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 إهداء
 إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ فخر..

 ف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر كالعزيمة كاإلصرار..إلى مف عممني أ

 إلى كالدم أطاؿ اهلل بقاءه كألبسو ثكب الصحة كالعافية كمتعني ببره كرد جميمو..

 إلى مف نذرت عمرىا مف أجمنا..

 ىا سر نجاحي..ؤ إلى التي دعا

 إليؾ أماه.. قطرة في بحرؾ العظيـ..حبان كطاعةن كبران..

 نحك الحمـ خطكة بخطكة..إلى مف سار معي 

 الحب إلى زكجي الغالي..بكؿ 

 ...أخكتي.إلى رياحيف قمبي

 لى ثرل فمسطيف الغالية..إ

 إلى الدماء الحية..

 إلى غزة المقاكمة..

 إلى مخيمي الصامد "النصيرات"..

 ابات األسرل.إلى أركاح الشيداء..إلى عذ

أف يتقبميا عنده كينفع بيا المسمميف..إنو .راجية ن مف اهلل .أىدم رسالتي ىذه..ثمرة جيدم كبحثي
 سبحانو نعـ المكلى كنعـ النصير.
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 شكر وتقدير
بسػػػـ اهلل الػػػرحمف الػػػرحيـ  الحمػػػد هلل رب العػػػالميف  كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى النبػػػي األمػػػيف  

 الناطؽ بمساف عربي مبيف  كعمى آلو كصحبو أجمعيف....أما بعد.

 عميػػو كسػػػمـ :"مػػػف ال يشػػػكر النػػػاس ال يشػػػكر اهلل " مػػػف قػػػكؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل انطبلقػػاى 
الذم كفقني إلتمػاـ ىػذا الجيػد المتكاإػع إلػى  -سبحانو كتعالى –أتكجو بالتقدير كالعرفاف بعد اهلل 

الجامعة اإلسبلمية ممثمة في إدارتيا كعمادة الدراسات العميا عمى إتاحػة الفرصػة لػي   لنيػؿ درجػة 
ليػػـ جيػػكدىـ التػػي بػػذلت مػػف أجػػؿ تسػػييؿ  ةاسػػات العميػػا  شػػاكر در الماجسػػتير مػػف خػػبلؿ برنػػامج ال

 ميمتي كباحثة في جميع مراحؿ الدراسة.

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أساتذتي في قسـ المنػاىج كطػرؽ التػدريس الػذيف نيمػت مػف 
 عمميـ  كتعممت كاستفدت مف خبراتيـ  ككاف ليـ الفإؿ بعد اهلل في كصكلي ليذا المستكل.

الػػدكتكر / محمػػد شػػحادة زقػػكت  الفاإػػؿ قػػدـ بخػػالص الشػػكر كالتقػػدير إلػػى األسػػتاذ كمػػا كأت
الػػذم تفإػػؿ بقبػػكؿ اإلشػػراؼ عمػػى ىػػذه الرسػػالة كأمػػد الباحثػػة بالػػدعـ كالمسػػاندة فكػػاف نعػػـ المرشػػد 
كالمكجػػو منػػذ أف كػػاف مكإػػكع الرسػػالة فػػي مراحمػػو األكلػػى إلػػى أف خرجػػت ىػػذه الرسػػالة إلػػى حيػػز 

لباحثػة عمػى السػير بخطػى ثابتػة مسػتنيرة كمسترشػدة بالتكجييػات الغاليػة القيمػة الكجكد مما سػاعد ا
 فجزاه اهلل عني خير الجزاء.

 كما يطيب لي أف أتكجو بالشكر كالتقدير إلى عإكم لجنة المناقشة ليذه الرسالة  

 حفظو اهلل                               الناقةأحمد صبلح  الدكتكر الفاإؿ/

 حفظو اهلل                             النجارعايش بساـ  ؿ /لفاإكالدكتكر ا

مف جيد ثميف في تنقيح كتقييـ ىػذه الرسػالة   هناقشة ىذه الرسالة  كعمى ما بذالبقبكليما م
 كي تصبح عمى أحسف كجو.

كمػا أتقػدـ بػػكافر الشػكر كالعرفػاف إلػػى السػادة المحكمػيف لمػػا قػدمكه لػي مػػف دعػـ كمسػػاعدة  
 ـ يبخمكا عمي بعمميـ ككقتيـ كتكجيياتيـ فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير.الذيف ل

كمػػا أشػػكر األسػػتاذ / محمػػد إػػحيؾ   كاألسػػتاذة/ فاطمػػة الشػػنطي   كاألسػػتاذة/ سػػياـ أبػػك 
 حرب  لتعاكنيـ البناء في تطبيؽ أدكات الدراسة.
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حب  عمػى مػا أما أسرتي أبي  أمي   زكجي   أخكاتي   أخكاني  فميـ مني كؿ التقدير كال
 في أحسف صكرة. –بعد تكفيؽ اهلل  –بذلكه مف تشجيع كدعاء كدعـ كي تخرج ىذه الرسالة 

كفي نياية ىذا العمؿ المتكاإع أحمد اهلل العظػيـ أف كفقنػي إلػى انجػازه  إذ مػا كػاف لػو أف 
 كامعبػػاده مػػف أىػػؿ العمػػـ  الػػذيف أسػػي ؿيصػػؿ إلػػى ىػػذه المرحمػػة إال بفإػػؿ اهلل كتكفيقػػو  ثػػـ بفإػػ

خراجيػا عمػى  بعمميـ الكافر  كمعكنتيـ الصادقة التي كاف ليا أكبر األثر في إنجاز ىػذه الرسػالة كار
أكمؿ كجو  كىػك كػ م عمػؿ إنسػاني ال يخمػك مػف نقػص أك قصػكر  فمػا كػاف مػف صػكاب فبتكفيػؽ 

 مف سػمات عبػادهمف اهلل سبحانو كتعالى  كالحمد هلل الذم تفرد لنفسو بالكماؿ كجعؿ النقص سمة 
 لبشر.ا

 كاهلل كلي التكفيؽ.

 الباحث : وفاء عوض أبو رخ  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ه 

العربوةىباللغةىالدرادةىملخص  

 بالمغ  العرب  ممخص الدراس  

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر قصص األطفاؿ في تنمية بعض ميارات 
التعبير الشفيي اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي  كتمثمت مشكمة الدراسة مف خبلؿ 

 رئيس التالي:السؤاؿ ال

 الصف طمب  لدى اإلبداعي الشفيي التعب ر ميارات بعض تنم   في األطفال قصص أثر ما
 األساسي؟ الرابع

 كتتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 ما أىـ ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟ -1

ت المجمكعة ىؿ يكجد اختبلؼ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجا -2
 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟ بطاقة المبلحظةاالستخداـ القبمي لالإابطة في 

ىؿ يكجد اختبلؼ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة  -3
 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟ بطاقة المبلحظةاالستخداـ البعدم لفي الإابطة 

( بيف متكسط درجات α≤  0.05لية إحصائية عند مستكل  ىؿ تكجد فركؽ ذات دال -4
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في االختبار القرائي البعدم 

 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟

ىؿ تكجد عبلقة بيف مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع  -5
 نيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟األساسي كمستكل إتقا

 كتمثمت فركض الدراسة الحالية في اآلتي:

( بيف متكسط درجات α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية احصائية عند مستكل   .1
بطاقة االستخداـ القبمي لالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

 داعي.لميارات التعبير الشفيي اإلب المبلحظة

( بيف متكسط درجات α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   .2
بطاقة االستخداـ البعدم لالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي. المبلحظة
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درجات ( بيف متكسط α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   .3
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في االختبار القرائي البعدم 

 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.

ال تكجد عبلقة بيف مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع  .4
 األساسي كمستكل إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.

