ ":(2010سعيد عبد اهلل ) ،الفي .84

 .عالـ الكتب
األنجمػػػػك  ،النػػػػاهرة ،2ط  ،"المػػػػنيج منظومػػػػة لمحتػػػػوى التعمػػػػيـ"  :(1993)رشػػػػدم ،لبيػػػػب .85

 .مصرية

 .لناهرة عالـ الكتبا ،"المناىج بيف النظرية والتطبيؽ" :(1984أحمد حسيف ) ،المناني .86

معجـ المصطمحات التربوية المعرفة في المنػاىج (: " 2003عمى ) ،أحمد كالجمؿ ،منانيال .87
 .عالـ الكتب ،الناهرة ،13ط  ،"وطرؽ التدريس 

أثر استخداـ النشاط التمثيمي عمػى تحصػيؿ تالميػذ الصػؼ (: " 2001أحمد حسف ) ،المكح .88
البرنػػػامو  ،يررسػػػالة ماجسػػػت ،"الخػػػامس األساسػػػي فػػػي قواعػػػد النحػػػو واتجاىػػػاتيـ نحوىػػػا

 .جامعة األ صى :  زة ،كمية التربية ،المشترؾ 
فاعمية برنػامج مقتػرح باسػتخداـ المسػرح التعميمػي لتنميػة (: " 2005أحمد حسػف ) ،المكح .89

ميارات التواصؿ الشفوي لػدى طػالب الصػؼ السػابع األساسػي فػي ضػوء مػدخؿ التواصػؿ 
 ..األ صى ،جامعة عيف شمس ،رسالة دكتكراا  ير منشكرة ،المغوي "

فاعميػػة العمػػـو الشػػرعية فػػي تنميػػة ميػػارات الكتابػػة ( : " 1998عمػػي إسػػماعيؿ ) ،محمػػد .90
العػػدد  ،التػػدريسدراسػػات فػػي المنػػاهو كطػػرؽ  ،" العربيػػة لػػدى تالميػػذ المدرسػػة اإلعداديػػة

 .الااني كالخمسكف
ط  ،"األسس والمبػادئ والتطبيقػات ،الصحافة المدرسية"(:  2000سمير محمد )  ،محمكد .91

 .دار ال جر ،الناهرة ،2

لمنمػو المينػي لمعممػي  ،مياـ موجية لمغة العربيػة " :(1996ناصر محمكد ) ،المخزكمي .92
الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاهو كطػػػرؽ  ،دراسػػات فػػي المنػػاهو كطػػرؽ التػػدريس ،"المغػػة العربػػي

 .العدد الخامس كالابلاكف ،لتدريسا
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عمػػػاف : دار  ،1ط  ، "ربيػػػةتػػػدريس فنػػػوف المغػػػة الع" :( 2009عمػػػي أحمػػػد )  ،مػػػدككر  .93
  المسيرة.

فاعميػػة  التعمػػيـ التعػػاوني فػػي اكتسػػاب طمبػػة المرحمػػة (: " 1995محمػػد حسػػف ) ،المرسػػي .94
 10)- (7المػػػؤتمر العممػػػي السػػػاب  فػػػي ال تػػػرة مػػػف ،" الثانويػػػة لميػػػارات التعبيػػػر الكتػػػابي

 .المجمد األكؿ ،1995 أ سطس 

رات بعػض فنػوف الكتابػة اإلبداعيػة فػي " برنامج لتنميػة ميػا:  2000حسف أحمد ) ،مسمـ .95
 ،جامعػػة الز ػػازيؽ ،رسػػالة دكتػػكراا  يػػر منشػػكرة، "  المغػػة العربيػػة لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة

 .كمية التربية

أنشػػطة لغويػػة مقترحػػة لتنميػػة األداء المغػػوي لػػدى تالميػػذ (: " 2008حسػػف أحمػػد ) ،مسػػمـ .96
العػدد الرابػ   ،التػدريسكطػرؽ منػاهو دراسػات فػي ال ،"  الصؼ األوؿ مف المرحمة البتدائية

 عشر.
" فاعمية برنػامج بالوسػائؿ المتعػددة فػي تنميػة ميػارات  :(2006يكسؼ سعيد ) ،المصرم .97

رسػالة ماجسػتير  يػر  ،" التعبير الكتابي والحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ الثػامف األساسػي
 .كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،رةمنشك 

 .عماف : دار المسيرة ،3ط  ،"ميارات المغة العربية" :(2010عبد اهلل عمي ) ،مصط ى .98

بيػػػركت  ،1ط  ،"خصػػػائص العربيػػػة وطرائػػػؽ تدريسػػػيا" :(1985نػػػايؼ محمػػػكد ) ،معػػركؼ .99
 .الن ا س  لبناف( : دار )

 ."أساليب تدريس المغة العربية والتربية اإلسالمية" :(1995أحمد محمد ) ،المنكسي .100

دراسػػة لمجموعػػة مػف العوامػػؿ التػػي تعػػوؽ ( : " 1997)فاطمػة  ،بدريػة كالمطاكعػػة ،المػبل .101
مركػػز البحػػكث التربكيػػة مجمػػة  ،" تعمػػيـ ميػػارات التعبيػػر اإلبػػداعي فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة

 .العدد الااني عشر ،السنة السادسة ،بجامعة  طر
عالقػة الثقافػة اإلسػالمية بالقػدرة عمػى التعبيػر الكتػابي : " (2000بسػاـ عػايش ) ،النجار .102

الجامعػة  ، يػر منشػكرة رسالة ماجستير ،" مبة الصؼ العاشر بمحافظة خاف يونسلدى ط
 .تربيةكمية ال ،اإلسبلمية

برنػػامج مقتػػرح لتنميػػة بعػػض ميػػارات التعبيػػر الكتػػابي (: " 2004بسػػاـ عػػايش ) ،النجػػار .103
جامعػة  ،كراا  يػر منشػكرة رسػالة دكتػ ،" اإلبداعي لدى طمبة الصؼ العاشر بمحافظة غزة

 .كمية التربية ،عيف شمس
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معايير اختبار موضوعات التعبيػر الكتػابي اإلبػداعي لػدى معممػي (: "2008ش ا ) ،الندل .104
 ،رسػػػالة ماجسػػػتير  يػػػر منشػػػكرة ،" الصػػػؼ الحػػػادي عشػػػر وعالقتيػػػا بػػػبعض المتغيػػػرات

 .كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية
ؿ منػاىج العمػـو برنػامج مقتػرح فػي التربيػة البيئيػة مػف خػال ( : " 2000تيسػير ) ،نشكاف .105

جامعة عػيف  ، ير منشكرة دكتكراارسالة  ،" لطالب المرحمة األساسية العميا بمحافظة غزة
 .كمية التربية ،شمس

األنشطة المغوية غيػر الصػفية فػي اكتسػاب الميػارات ( : " 2007أحمد محمػد ) ،النشكاف .106
 .الخامس كالستكفالعدد  ،مجمة النراءة كالمعرفة ،" المغوية لدى متعممي المغة العربية

 ،فمسػػػطيف ،مجمػػػة الرسػػػالة  ،" النشػػػاط المدرسػػػي والػػػتعمـ( : " 2000عمػػػر ) ،نصػػػر اهلل .107
 .9العدد

آراء طمبة الصؼ الثاني الثانوي في األردف حػوؿ مػدى ( : " 1999حمداف عمي ) ،نصر .108
مجمػػػة جامعػػػة  ،" فػػػي مواقػػػؼ الكتابػػػة التعبيريػػػة ،توظيػػػؼ عمميػػػات اإلنشػػػاء والمراجعػػػة 

 .العدد الاالث ،مد الخامس عشرالمج ،دمشؽ
تقػػويـ مسػػتويات الكتابػػة التعبيريػػة لػػدى تالميػػذ نيايػػة ( : " 1995حمػػداف عمػػي ) ،نصػػر .109

بكيػػة بجامعػػة مجمػػة مركػػز البحػػكث التر  ،" الحمقػػة األولػػى فػػي المرحمػػة األساسػػية بػػاألردف
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 (1ممحؽ رقـ )