أثر القصة  ىا تدريساعتبار المنيج التجريبي لمناسبتو لمدراسة الحالية ب ت الباحث واستخدم
الصؼ الرابع األساسي في  بةؿ المجتمع األصمي لمدراسة في طمعمى التحصيؿ  حيث تمث

المدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية في محافظة الكسطى "النصيرات كالبريج" كالبالغ عددىـ 
ار عينة قصدية مف مدارس منطقة النصيرات كىي مدرسة النصيرات (  كتـ اختي3391 

اإلعدادية المشتركة. حيث تـ اختيار فصميف مف المدرسة بشكؿ عشكائي عف طريؽ القرعة  
 ان ( طالب32كطالبة  حيث كانت المجمكعة التجريبية   ان طالب 64كتككنت عينة الدراسة مف 

كطالبة مف طمبة الصؼ الرابع لمعاـ الدراسي  ان ب( طال32كطالبة  ككانت المجمكعة الإابطة  
كقامت الباحثة بتكزيع قصص األطفاؿ عمى المجمكعة التجريبيبة لمدة شيريف   .2012-2013
 واستخدمت الباحث  تيا مف قبؿ الطمبة في البيت مع إعادة إرجاعيا في اليكـ التالي اءيتـ قر 

تعبير الشفيي اإلبداعي مف إعداد الباحثة ك داتيف في ميارات ال ان شفيي ان ختبار   كابطاقة المبلحظة
 .لمدراسة الحالية

 :التال   النتائ  أىم إلى الحال   الدراس  وتوصمت

( بيف متكسط درجات α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية احصائية عند مستكل   .1
 بطاقةاالستخداـ القبمي لالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

 المبلحظة لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.

( بيف متكسط درجات المجمكعة α≤  0.05تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   .2
بطاقة المبلحظة االستخداـ البعدم لالتجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

ح المجمكعة تعزل لتكظيؼ قصص األطفاؿ في ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لصال
 التجريبية.

( بيف متكسط درجات α≤  0.05تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   .3
 المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في االختبار القرائي البعدم



 

 ز 

العربوةىباللغةىالدرادةىملخص  

تعزل لتكظيؼ قصص األطفاؿ في ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لصالح المجمكعة 
 التجريبية.

عبلقة بيف مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع ال تكجد  .4
 األساسي كمستكل إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.

كبناءن عمى ذلؾ؛ أكصت الدراسة ب ىمية تفعيؿ قصص األطفاؿ في تدريس التعبير 
صة في التدريس  كتكظيفيا في الشفيي لممرحمة األساسية  كأىمية تكعية المعمميف الستخداـ الق

 المغة العربية. إجادة ميارات
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 بالمغ  االنجم ز  ممخص الدراس  
Summary of the Study 

The current study aimed at identifying the effect of the stories of children 

on the development of some of the creative oral expression skills of the 

fourth grade pupils. The problem of the study was represented in the 

following main question:  

What is the effect of the stories of children on the development of the 

creative oral expression skills of the fourth grade pupils?  

The following sub-questions branch from the main question: 

1- What are the most important creative oral expression skills? 

2- Is there a difference between the average of the grades of the 

experimental group and the average of the grades of the control 

group in the previous use of the note card of the creative oral 

expression skills? 

3- Is there a difference between the average of the experimental group 

grades and the average of the grades of the control group in the 

subsequent use of the note card of the creative oral expression 

skills?  

4- Are there statistically significant differences at the level (a ≤ 0.05) 

between the average of the experimental group grades and the 

average of the control group grades in the subsequent reading test 

of the creative oral expression skills? 

5- Is there a relationship between the study achievement level in the 

Arabic Language of the fourth grade pupils and the level of their 

proficiency in the creative oral expression skills?  

The study hypotheses were represented in the following:  

1- There are no statistically significant differences at the level (a ≤ 

0.05) between the average of the experimental group grades and the 

average of the control group grades in the previous use of the note 

card of the creative oral expression skills. 
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2- There are no statistically significant differences at the level (a ≤ 

0.05) between the average of the experimental group grades and the 

average the control group grades in the subsequent use of the note 

card of the creative oral expression skills. 

3- There are no statistically significant differences at the level (a ≤ 

0.05) between the average of the experimental group grades and the 

average of the control group grades in the subsequent reading test 

of the creative oral expression skills. 

4- There is no relationship between the study achievement level in the 

Arabic Language of the fourth-grade pupils and the level of their 

proficiency in the creative oral expression skills. 

The researcher used the experimental approach as it suits the current 

study being” the effect of teaching the story on achievement”. The 

original society of the study consisted of the fourth grade pupils in 

UNRWA schools in the Middle Area Governorate (Nusairat and Buraig) 

amounting to (3391) pupils.  A purposive sample from a school in 

Nusairat Area which is Nusairat Preparatory Co-education School was 

selected. Two classes from the school were randomly selected by drawing 

lots. The study sample comprised (64) male and female pupils. The 

experimental group comprised (32) male and female pupils while the 

control group consisted of (32) male and female pupils from the fourth 

grade pupils in year 2012-2013. The researcher distributed the children 

stories to the experimental group for two months to be read by the pupils 

at home and returned back the next day. The researcher also used the note 

card and an oral test in the creative oral expression skills prepared by the 

researcher as two tools for the current study.  

The current study found the following most important results: 

1- There are no statistically significant differences at the level ( ≤ 

0.05) between the average of the experimental group grades and the 

average of the control group grades in the previous use  of the note 

card of the creative oral expression skills. 

2- There are statistically significant differences at the level (  ≤ 0.05) 

between the average of the experimental group grades and the 

average of the control group grades in the subsequent use of the 
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note card, attributed to the employment of the stories of children in 

the creative oral expression skills in favor of the experimental 

group. 

3-  There are statistically significant differences at the level (a ≤ 0.05) 

between the average of the experimental group grades and the 

average of the control group grades in the subsequent reading test 

attributed to the employment of the stories of children in the 

creative oral expression skills in favor of the experimental group.  

4-  There is no relationship between the study achievement level in the 

Arabic language of the fourth grade pupils and the level of their 

proficiency in the creative oral expression skills. 

Accordingly, the study stressed the importance of activating the stories of 

children in teaching the creative oral expression skills in the primary 

stage and the importance of directing teachers to use the story in the 

teaching process and employing it in teaching Arabic language. 
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 الفصل األول
  خمف   الدراس

 :المقدم 

إف لمغة أىمية كبرل كال نقصد فقط المغة العربية بؿ جميع لغات العالـ  فيي كسيمة 
التفاىـ  ككسيمة التعمـ   كتحصيؿ الثقافات  كىي أداة لنقؿ األفكار  كأداة التفكير  كالحس  

  كالشعكر  كىي الرابط التاريخي الذم يشد أبناءىا إلييا كيعزز في نفكسيـ شرؼ االنتماء.

كىي مف أىـ الظكاىر االجتماعية التي أغنت التفكير البشرم  كىي سمة إنسانية  فرقي 
الفرد مرتبط بنمك لغتو كنيإتيا  كىي كسيمة لمتفكير كالتعبير كاالتصاؿ كالتكاصؿ  كتؤدم دكرنا 
ميمنا في عمميتي التعميـ كالتعمـ  كتساعد عمى نقؿ التراث مف جيؿ إلى جيؿ  كتعمؿ عمى حفظو 

 ف الإياع.م

نيا كعاء إ  حيث كيتإح أىمية المغة العربية في أنيا تمعب دكران كبيران في حياة األمة
األفكار كالمشاعر  كما أنيا لغة نزؿ بيا القرآف الكريـ كاحتكت معانيو  كفسرت محكمو  

 (.1:2005ككإحت تشابيو.  الدليمي كالكائمي 
تكفؿ اهلل بحفظ ىذه المغة حتى يرث األرض كمف  الحية كقد اتالمغ مف أقدـتعد المغة العربية ك 

 (2 يكسؼ:   چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ  عمييا

نحك    اله مف كؿ بستاف القراءة  اإلمبلء  التي تجتمع فييا أزىار التعبير غاية فركع المغةك     
  كالببلغة(. كما أنو يستمد أىميتو مف ككنو كسيمة اإلفياـ  كمتنفس لمطالب النصكص  الخط

متعبير عما يجكؿ بخاطره كيكسع دائرة تفكير الطالب  كيييؤه لمكاقؼ الحياة التي تتطمب ل
 االرتجاؿ كالفصاحة كالطبلقة.