 لتحديد األنشطة المغوية الالزمة لتنمية الميارات الكتابية استبانة

 لمصؼ السادس األساسي

 ؿ التعديؿقب
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 

 
 

 أخي المعمـ ... أختي المعممة ...
  ...السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

سػػػػينـك الباحػػػػث إف شػػػػاء اهلل بدراسػػػػة لنيػػػػؿ درجػػػػة الماجسػػػػتير فػػػػي التربيػػػػة مػػػػف الجامعػػػػة 
 اإلسبلمية ب زة بعنكاف :

 
 رات الكتابيةأثر توظيؼ األنشطة المغوية في تنمية بعض الميا
 يلدى طمبة الصؼ السادس األساس

 
  إلى تحديد األنشطة المغوية الالزمة لتنمية الميارات الكتابية . الستبانةتيدؼ ىذه 

 ميمػة األهميػة( -متكسػطة األهميػة -أرجك منؾ تحديد األنشطة الم كية مف حيث األهمية كهي )مهمة جدان 
االستبانة كضعت ل رض البحث العممي  فبل داعي لكتابة اسمؾ ألف هذا  ،متكخيان الد ة كالمكضكعية في ذلؾ

عادتها بأسرع ك ت ممكف .  عميها , كالرجاء اإلجابة عف فنرات االستبانة كا 
 
 
 

 ولكـ جزيؿ الشكر
                                                                    

 
 الباحث
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 اف أخرى مف األنشطة المغوية تريد إضافتيا :أرجو تدويف ألو 
1    -         ...........................................2 – ......................................... 
3    -         ...........................................4 - ......................................... 
5    -         ...........................................6 - ......................................... 

 
 
 
 
 
 

 درجة األىمية األنشطة المغوية ـ
 قميمة األىمية متوسطة األىمية ة جداً ميم

    اإلذاعة المدرسية 1
    الصحافة المدرسية 2
    جماعة المكتبة 3
    جماعة التمايؿ 4
    الجماعات األدبية 5
    جماعة الخطابة 6
    النراءة الحرة 7
    نادم الم ة العربية 8
    جماعة المسرح  9

    كتابة التنارير  10
    مسابنات في الخط 11
    المسابنات الشعرية ) جكدة اإللناء ( 12
    االحت االت المدرسية 13
    المحاضرات كالندكات 14
    إلناء النصص كالنكادر 15
    كتابة النصة 16
    الصحؼ الحا طية  17
    المجبلت 18
    كتابة التمخيصات 19
    المهرجانات 20
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 (2ممحؽ رقـ )
 

 لتحديد األنشطة المغوية الالزمة لتنمية الميارات الكتابية استبانة
 يلمصؼ السادس األساس

 بعد التعديؿ
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 يـبسـ اهلل الرحمف الرح
 
 

 أخي المعمـ ... أختي المعممة ...
  ...السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

سػػػػينـك الباحػػػػث إف شػػػػاء اهلل بدراسػػػػة لنيػػػػؿ درجػػػػة الماجسػػػػتير فػػػػي التربيػػػػة مػػػػف الجامعػػػػة 
 اإلسبلمية ب زة بعنكاف :

 
 أثر توظيؼ األنشطة المغوية في تنمية بعض الميارات الكتابية

 يلدى طمبة الصؼ السادس األساس
 

  إلى تحديد األنشطة المغوية الالزمة لتنمية الميارات الكتابية . الستبانةتيدؼ ىذه 

 ميمة األهمية( -متكسطة األهمية-أرجك منؾ تحديد األنشطة الم كية مف حيث األهمية كهي )مهمة جدان 
عي لكتابػة اسػمؾ متكخيان الد ة كالمكضكعية في ذلؾ , ألف هذا االستبانة كضعت ل رض البحث العممي  فبل دا

عادتها بأسرع ك ت ممكف .  عميها , كالرجاء اإلجابة عف فنرات االستبانة كا 
 
 
 

 ولكـ جزيؿ الشكر
                                                                    

 
 
 

 الباحث
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 أرجو تدويف ألواف أخرى مف األنشطة المغوية تريد إضافتيا :
1   -         ...........................................2 – ......................................... 
3   -         ...........................................4 - ......................................... 
5   -      ...........................................   6 - ......................................... 