ف لمتعبير منزلة كبيرة في حياة كؿ مف المعمـ كالطالب كالمجتمع ككؿ  فيك إحيث 
بيف أفراد  إركرة مف إركريات الحياة ال يمكف االستغناء عنو  كىك كسيمة لبلتصاؿ كالتكاصؿ

 حيث ال يمكف تقكية الركابط الفكرية كاالجتماعية إال بو.  المجتمع

أك التحريرم  كالتعبير  إلى نكعيف ىما: التعبير الكتابيينقسـ التعبير مف حيث األداء 
النكع مف التعبير يعتبر مرآة النفس؛ لككنو يعبر  . كىذاالدراسة يعتبر محكر ىذهالذم  ي يالشف

لخاطر مف معاني رقيقة  كألفاظ جزلة معبرة  كصكر كتشبييات  كما يعتمد افي عما يجكؿ 
يمدىـ ىذا ف التعبير الشفيي عمى المحادثة خاصة في المراحؿ األكلى في العممية التعميمية  
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لكتابة في مكإكعات مختمفة كما تدربيـ ا تجعميـ قادريف عمى النكع مف التعبير بالمفردات التي 
 عمى النطؽ الصحيح.

يحتاج إلى  األساسية الدنياكلما كاف الطالب في بداية حياتو التعميمية في المرحمة 
التدريب عمى النطؽ السميـ  كالتخمص مف عيكب النطؽ  فإف عمى المدرسة أف تكلي اىتماـ 
لمتعبير الشفيي في كؿ المراحؿ التعميمية عامة  كمرحمة التعميـ األساسي خاصة  كما يجب أف 

 ا في جميع التخصصات كباألخص في جميع فركع المغة  عاشكر كالحكامدة تكليو اىتمامن 
201:2007.) 

إف التعبير الشفيي يساعد الطفؿ عمى االرتجاؿ في المكاقؼ المختمفة كحإكر البديية    كيزيؿ  
 عف نفس الطفؿ الخجؿ كالتييب كاالرتباؾ كيكسبو الجرأة كحسف التصرؼ في المكاقؼ الحياتية

 (.142:2006  زايد  المختمفة

كالمساعدة في كتتبيف أىمية التعبير الشفيي في أنو يكسب المتعمـ السرعة في التفكير 
  كيحقؽ لدل التبلميذ حاجاتيـ كيمكنيـ مف زيادة خبراتيـ الشخصية  تجميع عناصر المكإكع

ألقصى  كما يعمؿ عمى اكتشاؼ المكىكبيف مف التبلميذ كالعمؿ عمى مساعدتيـ لمكصكؿ بالمكىبة
 (.136-134:2005  العيسكم كآخركف  درجة

كبالرغـ مف أىمية التعبير الشفيي  إال أف ىناؾ بعض  الصعكبة في قياس مياراتو  لذا 
مشكمة تدريسو مف المشكبلت التي تظير لدل المعمـ كالطمبة  سكاء في اختيار المكإكعات  أك 

 في طريقة التدريس  أك في طريقة التصحيح.

حظ ب ف الدراسات كاألبحاث تناكلت مكإكع التعبير الكتابي  بكثرة كدراسة كما أف المبل
(  2005(  كدراسة األغا  2006(  كالمصرم  2006(  كدراسة السميرم  2008الندل  

ارتأت (  كندرة الدراسات التي تناكلت مكإكع ميارات التعبير الشفيي  لذلؾ 2004كالنجار  
 بير الشفيي ألىميتو خاصة في المرحمة االبتدائية. تناكؿ مكإكع ميارات التع الباحث 

كمف المبلحظ عمى المستكل المدرسي قمة اىتماـ المعمميف بالتعبير  ككثرة الشكاكم منيـ 
ذا  كسيمة ىك الشفيي التعبير كاف عمى صعكبة تدريسو  كنفكر الطمبة منو  كتدني مستكاىـ فيو. كار

 أداة يمثؿ اإلبداعي الشفيي فالتعبير باآلخريف  الوكاتص خاطره في يجكؿ عما التعبير في الفرد
 أماـ جديد مجاؿ فتح أجؿ كمف   اإلبداعية األساسية كمياراتيـ قدراتيـ عف لمتعبير المبدعيف

 نحك جديدة أساليب كاتخاذ اإلبداعي الشفيي التعبير تدريس تطكير مف البد المبدعيف مف جيؿ
 .بو االرتقاء
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 كلكف   المغة قكاعد بحفظ يككف ال الشفيي التعبير في إلبداعكا لمغة المتعمـ إتقاف إف
تاحة كالتدريب الممارسة خبلؿ مف يت تى كىذا   السميمة المغكية النماذج بمحاكاة يككف  الفرص كار

 .االبتدائية المرحمة تبلميذ لدل اإلبداعية كالقدرات المكاىب الكتشاؼ

 لتدريس العربية المغة معممي ارأنظ تكجيو إركرة إلى ماسة الحاجة كانت ىنا كمف
 لدل المغكية الميارات تنمية عمى تساعد حديثة كطرؽ مداخؿ باستخداـ اإلبداعي الشفيي التعبير
 لتحقيؽ كسيمة ىي بؿ فحسب دراسية مادة ليست اإلبداعي الشفيي التعبير مادة ألف   التبلميذ

ثراء المغكم التقدـ كىى غاية  .التبلميذ لدل كالفكرية المغكية الحصيمة كار

إف استخداـ قصص األطفاؿ تعد مف األساليب الجديدة في تنمية ميارات التعبير الشفيي 
اإلبداعي حيث تعد مف أىـ ألكاف المتعة لدل الطمبة  كما أنيا مف أقكل العكامؿ التي تقـك بجذب 

ع شخصياتيا كتعقد كأكثرىا جذبنا لبلنتباه  كأكثرىا إثارة ب فكارىا كصرا ة بيعياإلنساف بطريقة ط
أحداثيا  كما تعمؿ عمى تنمية ثركة الطالب المغكية كتزيد مف إقبالو عمى التعمـ  كتيسر فيمو 

 .ائؽ كتزكده بالمعمكمات كالمعارؼلكثير مف الحق

ك تعمؿ القصة عمى بناء شخصية الطالب كمساعدتو في التعرؼ عمى الحياة  كتعمؿ عمى تغذية 
ذم يعد مف أىـ مصادر اإلبداع  كما أنيا تنمي عكاطؼ الطفؿ  عقؿ الطفؿ كتنمية خيالو ال

  .(205:2009 كتساعد في تنشئة الطالب كتربيتو ب سمكب غير مباشر الحريرم 

 عمى ساحر ت ثير مف ماليا كيدرؾ   القصة إلى الفطرم الميؿ ىذا يدرؾ كاإلسبلـ
 أنكاع لجميع القصة القرآف استخدـ دكق  كالتقكيـ التربية كسائؿ مف كسيمة فيستغميا؛ لتككف القمكب
  .الجسـ كتربية   العقؿ كتربية   الركح كتربية التربكم منيجو يشمميا التي كالتكجيو التربية

ۆئ  ۈئ              ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۆئائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ تعالى قاؿ

 .[111 :آية يكسؼ سكرة] چمئ   ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ

ص مف أىـ المكاد القرائية المقدمة لمطمبة كاألطفاؿ فيي مف أقكل عكامؿ ك تعد القص
ا بالقصة مكلعكف بيا ك   فالطمبة شغـلميكلي مةى ء  كأكثر الفنكف األدبية مبلـاستثارتي فكف دائمن

يتكحدكف مع أبطاليا كيعايشكف أحداثيا  كيت ثركف بمإامينيا  كعف طريقيا تقدـ األفكار 
ي شكؿ معبر كمشكؽ جذاب مؤثر  كما تعمؿ عمى تزكيده باألساليب كالخبرات كالتجارب ف

 .(48:2004 أحمد  المغكية الصحيحة كالحكار الجذاب
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أنو قد أجريت العديد مف الدراسات التي دعت بشكؿ مباشر أك غير  والحظت الباحث 
شمالة (  كدراسة أبك 2010مباشر إلى استخداـ القصة في التدريس منيا:  دراسة أبك صبحة  