 درجة األىمية األنشطة المغوية ـ
 قميمة األىمية متوسطة األىمية ميمة جداً 

    اإلذاعة المدرسية 1
    الصحافة المدرسية 2
    جماعة المكتبة 3
    جماعة التمايؿ كالمسرح 4
    الجماعات األدبية 5
    جماعة الخطابة 6
    النراءة الحرة 7
    نادم الم ة العربية 8
    كتابة الرسا ؿ كالدعكات 9
    كتابة التنارير كالتمخيصات 10
    ي الخطمسابنات ف 11
    المسابنات األدبية) شعران كناران ( 12
    المهرجانات كاالحت االت المدرسية 13
    المحاضرات كالندكات 14
    إلناء النصص كالنكادر 15
    كتابة النصة 16
    المناظرات 17
    المجبلت 18
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 (3ممحؽ رقـ )
 األنشطة المغوية استبانةقائمة السادة محكمي 

 مكاف العمؿ الدرجة العممية السـ ـ

 جامعة األ صى دكتكراا في الم ة العربية د . حماد أبك شاكيش 1

  زة -التربية كالتعميـ كزارة  دكتكراا في المناهو كطرؽ التدريس د . خميؿ حماد 2

 جامعة األ صى دكتكراا في المناهو كطرؽ التدريس د . ناهض فكرة 3

 جامعة األ صى دكتكراا في المناهو كطرؽ التدريس د . جماؿ الزعانيف 4

 جامعة الندس الم تكحة دكتكراا في المناهو كطرؽ تدريس الم ة العربية د . جماؿ ال ميت 5

 جامعة الندس الم تكحة تكراا في المناهو كطرؽ تدريس الم ة العربيةدك د . ماجد الزياف 6

 جامعة األ صى دكتكراا في الم ة العربية د . محمد النطاكم 7

 مشرؼ ل ة عربية بككالة ال كث دكتكراا  في المناهو كطرؽ تدريس الم ة العربية د . رأفت الهباش 8

  زة -كزارة التربية كالتعميـ  تدريسماجستير في المناهو كطرؽ ال أ . يعنكب حجك 9

 مشرؼ ل ة عربية بككالة ال كث ماجستير مناهو  كطرؽ تدريس الم ة العربية أ . محمد أبك ريا 10

 جامعة الندس الم تكحة ماجستير في المناهو كطرؽ التدريس أ . أيمف الشيخ عمي 11

 مدارس ككالة ال كثمدرس ل ة عربية ب ليسانس ل ة عربية أ . عطية أبك شاكيش 12
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 (4ممحؽ رقـ )

 اختبار الميارات الكتابية

 قبؿ التعديؿ
 
 

 ...................................................................................التاريخ /    ............................................................................        اسـ الطالب / 
 ....................................................................................الفصؿ /    ..................................................................................         المدرسة  / 

 
 

 عزيزي الطالب :

 المهارات الكتابية األساسية لديؾ عند الكتابة كهي :هذا االختبار ينيس مدل تكافر 
 مهارة اكتماؿ أركاف الجممة, مهارة استخداـ عبلمات التر يـ, مهارة استخداـ أدكات الربط .

 هذا االختبار لف يؤار عمى نجاحؾ أك رسكبؾ , كال عبل ة ل  بامتحاف آخر العاـ  .

ونكم جزيم انشكز

 انباحث

 تعميمات الختبار   

 .   ةد األس مة ابلاعد .1
 األس مة تن  في أرب  ص حات . .2
 درجة( . 50العبلمة الكمية: ) .3
 التأكد مف  راءة جمي  األس مة . .4
 مراعاة كتابة اسـ الطالب رباعيان بخط كاضح . .5
 ضركرة كتابة اسـ المدرسة بخط كاضح . .6
 مدة االختبار ساعة . .7
 التنبي  عمى اإلجابة بخط كاضح . .8
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 قيف :الختبار يتكوف مف ش
 : االختبار المكضكعي . الشؽ األوؿ
 : االختبار المنالي )الكتابة الحرة(. الشؽ الثاني

 أوًل _ الختبار الموضوعي: 
 درجة ( 15)                                                       ميارة اكتماؿ أركاف الجممة : -1
 درجات(10)( أماـ الجممة الناقصة .   ) مةاألركاف وعال ة( أماـ الجممة المكتممضع عالمة ) -أ 

 )           (     منـ البستاني األشجار                                      .1
 )           (   تكاُر األمطاُر شتاءن                                             .2
 )           (         الهكاُء الممكُث ي سد                                         .3
 )           (     الطالبُة أخبلُ ها                                                .4
 )           (      أيف المدرسة ؟                                               .5
 (   )                مف أخبلؽ المسمـ                                        .6
 )           (    المؤمُف يرتُؿ النرآف                                            .7
ـُ اإلسبلـُ                                                  .8  )           (   يحرن
 )           (                                  المؤمُف الصادُؽ الباُر          .9
 )           (      د إال رسكؿ"                                            ."ما محم1.

 درجات( 3)أكمؿ الفراغ بكممة مف عندؾ لتعطي معنى متكاماًل لمجممة :                             -ب 
 مت تحةه . ............................. الحدينةه  .1
 إلى شرح المعمـ. التمميذ  .............................  .2
 عف الكطف بشجاعة . ............................. يداف   .3

 
 ) درجتاف (  رتب الكممات التالية لتعطى معنى متكامال لمجممة:                                   -ج 

 الطالب _ بجا زة _ المدير _ امينة_ كافأ. -1

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

  الية _ يجب _ العيف _ عميها _ المحافظة. -2
............................................................................... 
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 ( درجات10)                              لترقيـ:                       ميارة استخداـ عالمات ا -2
 ( درجات 5)            التي تحتوى عمى عالمة الترقيـ الصحيحة  : ةرمز الجمم ضع دائرة حوؿ -أ 

 أ ( متى عدت مف الس ر ؟    – 1
 ب ( متى عدت مف الس ر ,       
 ج ( " متى عدت مف الس ر "       

 أ (  ذهبت إلى شاطئ البحر :  كجمست حتى  ركب الشمس .    - 2
 ن  كجمست حتى  ركب الشمس .ب (  ذهبت إلى شاطئ البحر        
 ج (  ذهبت إلى شاطئ البحر ,  كجمست حتى  ركب الشمس .        

 أ ( األسد أشد الحيكانات جرأة ,    - 3
 ب (  األسد أشد الحيكانات جرأة .       
 ج ( األسد أشد الحيكانات جرأة ...        

 أ ( أ ساـ الكبلـ ابلاة  ,  اسـ كفعؿ كحرؼ .     - 4
 ب ( أ ساـ الكبلـ ابلاة  :  اسـ كفعؿ كحرؼ .        

 ج ( أ ساـ الكبلـ ابلاة !  اسـ كفعؿ كحرؼ .        

 أ ( كالدم _ رحم  اهلل _ كاف تنيان .     - 5
 ب (  كالدم رحم  اهلل ,  كاف تنيان .        
 ج ( كالدم رحم  اهلل كاف تنيان .              

 
 درجات(          5)                   سبة في الفراغات التالية مما بيف األقواس:ضع عالمة الترقيـ المنا -ب 

 {  /  ؛  / )  (  / " "   ...!  /   }
 أخرج الخادـ مف عمم  ___ ألن  لـ يكف مخمصان لسيدا . .1
 ما أجمؿ هذا البستاف ___ .2
  م  الصابريف ___ . اؿ تعالى : ___ يا أيها الذيف آمنكا استعينكا بالصبر كالصبلة إف اهلل .3
 الشمس كالنمر كالشجر ___ دليؿ عمى  درة اهلل . .4
 انتشر الكمبيكتر ___ الحاسب اآللي ___ انتشاران سريعان . .5

 درجة ( 15)                                        ميارة استخداـ أدوات الربط بيف الجمؿ :  -3
 ( درجات  7)                     بيف األقواس فيما يمي : اختر األداة الصحيحة مما -أ 