 ...كغيرىـ(..(2002(  كدراسة مطر 2007(  كدراسة أبك الشامات  2009 

كلكف لـ تستخدـ القصة كخاصة قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي  
مقابؿ الطريقة التقميدية في تعميـ التعبير الشفيي التي تعتمد عمى الطريقة الغير مباشرة في 

أك  ؤاليف  يجيب عمييا طالبكؿ بداية حصة المغة العربية كسؤاؿ أك سالتدريس  كتبدأ في أ
 ف مف الصؼ كمو.اطالب

 مشكم  الدراس :

 وتتمثل في السؤال الرئ سي التالي:
 الصف طلبة لدى اإلبداعي الشفهي التعبير مهارات بعض تنمية في األطفال قصص أثر ما

 األساسي؟ الرابع

  األسئم  الفرع  :
 اؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:كتتفرع مف السؤ 

 ؟المناسبة لطمبة الصؼ الرابع األساسي ما أىـ ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي -1
ىؿ يكجد اختبلؼ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  -2

بطاقة المبلحظة لميارات التعبير الشفيي االستخداـ القبمي لالمجمكعة الإابطة في 
 ي؟اإلبداع

ىؿ يكجد اختبلؼ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  -3
بطاقة المبلحظة لميارات التعبير الشفيي االستخداـ البعدم لالمجمكعة الإابطة في 

 اإلبداعي؟
( بيف متكسط درجات α≤  0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   -4

جمكعة الإابطة في االختبار القرائي المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات الم
 البعدم لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟

ىؿ تكجد عبلقة بيف مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ  -5
 الرابع األساسي كمستكل إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؟
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 فروض الدراس :

( بيف متكسط درجات α≤  0.05د مستكل  ال تكجد فركؽ ذات داللية احصائية عن -1
بطاقة االستخداـ القبمي لالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي. المبلحظة
( بيف متكسط درجات α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   -2

بطاقة االستخداـ البعدم لمجمكعة الإابطة في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ال
 لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي. المبلحظة

( بيف متكسط درجات α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل   -3
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في االختبار القرائي البعدم 

 داعي.لميارات التعبير الشفيي اإلب
ال تكجد عبلقة بيف مستكل التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ الرابع  -4

 األساسي كمستكل إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.

 أىداف الدراس :
 تيدف ىذه الدراس  إلى:

األكثر مناسبة لطمبة الصؼ الرابع  معرفة أىـ ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي -1
 .ياألساس

قصص األطفاؿ في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي أثر استخداـ معرفة  -2
 لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي.

معرفة العبلقة بيف متكسط التحصيؿ الدراسي في مادة المغة العربية لدل طمبة الصؼ  -3
 الرابع األساسي كمستكل إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.

تحسيف تعميـ التعبير الشفيي اإلبداعي  تمبية لما نادت بو األبحاث العمؿ عمى  -4
 كالدراسات.

 أىم   الدراس :

قد تكفر الدراسة لطمبة الصؼ الرابع مجمكعة مف قصص األطفاؿ التي تمدىـ بثركة  -1
 لغكية تساعدىـ عمى تنمية ميارات التعبير الشفيي االبداعي.

الرابع  الذم يعتبر أساسنا لما سي تي لمست الدراسة شريحة ميمة كىـ طمبة الصؼ  -2
 بعدىا مف مراحؿ دراسية.
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قد تفيد ىذه الدراسة المعمميف في االسترشاد ببرامج مقترحة لتحسيف كتنمية ميارات  -3
 التعبير الشفيي االبداعي لدل طمبة الصؼ الرابع.

ي قد تفيد ىذه الدراسة المشرفيف التربكييف في عقد دكرات في أىمية التعبير الشفي -4
اإلبداعي كطرؽ تدريسو  كبعض الخطط العبلجية التي ممكف أف تساعد في تنمية 

 مياراتو.
 قد تفيد الدراسة كاإعي المناىج عند تطكير أك إثراء مناىج المغة العربية. -5

 حدود الدراس :

 .تقتصر الدراسة عمى بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي -
ف طمبة الصؼ الرابع األساسي  طمبة مدرسة يف ميفصميف دراستقتصر عينة الدراسة في  -

 النصيرات اإلعدادية المشتركة  أ( في محافظة النصيرات بمدارس الككالة.
 ـ(.2013-ـ2012الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي   فيطبقت الدراسة  -

  مصطمحات الدراس :
 قصص األطفال:

دب الشائؽ فيو جماؿ كمتعة  إما أف ( ب نيا:" شكؿ فني مف أشكاؿ األ48:2004 يعرفيا  أحمد 
يككف مسمكعنا أك مقركءنا يتحد القارئ أك السامع مع شخصياتيا كيعيش أحداثيا مغمفة بالخياؿ 

 أحياننا  كبالحقائؽ أحياننا أخرل". 
( ب نيا:" فف أدبي يتناكؿ حادثة أك مجمكعة مف األحداث تتعمؽ 151:2007كيعرفيا الخريشة  

بيئة زمانية كمكانية  كتنتيي إلى غاية مرسكمة  كتصاغ ب سمكب أدبي بشخصيات إنسانية في 
 مؤثر".

  كيتككف ان معين ان أك ىدف ان فف أدبي نثرم  يعالج مكإكعقصص األطفاؿ ب نيا:  وتعرف الباحث 
 مف شخصيات كمكاف كزماف كصراع كعقدة كحؿ  يقدـ لؤلطفاؿ بشكؿ ممتع كشيؽ كجذاب.

 التعب ر الشفيي اإلبداعي:

كيتخذ مف األساليب  اسيسذلؾ النكع مف التعبير: الذم يعبر عف المشاعر كالعكاطؼ كاألح ىك
 (.1999:197الببلغية منطمقنا لو بطريقة منطكقة  زقكت 

ثر ؤ ىك لكف مف التعبير يتسـ بالفنية في العرض كاألداء  ف سمكبو مصقكؿ  كعباراتو منتقاة  يي 
 (.192:2005 يسكم كآخركف عمى السامع باصطناع الصكر كالتخيؿ  الع
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قدرة الفرد عمى المناقشة كالمحادثة  ب لفاظ محددة  كأفكار مكإحة   تعرفو الباحث  إجرائً ا بأنو:
 كمعاني تترجـ ما يختمج الصدر مف عكاطؼ كمشاعر كأحاسيس المتحدث.

 ميارة:ال

االقتصاد في الكقت األداء المتقف ألم عمؿ مف األعماؿ  عمى أف يككف األداء قائما عمى الفيـ ك 
 (.51:2005كالجيد  العيسكم كآخركف 

سمسمة مف الحركات التي يمكف مبلحظتيا بشكؿ مباشر أك غير مباشر يقـك بيا شخص أك أكثر 
 (.296:2007أثناء سعييـ لتحقيؽ ىدؼ أك أداء معيف  عبلكنة كآخركف 

ى السرعة كالدقة كاإلتقاف المبلحظ : األداء المغكم الشفيي القائـ عماالباحث  إجرائً ا بأني اوتعرفي
 مف خبلؿ حديث الطالب.

 ميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي:

: مجمكعة مف القدرات يمتمكيا الطبلب تجعميـ يستفيدكف مف ثركتيـ تعرفو الباحث  إجرائً ا بأنو
أساليب المغكية كقدراتيـ العقمية أثناء محادثاتيـ كمناقشاتيـ  ب فكار محددة  كمعاني كاإحة  ك 

 ممتعة في اإلفصاح عف مشاعرىـ كأحاسيسيـ. 

 طمب  الصف الرابع األساسي:

 .سنكات 10- 9ىـ طمبة المرحمة األساسية الذيف يدرسكف بالمدارس كتتراكح أعمارىـ مف 
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 الفصل الثاني
 اإلطـار النظـري

 اإلطـار النظـري: الفصل الثاني

 كيشتمؿ عمى ثبلثة محاكر:

  :المغ  العرب   وميارتيا.المحور األول 

 .المحور الثاني: التعب ر 

 .المحور الثالث: قصص األطفال 
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 الفصل الثاني
 اإلطةار النظةري

لئلطار النظرم لمدراسة مف خبلؿ مراجعة األدب التربكم السابؽ  عرإان تناكؿ ىذا الفصؿ 
عو  كالقصة كدكرىا في تمثؿ في الحديث عف المغة كميارات التعبير كأنكا  حكؿ مكإكع الدراسة

 تدريس التعبير.