 ) سكؼ  ,  ربما  ,  فمف (  مهما تسرع في السير___ تمحؽ النطار .                    (1
 ) منذ  ,   إذا  ,   بينما (           جمست ألكتب رسالة___ كاف محمد ينرأ صحي ة .         (2
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 ) حيث  ,  كمما  ,  لكال (                               أجمس ألستريح___ أحسست بالتعب . (3
 ) لكف   ,   منذ  ,   أك (                      لـ أشاهد مباراة كرة الندـ ___ندكة أدبية .       (4
 ___ سممت األجساـ سممت العنكؿ .                                ) لك   ,   إذا   ,   لكال ( (5
 ) لكال   ,   متى  ,   لك (                          ___ تراحـ الناس ما كاف بينهـ جا   .     (6
 العمـ كاألخبلؽ هما ___ يسمكاف بال رد .                            ) المتاف , الذيف  , المذاف ( (7

   درجات(  8 )       :مما بيف القوسيف ضع مكاف الفراغ األداة الصحيحة -ب 
 ف  _ لكف( )بؿ _أـ _ الفاء _ثـ _ كمما _  لول _ الذي

 كرة  كية ___ اهتزت شباؾ المرمى .سدد البلعب   (1
 طاؼ الحجاج حكؿ الكعبة ___ سعكا بيف الص ا كالمركة . (2
 أتنترب الشمس مف مدار الجدم في الصيؼ ___ في الشتاء ؟ (3
 ال يكرث األنبياء ماالن ___ عممان . (4
 ال تنكؿ  كالن فاحشان ___ حسنان . (5
 ف بصحة المرضى .األطباء المخمصكف هـ ___ يعتنك  (6
 ____  ارت عنا عف سطح األرض انخ ضت درجة الحرارة . (7
 ____ رحمة اهلل بنا لشنينا . (8

 درجات(10)                           الختبار المقالي :   _ثانياً 
اختر مكضكعان ت ضؿ الكتابة في  , بحيث يككف معبران عف مشكمة تهمؾ , أك مك ؼ مررت ب  , أك 

, اـ اكتب  في حدكد عشرة أسطر , مراعيان الكتابة اإلمبل ية الصحيحة , كاكتماؿ  الجممة ,  رحمة  مت بها
 كعبلمات التر يـ كأدكات الربط المناسبة.

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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 (5ممحؽ رقـ )
 اختبار الميارات الكتابية

 بعد التعديؿ
 

 ...................................................................................التاريخ /    ............................................................................        الطالب /  اسـ
 ....................................................................................الفصؿ /    ............................         ......................................................المدرسة  / 

 

 ياختبار لقياس بعض الميارات الكتابية لدى طمبة الصؼ السادس األساس
 

 عزيزي الطالب :

الكتابية األساسية لػديؾ ، كتتكػكف أسػ مة االختبػار مػف هذا االختبار ينيس مدل تكافر بعض المهارات 
  سميف :
 : مكضكعي كيشتمؿ عمى ابلاة أس مة . األوؿ
                                                              : منالي، كهك عبارة عف مكضكع تعبير اختيارم ستنكـ بكتابت  كفنا لمسؤاؿ المحدد في االختبار .                                      الثاني

                                                                                                   ل  بامتحاف آخر العاـ  . ةكال عبل هذا االختبار لف يؤار عمى نجاحؾ أك رسكبؾ ,   

 ولكـ جزيؿ الشكر

 الباحث / ياسر عمار

 لختبار   تعميمات ا
 عدد األس مة ابلاة .   (1
 األس مة تن  في أرب  ص حات . (2
 درجة ( . 50العبلمة الكمية: ) (3
 التأكد مف  راءة جمي  األس مة كاإلجابة عنها . (4
 مراعاة كتابة اسـ الطالب رباعيان بخط كاضح . (5
 ضركرة كتابة اسـ المدرسة بخط كاضح . (6
 مدة االختبار ساعة . (7
 كاضح . التنبي  عمى اإلجابة بخط (8
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 : الختبار الموضوعي.القسـ األوؿ

 درجة ( 15)            أول: ميارة اكتماؿ أركاف الجممة:                         
 درجات(10)( أماـ الجممة الناقصة .   مة )األركاف وعال ة( أماـ الجممة المكتمم ضع عالمة ) -أ 

 )           (                                   الشمُس مشر ةه                                    (1
 تكاُر األمطاُر شتاءن                                                                 )           ( (2
 الهكاُء الممكُث ي سد                                                                 )           (  (3
 أخبلُ ها                                                                     )           (  الطالبةُ  (4
 أيف المدرسة؟                                                                      )           (  (5
 )           (                  مف أخبلؽ المسمـ                                                    (6
 المؤمُف يرتُؿ النرآف                                                                )           (  (7
ـُ اإلسبلـُ                                                                       )           ( (8  يحرن
 )           (                                                           المؤمُف الصادُؽ الباُر     (9

 أحبُّ كطني                                                                      )           ( (10
 
 ت(درجا 3)أكمؿ الفراغ بكممة مف عندؾ لتعطي معنى متكاماًل لمجممة :                            -ب 

 الحدينةه ________ مت تحةه . (1
 ________ التمميذ إلى شرح المعمـ. (2
 يداف  ________ عف الكطف بشجاعة . (3

 
 ) درجتاف (  رتب الكممات التالية لتعطى معنى متكامال لمجممة:                                     -ج 

 الطالب _ بجا زة _ المدير _ امينة_ كافأ. -3

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

  الية _ يجب _ العيف _ عميها _ المحافظة. -4
............................................................................... 

 (درجات  10)                              ثانيا: ميارة استخداـ عالمات الترقيـ :          
     درجات ( 5)            التي تحتوى عمى عالمة الترقيـ الصحيحة  : ةضع دائرة حوؿ رمز الجمم  -أ 
 أ ( متى عدت مف الس ر ؟    -1

 ب ( متى عدت مف الس ر ,      

 ج ( " متى عدت مف الس ر "      
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 أ (  ذهبت إلى شاطئ البحر :  كجمست حتى  ركب الشمس .    -2
 ب (  ذهبت إلى شاطئ البحر ن  كجمست حتى  ركب الشمس .      

 ج (  ذهبت إلى شاطئ البحر ,  كجمست حتى  ركب الشمس .      
 أ ( األسد أشد الحيكانات جرأة ,    - 3

 ب (  األسد أشد الحيكانات جرأة .       
 ج ( األسد أشد الحيكانات جرأة ...        

 اة  ,  اسـ كفعؿ كحرؼ .أ ( أ ساـ الكبلـ ابل     - 4
 ب ( أ ساـ الكبلـ ابلاة  :  اسـ كفعؿ كحرؼ .        
 ج ( أ ساـ الكبلـ ابلاة !  اسـ كفعؿ كحرؼ .        

 أ ( كالدم _ رحم  اهلل _ كاف تنيان .     - 5
 ب (  كالدم رحم  اهلل ,  كاف تنيان .        
  ج ( كالدم رحم  اهلل كاف تنيان .             

 درجات  ( 5)    ضع عالمة الترقيـ المناسبة في الفراغات التالية مما بيف األقواس:             -ب
 {  /  ؛  / )  (  / " "   ...!  /   }

 أخرج الخادـ مف عمم  ___ ألن  لـ يكف مخمصان لسيدا . (1
 ما أجمؿ هذا البستاف ___ (2
 بر كالصبلة إف اهلل م  الصابريف ___ . اؿ تعالى : ___ يا أيها الذيف آمنكا استعينكا بالص (3
 الشمس كالنمر كالشجر ___ دليؿ عمى  درة اهلل . (4
 انتشر الكمبيكتر ___ الحاسب اآللي ___ انتشاران سريعان . (5

 ( درجة 15)                                        ميارة استخداـ أدوات الربط بيف الجمؿ :   ثالثا :
 ( درجات 7)                                    بيف األقواس فيما يمي : حة ممااختر األداة الصحي - أ