 المحور األول: المغ  العرب   وميارتيا:

 :المغ 

غيره مف الكائنات لمتعبير عف المعاني دميا اإلنساف دكف المغة كسيمة الفكر كأداتو  يستخ 
كاألفكار التي تجكؿ بخاطره  فيي أداة التكاصؿ اإلنساني  كىي ظاىرة إنسانية سيككلكجية 

مكتسبة  نش ت كتطكرت مع اإلنساف  ف لبستو صفة التفكير كالنطؽ  حيث ال يمكف اجتماعية 
 .(22:2007 الحكامدة   عاشكر  لغير البشر كىذا ما أثبتتو الدراسات كالتجاربلمغة تعميـ ا

لقد خص اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف مف بيف سائر الكائنات بنعمتيف لـ ينميما مخمكؽ 
دارتيا  كتطكيرىا  كتسخيرىا  نعمة المغة بيما  تمكف مف صنع الحياة  سكاه ىما ىبة العقؿ  ك  كار

لما يريد. كالمغة ش ف مف شؤكف المجتمع البشرم  كمظير مف مظاىر سمكؾ اإلنساف بيا يتـ 
التكاصؿ بيف األفراد كالجماعات  كتنقؿ المعمكمات كالثقافات  كتتكاصؿ الحإارات  كبيا يتـ 

  الياشمي كعطية  إلفياـكاالقتناع  كالفيـ كا كاإلقناع  س كاألحاسي المشاعر  تبادؿ
101:2009) 

إف المغة كسيمة لمتفاعؿ االجتماعي كالتكيؼ كالترابط بيف أفراد المجتمعات  ميما اختمفت 
بيئاتيـ كبمدانيـ كأجناسيـ ما دامكا يتحدثكف بمغة كاحدة   كما أف المسمميف ميما اختمفت بمدانيـ 

دىـ  فإف لغة كاحدة تجمعيـ ىي لغة القرآف كالعقيدة كىي تمثؿ رمز كحدتيـ كعاداتيـ كتقالي
 (.1:2008  السميتي  كىدفيـ ككسيمتيـ في الحياة

ثمرة مف ثمار التفكير  كما أنيا أما بالنسبة لمفرد فيي  أداة لمسيطرة عمى بيئتو  
كىي  دراؾ كتحميؿ  كاستنتاج اإلنساني كبيا يقكـ العقؿ بالعمميات التفكيرية مف تجريد  كتحميؿ كار 

الفرد عمى إبط التفكير كدقتو  ألف التفكير ال يمكف أف يتـ دكف استخداـ األفكار الدالة تعيف 
 .(13:1980  السيد  عمى المعاني التي تنش  بالذىف
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 مفيوم المغ :

 تشبو المغة الكائف الحي مف حيث الكالدة كالنمك كالتطكر كالخمكؿ  لكنيا التمكت  كىي 
ليست ممكنا لفرد بعينو  بؿ ىي ممؾ لجميع أفراد المجتمع حيث تكسب صفة العمكمية كالشمكؿ  
كلـ يتفؽ العمماء كالباحثكف عمى أصميا  فمقد ذىب العمماء الى فريقيف في أصؿ نش تيا  فكاف 

 ڦ  ڦ  ڄ چ : و سبللتو لقكلو تعالىرأم الفريؽ األكؿ أنيا تكفيقية عمميا اهلل آلدـ ثـ قمدت

الفريؽ  أما [31البقرة: ] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  
 .(23:2010 اآلخر فيرل أف أصؿ المغة إنما ىك محاكاة ألصكات الطبيعة البككر كآخركف 

 :لغ ً  -أ

 يعكد المعنى المغكم لكممة المغة كما ذكره ابف منظكر في لساف العرب إلى:

قكـ عف أغراإيـ  كىي مف لغكت أم تكممت. ابف المغة: المسف  كحدىا أنيا أصكات يعبر بيا 
 (4051: 1990 5جمنظكر 

 :اً اصط ح -ب

كىذه الدراسة ليست  اختمؼ الباحثكف القدماء كالمحدثكف في تعريؼ المغة كتحديد مفيكميا   
كيحدد طبيعة  الكقكؼ عمى تعريؼ يمكف أف يكفؽ بيف أغمب اآلراء  يـبقدر ما يلتتبع االختبلؼ  

ر مقبكؿ  كيعكس حقيقة أبعادىا كعناصرىا المككنة ليا ككيانيا العإكم في تشكيمو المغة في إطا
 الدقيؽ.

 ومن أبرز ىذه التعار ف:

( ب نيا :مجمكعة مف األصكات كاأللفاظ كالتراكيب التي تعبر 17:2010 مغميعرفيا أبك  .1
افة  فيي بيا األمة عف أغراإيا  كتستعمميا أداة لمفيـ كاإلفياـ  كالتفكير  كنشر الثق

 كسيمة الترابط االجتماعي البد منيا لمفرد كالمجتمع.

: المغة رمكز منطكقة أك مكتكبة اتفؽ عمييا  ب نيا (17:2002اء أبك الييجكما عرفيا  .2
 مجمكعة مف البشر لتككف كسيمة اتصاليـ كتفاىميـ.

صطمح عمييا لتعبر عف اعرفيا ب ف :المغة أصكات  (16:2007  أبك الإبعات أما .3
 كالت مادية أك فكرية معينة. مدل
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( ب نيا:" نظاـ صكتي رمزم  ذك مإاميف محددة  تتفؽ عميو 30:2009 مدككر كذكر  .4
 جماعة معينة  كيستخدمو أفرادىا في التفكير كالتعبير كاالتصاؿ فيما بينيـ"

أف المغة مجمكعة مف األصكات التي اتفؽ عمييا مجمكعة مف  :وبذلك ترى الباحث  
ما مكتكبة أك منطكقة  تستخدـ لغرض الفيـ كاإلفياـ كالتفكير كنشر الثقافة بيف البشر  كىي إ

 األفراد كالمجتمعات. 

فالمغة بمفيكميا ىذا تعتبر الشرياف المغذم لمحياة  كأساس العبلقات بيف البشر  ككسيمتيـ المرنة 
 لمتفاىـ  كأداة لحفظ تراثيـ كحإارتيـ.

 :أىم   المغ 

فيي رمز كيانيا   كعنكاف شخصيتيا  كمستكدع تراثيا الحإارم تعتز األمـ بمغاتيا  
 لمغة العربية كىي:( النقاط التالية ك ىمية 28:2009مقدادم  كالثقافي كالعقائدم كذكر عاشكر ك 

تعد كسيمة تتمقى بيا المعارؼ كأداة يتـ بيا تفاىـ اإلنساف مع بني جنسو في كؿ أنحاء  .1
 العالـ.

 النجاح في الحياة   كبيا يتـ الت ثير عمى اآلخريف.يعد النجاح بيا مف شركط   .2

أنيا مف أىـ كسائؿ االرتباط الركحي  كتككيف اتجاىات كأفكار مشتركة بيف أفراد  .3
 المجتمع.

مف خبلؿ المغة تعرض األفكار كاالنفعاالت  كما أنيا أداة لتسجيؿ الخبرات فأداة تعبير  .4
 كالتجارب كاألفكار كالمشاعر.

العربية بعناية كبيرة  قمما حظيت بيا لغة أخرل عمى مدار التاريخ اإلنساني  كقد حظيت المغة 
كقد اتصمت ىذه المغة ب ىميا اتصاالن كثيقان  فقد درجت معيـ منذ القدـ  كسايرتيـ في حإارتيـ  

 كاتسعت كنمت كأثرت كت ثرت.