 ) سكؼ  ,  ربما  ,  فمف ( مهما تسرع في السير___ تمحؽ النطار .                    (1
 ) منذ  ,  إذا  ,  بينما (            جمست ألكتب رسالة___ كاف محمد ينرأ صحي ة . (2
 ) حيث  ,  كمما  ,  لكال (                        بالتعب . أجمس ألستريح___ أحسست (3
 ) لكف  ,  منذ  ,  أك (                      لـ أشاهد مباراة كرة الندـ ___ندكة أدبية . (4
 ___ سممت األجساـ سممت العنكؿ .                           ) لك  ,  إذا  ,  لكال ( (5
 ا   .                         ) لكال  ,  متى  ,  لك (___ تراحـ الناس ما كاف بينهـ ج (6
 العمـ كاألخبلؽ هما ___ يسمكاف بال رد .                     ) المتاف  ,  الذيف  ,  المذاف ( (7
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      :مما بيف القوسيف ضع مكاف الفراغ األداة الصحيحة -ب

 درجات(            8)                                ( _ كمما _  لكال _ الذيف  _ لكف   _اـ _ ال اء _أـ )  بؿ
 كرة  كية ___ اهتزت شباؾ المرمى .سدد البلعب   (1
 طاؼ الحجاج حكؿ الكعبة ___ سعكا بيف الص ا كالمركة . (2
 أتنترب الشمس مف مدار الجدم في الصيؼ ___ في الشتاء ؟ (3
 ال يكرث األنبياء ماالن ___ عممان . (4
 ___ حسنان . ال تنكؿ  كالن فاحشان  (5
 األطباء المخمصكف هـ ___ يعتنكف بصحة المرضى . (6
 ____  ارت عنا عف سطح األرض انخ ضت درجة الحرارة . (7
 ____ رحمة اهلل بنا لشنينا . (8

          ( درجات 10)                                              القسـ الثاني : الختبار المقالي 
بة في  , بحيػث يكػكف معبػران عػف مشػكمة تهمػؾ , أك مك ػؼ مػررت بػ  , أك اختر مكضكعان ت ضؿ الكتا

رحمػػة  مػػت بهػػا , اػػـ اكتبػػ  فػػي حػػدكد عشػػرة أسػػطر , مراعيػػان الكتابػػة اإلمبل يػػة الصػػحيحة , كاكتمػػاؿ  الجممػػة , 
 كعبلمات التر يـ كأدكات الربط المناسبة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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 (6ممحؽ رقـ )
 أسماء السادة محكمي اختبار ميارات التعبير الكتابي قائمة

 

مكاف العمؿالدرجة العمميةالسـ م

جامعة األ صىدكتكراا في الم ة العربيةد . حماد أبك شاكيش1

 زة -كزارة التربية كالتعميـ دكتكراا في المناهو كطرؽ التدريسد . خميؿ حماد2

جامعة األ صىهو كطرؽ التدريسدكتكراا في المناد . ناهض فكرة3

جامعة األ صىدكتكراا في المناهو كطرؽ التدريسد . جماؿ الزعانيف4

جامعة الندس الم تكحةدكتكراا في المناهو كطرؽ تدريس الم ة العربيةد . جماؿ ال ميت5

م تكحةجامعة الندس الدكتكراا في المناهو كطرؽ تدريس الم ة العربيةد . ماجد الزياف6

جامعة األ صىدكتكراا في الم ة العربيةد . محمد النطاكم7

مشرؼ ل ة عربية بككالة ال كثدكتكراا في المناهو كطرؽ تدريس الم ة العربيةد . رأفت الهباش8

 زة -كزارة التربية كالتعميـ ماجستير في المناهو كطرؽ التدريسأ . يعنكب حجك9

مشرؼ ل ة عربية بككالة ال كثاجستير مناهو  كطرؽ تدريس الم ة العربيةمأ . محمد أبك ريا10

جامعة الندس الم تكحةماجستير في المناهو كطرؽ التدريسأ . أيمف الشيخ عمي11

مدرس ل ة عربية بمدارس  ككالة ال كثليسانس ل ة عربيةأ . عطية أبك شاكيش12



 243 

 (7ممحؽ رقـ )
 لألنشطة المغويةصور توضح ممارسة الطالب 
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 ( 8ممحؽ رقـ ) 
 خطاب الجامعة لوكالة الغوث الدولية

 لتسييؿ ميمة الباحث في تطبيؽ الدراسة
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 (9ممحؽ رقـ )
 ةإفادة المدرسة بإجراء تجربة الرسال

 