يـ كتعميميـ أف المغة ىي كسيمة ميمة؛ لككنيا أساس لتفييـ الطبلب كتكعيت وترى الباحث 
  .كترشيدىـ  كالتعبير عما بداخميـ كالبكح بمتطمباتيـ
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 وظائف المغ  :

مف خبلؿ النظر إلى الكتب التي تناكلت كظائؼ المغة يظير أنيا متعددة نظران الختبلؼ  
الزاكية التي ينظر بيا الكاتب إلى المغة  فيناؾ مف صنؼ كظائفيا الى كظائؼ عامة يندرج تحتيا 

ؿ التفكير كاالتصاؿ  كمنيـ مف صنفيا تصنيفان يتسـ بالخصكصية فجعؿ لمغة ثماف كؿ شيء مث
 كظائؼ ىي:

تخرج بالفكرة مف ذىف صاحبيا حيث كانت خافية مستترة الى عالـ الحس كاإلدراؾ .1
 الخارجي.

 تفتح أماـ اإلنساف صفحة أفكاره..2

 تجعؿ اإلنساف يقؼ عمى أفكار غيره مف الناس..3

 رؼ كيانان متميزان حيف تإعيا في تمؾ القكالب المغكية المتميزة.تحقؽ لؤلفكار كالمعا.4

 ترتقي بالقدرة العقمية أك الذكاء لدل اإلنساف..5

 مبدعان  كتكإح المعاني في القكالب الفنية مف األلفاظ كالمفردات. تصكيرا صكر األفكارتي .6

 يعتمد عمييا المجتمع في تحقيؽ أىدافو..7

كالثقافات العريإة كانتشار التعميـ عمى أكسع تقإي حاجات المجتمعات المتطكرة .8
 (27:1996نطاؽ. قكرة  

ىي التفكير  كظائؼ أساسية  كسطان فصنفيا ككظائفيا إلى أربع كمنيـ مف ذىب 
 (14-10:1981 خاطر كآخركف  كاالتصاؿ  كالتعبير  كالتسجيؿ.

مالية إلى اجتماعية  كنفسية  كج كظائؼ المغة( 23:2007كما قسـ  أبك الإبعات  
  كثقافية كعقمية يندرج تحت كؿ قسـ منيا كظائؼ فرعية.

(:أف عمميات التفاعؿ بيف األفراد كالجماعات  37:2007ككإح عاشكر كالحكامدة  
محكرىا المغة  فإف تحديد كظائفيا يتـ غالبا مف تحميؿ العمميات االجتماعية التي تؤدييا في 

 المكاقؼ كالمناسبات المختمفة.

ترجع إلى ميؿ كؿ مف ىؤالء الباحثيف إلى  - حكؿ كظائؼ المغة –فات كىذه االختبل 
ت كيد الزاكية التي نظر منيا إلى المغة العربية  كاعتبارىا الكظيفة الرئيسية ليا   فالذيف ييتمكف 
بالنكاحي المنطقية يؤكدكف نكاحي التفكير كالذيف ييتمكف بالنكاحي األدبية يؤكدكف نكاحي 
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كالذيف ييتمكف بالنكاحي االجتماعية يؤكدكف نكاحي االرتباط كاالتصاؿ  ية االستمتاع كالتسم
 (9:1981كالت ثير بيف إفراد الجماعة. خاطر كآخركف 

مف الكظائؼ األساسية لمغة أنيا أداة لمتفاىـ  كما أنيا كسيمة مف أف  وترى الباحث  
اإلنساف أف يعبر عف كسائؿ االتصاؿ بيف األفراد بعإيـ ببعض  كمف خبلؿ المغة يستطيع 

 أفكاره  كمشاعره  كما أنيا أداة لمتفكير.

 سمات المغ  العرب   وخصائصيا:

(: أف المغة العربية ليا مف السمات 1082112:2009أكإح  الياشمي كعطية  
 كالخصائص التي تميزىا عف غيرىا مف المغات كىذه الخصائص ىي:

 (2الحجر   چپ   ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  :ىاإلبانة كالكإكح: قاؿ تعال -1

 (3فصمت   چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ   چ :التفصيؿ: قاؿ تعالى  -2

 السعة. -3

التمايز الصكتي: تمتاز المغة العربية بسعة التدرج الصكتي لمخارج الحركؼ إذ تتكزع  -4
 مخارج الحركؼ فييا مما بيف الشفتيف إلى أقصى الحمؽ.

العصكر كاألجياؿ إذ حافظت  تتسـ الكممة العربية بثبات أصكات حركفيا عمى مدل -5
 الفصحى عمى أصكات الحركؼ كمخارجيا  كالدقة في كإكحيا.

 عدـ الجمع بيف ساكنيف في المغة العربية. -6

 األلفاظ العربية ال تبدأ بساكف  كالعرب ي تكف بيمزة الكصؿ لمنطؽ بساكف. -7

ف المعاني عمى اإلبانة عنتيا االعربية بظاىرة اإلعراب التي أع تتميز المغةاإلعراب:  -8
ألف اإلعراب ىك الفارؽ بيف المعاني المتكافئة في المغة  كأف األلفاظ مغمقة   كاأللفاظ

 عمى معانييا  كاإلعراب مفتاح المعاني.

 إإمار األفعاؿ: مف خصائص العربية اإمار األفعاؿ عند الحاجة. -9

 ا مف المغات.ؿ( التعريؼ مف دكف غيرىاانفراد المغة العربية ب  -10

 فظ ظاىر معناه.مخالفة الم -11

 الترادؼ: إذ تتميز المغة العربية بكثرة المترادفات فييا. -12
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 اإليجاز: تتسـ المغة العربية بالقدرة عمى التعبير عف معاف كثيرة بكممات قميمة. -13

النمك كالمركنة: تتسـ المغة العربية بنمكىا كمركنتيا كقدرتيا عمى استيعاب المستحدثات  -14
 تي دخمت عمييا مف األمـ التي تداخمت مع األمة العربية.مف المكاد  ككثرة المفردات ال

التعريب: تتسـ المغة العربية بظاىرة التعريب  أم ما استعممتو العرب مف األلفاظ  -15
 المكإكعة ليا مف غير لغتيا.

 كىي تعني كممات تشترؾ الكاحدة منيا في معنييف متإاديف.األإداد:  -16

   أك تكليد ألفاظ مف ألفاظ أخرل.االشتقاؽ: ىك عممية استخراج لفظ أك صيغة -17

كبناءن عمى ما سبؽ يظير لنا بكإكح تميز المغة العربية عف باقي المغات كانفرادىا 
 بخصائص تجعؿ منيا لغة سيمو   غنية  غير متكمفة.

 ومن خ ل اط ع الباحث  في األدب التربوي لخصت خصائص المغ  في اآلتي:

 .اإلبانة كاإلفصاح كالتفصيؿ كاإليجاز -1

 االشتقاؽ كالتعريب. -2

 التبايف الصكتي كثبات أصكات حركفيا. -3

 ال تبدأ بساكف كال تجمع بيف ساكنيف. -4

إ -5  ؿ التعريؼ.امار األفعاؿ كانفرادىا  المغة( باإلعراب كار

 الترادؼ كاألإداد. -6

 .معناه ظاهر اللفظ مخالفة -7

 أىداف المغ  العرب  :

خطكط العريإة لمنياج المغة العربية لتعميـ المغة العربية أىداؼ كثيرة كما ذكرتيا ال 
 كىذه األىداؼ ىي: (1999  كزارة التربية كلتعميـ الفمسطينية  12-1كآدابيا لمصفكؼ 

 اعتزاز الطمبة بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ. -

 االستفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت. -

 ير منيجية صفية كغير صفية متنكعة.المشاركة في أنشطة منيجية كغ -
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 التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ماسمع. -

 القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئينا أك كمينا قراءة جيرية معبرة. -

 مادة قراءة صامتة في زمف يتناسب مع النص المقركء.القراءة  -

 بمغة فصيحة سميمة كمنظمة. ككتابيان  التعبير شفييان  -

درة عمى التعبير الصحيح في التخاطب كالتحدث كالكتابة بمغة سميمة إكساب الطالب الق -
 كتفكير منظـ.

 التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة سميمة. -

 مراعاة جكانب خط الرقعة باإلإافة إلى خط النسخ في كتاباتيـ. -

 تكظيؼ القكاعد الصرفية كالنحكية كالصكتية في أحاديثيـ ككتاباتيـ. -

 د اإلمبلء كالترقيـ في كتاباتيـ.مراعاة قكاع -

 اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة. -

 التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي المغة كاألسمكب كالصكر(. -

 حفظ نماذج أدبية مختارة. -

 استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات. -

 التدرب عمى التكثيؽ لممعمكمات التي يقـك بيا. -

 مبلحظة الخط  كتصحيحو.مف لغكم مرىؼ يمكنيـ تنمية حس  -

 اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ ايجابية. -

 ( األىداف التال  :22-21:2:52كما أضاف )الش خ ع د وفروة،

 الكشؼ عف المكىكبيف مف الطبلب في المجاالت المغكية كاألدبية. -

ة كاإلحساس ب نكاع تنمية الممكة األدبية لدل التبلميذ كالقدرة عمى تذكؽ اآلثار األدبي -
 التعبيرات األخرل.
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تعريؼ التبلميذ باألعبلـ البارزيف مف المغكييف كاألدباء المذيف ساعدكا في إثراء المغة  -
 العربية.

تنمية الثركة المغكية لدل التبلميذ بما تحتاجو مراحؿ النمك المختمفة مف ألفاظ تمكنيـ مف  -
 التعبير عف أفكارىـ كمشاعرىـ بيسر ككإكح.

 ية التبلميذ بتراثيـ األدبي في عصكره المختمفة كتعريفيـ ب حكالو كفنكنو.تكع -

 تنمية قدرة التبلميذ عمى حسف اإللقاء كتمثيؿ المعنى. -

 تشجيع التبلميذ عمى البحث كاالستقصاء كالقراءات الخارجية.    -

أىـ مف  لكفمتميزة ال يمكف حصر أىدافيا ك أنيا لغة غنية  – ترى الباحث  –كبناءن عمى ما سبؽ 
 كاعييف مثقفيف مكىكبيف يمتمككف ميارات لغكية عالية. ىك إنتاج طمبة أىدافيا 

 المغ  وع قتيا بالعموم األخرى:

مختمفة في  كأدكاتكطرؽ  مناىج تتبعالقدـ بالعمـك المختمفة كاي  ارتبطت دراسة المغة منذ 
بغي أف تككف جميع العمكـ ركافد دراستيا كبما أف النطؽ كالبياف مف ألصؽ األمكر باإلنساف  فين

تصب في بحر المغة  ألف الكشؼ عف حقائؽ المغة سيؤدم في آخر األمر إلى الكشؼ عف كثير 
 في طي المجيكؿ. يكمنا ىذامف الحقائؽ اإلنسانية التي ظمت إلى 

ال شؾ في أف التقدـ العممي الذم أحرزه عمـ المغة في السنكات األخيرة  أدل إلى  
مكـ أخرل مثؿ عمـ االجتماع  كعمـ النفس  كالتربية  كالفيزياء  كالتشريح  كغيرىا. استعانتو بع

ككاف مف نتائج التقاء عمـ المغة بيذه العمكـ ظيكر تخصصات جديدة تيتـ بدراسة المغة مف 
ذا كاف عمـ المغة قد رأل االستعانة بيذه  جكانبيا االجتماعية  كالنفسية  كالتعميمية  كالطبيعية. كار

عمـك  فإف ىذا ال يعني سيطرة مناىجيا عميو ألف مكإكع عمـ المغة ىك المغة ذاتيا كدراستيا ال
 (41:2007 الحكامدة ك   عاشكر عمى أساس منيج عممي كمكإكعي.

 الصم  ب ن فروع المغ :

إف العبلقة بيف فركع المغة ىي عبلقة طبيعية  ذلؾ أف جميع الفركع تيدؼ إلى تحقيؽ  
منا سميمنا كفؽ أنظمة اة المغة  أم يتمكف المتعمـ مف استخداـ المغة استخدغرض كاحد ىك سبلم

: 2011  عيد  المغة الصرفية  كالنحكية  كالببلغية  كالكتابية فيستطيع التمميذ بذلؾ الفيـ كاإلفياـ
27 26). 
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فيي صمة جكىرية طبيعية ألف فركع المغة جميعيا متعاكنة لتحقيؽ الغرض األصمي  
 عمـ مف استخداـ المغة العربية استخدامان صحيحان لمفيـ كاإلفياـ.كتمكيف المت

 ميارات المغ :

التحدث( كيرتبط التعبير المغكم  –الكتابة  –القراءة  –لمغة أربع ميارات كىي  االستماع  
ذا ك التعبير الشفييأط التعبير بالحديث فيك المحادثة بميارتي التحدث كالكتابة  فإذا ارتب   كار

لغاية كسائؿ معينة  ىي إنما كالمغة كميارتيا األربعة لتعبير بالكتابة فيك التعبير الكتابي  ارتبط ا
ىي إتقاف التعبير  حتى يصبحكا قادريف عمى اإلفصاح عما يخالج نفكسيـ مف األمكر   كاحدة

 (29:2010 بمغة سميمة. شحاتة 

 أوال: ميارة االستماع:

ميمة في العممية المغكية   حيث كاف القدماء تعتبر ميارة االستماع مف الميارات ال 
يعتمدكف عمى سماع الركايات المنطكقة في نقؿ التراث مف الماإي الى الحاإر  كىذا ما يؤكد 
أىمية االستماع إذ أف الذم يسمع الحديث جيدنا يستطيع التعبير عنو كنقمو بدقة أكثر مف الذم ال 

 يتقف الميارة.

غة الذم يبدأ فعمينا قبؿ الكالدة كيستمر بعد ذلؾ كعممية تفاعميو يعد االستماع أحد فنكف الم 
ميمو خبلؿ سنيف العمر اذ يستجيب الكليد لؤلصكات المختمفة مف المكسيقى إلى صكت األـ منذ 
األسابيع األكلى مف عمره بعد الكالدة كيكفر ردكد أفعاؿ تجاه أصكات الكالديف  أك األقراف 

ف البيئة المحيطة لو  فالكبلـ الذم يصدر عف اآلخريف يتحكؿ الى ادرة عصكاألصكات األخرل ال
دالالت مع مركر األياـ  كفي النياية يككف بمقدكر الكليد التمييز بيف األصكات المرتبطة باألفراد 

 (.2009: 105 اآلخريف كتمؾ التي تتعمؽ باألشياء.  عاشكر كمقدادم 

 مفيوم االستماع:
ب نو:"عممية مركبة متعددة الخطكات بيا يتـ تحكيؿ المغة  (105:2009عرفو عاشكر كمقدادم  
 إلى معنى في دماغ الفرد"
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 أىم   االستماع:
ك دب شريؼ مف آداب تمقي الرسالة القرآنية  ف مر باالستماع ميارة االستماع عمـ القرآف العظيـ 

(  كما 204 األعراؼ: چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ  :لو كاإلنصات
ې  ې  ې  چ نافرو عف االستماع  الهو عف اإلنصات لمنصح كاإلرشاد  قاؿ سبحانو: زجر كؿ 

(.. بؿ لقد بشر اهلل 46 الحج: مف اآلية چ ۇئې    ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ
ہ  ہ    ہ   چعباده الصالحيف الذيف يحسنكف االستماع كالعمؿ بما سمعكا  فقاؿ _سبحانو_: 

 )18  17 الزمر:  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ 

إف االستماع أحد الفنكف المغكية المؤثرة في اتصاؿ الطالب بالعالـ الخارجي المحيط بو   
كباألخريف مف حكلو  إذ يستطيع مف خبللو اكتساب عدد مف المفردات المغكية  كأنماط الجمؿ 

ءة كالكتابة  كالتراكيب  كاألفكار  كالمفاىيـ  ككذلؾ تنمية الميارات المغكية المتعمقة بالتحدث  كالقرا
فالطالب القادر عمى تمييز األصكات  كيستمع جيدان إلى ماىك مختمؼ  كماىك متشابو  كاسمكب 
نطقيما  كمخارج الحركؼ الصكتية  يستطيع أف يميز بيف األفكار الرئيسية  كاألفكار الثانكية في 

ا لمنمك المغكم  أساسين  ان االستماع شرطيعتبر المكإكعات التي يستمع إلييا مف اآلخريف. لذلؾ 
 (12:2008فعف طريؽ االستماع يكتسب الطالب ثركتو المفظية.  الطحاف 

كألىمية االستماع يجب أف يتدرب األطفاؿ عمى ىذه الميارة في سف مبكرة حتى يتعكدكا عمى 
ذلؾ  حتى تعطييـ ىذه الميارة القدرة عمى تصكر األفكار مف خبلؿ األلفاظ المنطكقة مف قبؿ 

بذلؾ يستطيع تصكير ىذه األفكار كطرحيا كالتعبير عنيا شفكيان أك كتابيان.  أبك المتحدث  ك 
 .(93:2007الإبعات 

عمى أف االستماع ىك الميارة األكلى التي تبدأ منذ بداية مكلد اإلنساف  وتؤكد الباحث   
 كتستمر إلى أف تنتيي حياتو.

 خطوات عمم   االستماع:

كفاعمة في االتصاؿ مع اآلخريف كيقصد بيا اإلنصات كالفيـ  تعد ميارة االستماع ميارة أساسية
 كالتفسير.

 كتتإمف ميارة االستماع ثبلث خطكات: االستقباؿ  كاالنتباه كاعطاء معنى لممسمكع. 

البصرية مف أذف  -في الخطكة األكلى: يستقبؿ المستمعكف المثيرات السمعية أك المثيرات السمعية 
ستمعكف عمى مثيرات مختارة متجاىميف المثيرات المشكشة  كألف ىناؾ المتحدث  بعد ذلؾ يركز الم
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مثيرات عديدة تحيط بالطمبة في غرفة الصؼ فإف عمييـ االنتباه إلى رسالة المتحدث   مركزيف 
االنتباه عمى أكثر المعمكمات أىمية في تمؾ الرسالة  أما في الخطكة الثالثة فإف المستمعيف 

 الة المتحدث.يعطكف معنى أك يفيمكف رس

كلذلؾ تعتبر عممية االستماع عممية صعبة  كأصعب بكثير مف عممية القراءة ألف   
المستمع يتابع حديث المرسؿ  كيحمؿ ىذا الحديث  كيعمؿ عمى ربط أجزاءه كمككناتو   كمف ثـ 

 .(98:2007استخبلص األفكار المتعددة كالفكرة العامة مف مكإكع البحث  أبك الإبعات 

أف ىذه الخطكات مترابطة كمتداخمة كال يمكف فصميا في شكؿ نقاط  باحث وترى ال
 كخطكات.

 أىم   االستماع لطفل ماقبل المدرس :

تنمية المغة الشفكية كالميارات المتعمقة بيا مف قدرة التعبير  كصياغة الجمؿ الصحيحة  .1
 كالنطؽ الصحيح  كترتيب األفكار كتنظيميا.    

 ييز األصكات كالحركؼ كالكممات تمييزان صحيحان.تنمية قدرة الطفؿ عمى تم .2

 إثراء حصيمة الطفؿ المغكية بالعديد مف األلفاظ كاألساليب  كالعبارات الجديدة. .3

 مساعدة الطفؿ عمى تنظيـ أفكاره بصكره مرتبة متسمسمة. .4

 مساعدة الطفؿ عمى التخيؿ. .5

 كار متعددة.تنمية التفكير النقدم لدل الطفؿ مف خبلؿ ما يسمعو مف أراء  كأف .6

 .تنمية الذاكرة السمعية لدل الطفؿ   كتدريبو عمى االحتفاظ بالمعمكمات .7

زيادة مدة االنتباه  لدل الطفؿ مف خبلؿ التدرج في استماعو لممكإكعات أك األناشيد   .8
 (.22: 2008أك القصص.  الطحاف 

 العوامل المؤثرة في تنم   االستماع وتطوره:

لعديد مف العكامؿ المختمفة التي تمعب دكران ميمان في إف عممية االستماع تت ثر با 
االستماع الجيد  كفي تكصيؿ المادة المسمكعة مف جانب المعمـ لممتعمـ. كىي تعمؿ بشكؿ 

 ( باآلتي:23:2008مترابط أكإحتيا  الطحاف 
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النإج السمعي كىك يشمؿ:  حاسة السمع  الذاكرة السمعية  المؤثرات الصكتية  .1
 كالمكسيقية(.

 نإج العقمي كيشمؿ:  مراحؿ النمك العقمي  العمميات العقمية  النمك المعرفي(.ال .2

 النمك المغكم كيشمؿ:  حصيمة الطفؿ المغكية  كفاءتو المغكية (. .3

العكامؿ التي تتعمؽ بالمحتكل المسمكع كتشمؿ:   اختيار المحتكم المناسب  اسمكب  .4
 تقديمو(.

ماعية كالثقافية لؤلسرة كالطفؿ  كسائؿ االعبلـ المؤثرات البيئية كتشمؿ:   الجكانب االجت .5
 المسمكعة كالمرئية(.

ـ كالجامعات ككؿ مف لو كبذلؾ يجب عمى البيت كالمدرسة كأكلياء األمكر ككسائؿ اإلعبل 
 ختار لو األنسب.ييسمعو الطفؿ أك الطالب ك نتقي ما يراعي ك يصمة  أف 

 ثان ا: ميارة القراءة:

خرل  مف خبلليا يكتسب اإلنساف المعارؼ كالخبرات كالعمـك القراءة مفتاح العمكـ األ 
النافعة  كىي تسبؽ عممية الكتابة. كما أنيا مف كسائؿ االتصاؿ الفكرم بيف األفراد كبيف 
المجتمعات  كتعتبر مف المتع العقمية التي يمج  اإلنساف إلييا ليشحف عقمو باألفكار كالخبرات 

 مف العمـك كالمعارؼ.

ة أنزليا اهلل سبحانو كتعالى في القرآف الكريـ  اقرأ(  كىذا تنكيو مف اهلل عز إف أكؿ كمم 
كجؿ ب ىمية القراءة كالكتابة في حياة الفرد كالمجتمع  كما زالت كستبقى عماد العمـ كالمعرفة 
كالكسيمة األساسية لئلحاطة بالمعرفة كالمعمكمات كالبقاء عمى اتصاؿ مباشر دكف كسيط بالمكاد 

ا عمؿ عمى ذلؾ. عاشكر ية المتعددة  ف ينما كاف اإلنساف فانو يستطيع القراءة طالمالقرائ
 (63:2007الحكامدة  

كبالرغـ مف تعدد مصادر المعمكمات في كسائؿ االتصاؿ الحديثة كالكسائؿ التكنكلكجية  
رىا في مف كمبيكتر  كانترنت  ككسائؿ االعبلـ  إال أف القراءة لـ تفقد مكانتيا كلـ يتراجع دك 

عممية التعمـ كالتعميـ  بؿ ازداد دكرىا كازدادت أىميتيا. كمع تطكر البحكث كالدراسات التربكية 
ا بالنص   تفاعبلن معو.مازدادت أىداؼ القراءة ذلؾ ألف استيعاب المقركء يجعؿ الفرد مندمجن
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 مفيوم القراءة:

الكاتب في صكرة رمكز  القراءة عممية لغكية يعيد القارئ بكاسطتيا بناء معنى عبر عنو 
مكتكبة إلى ألفاظ  ثـ يستخمص المعنى منيا فيفيمو كيحممو كيفسره كينقده كيستفيد منو في 

 (2:2008معالجة شؤكف حياتو كمشكبلتو. السميتي  

 أىم   القراءة:
القراءة ميمة في حياة البشر  كمما يؤكد أىميتيا أف اهلل سبحانو كتعالى جعؿ القراءة أكؿ  

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇچ  :مخاطبتو لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في غار حراء قاؿ تعالىما بدأ 
 (1: العمؽ

إف القراءة ىي كسيمة الفرد لمتعرؼ عمى المعرفة بكؿ أنكاعيا الدينية كالعممية كالثقافية  
 كاألدبية. كتتمثؿ أىمية القراءة في األمكر التالية:

 التال  : بالنقاط( 2،22::20:2 )أبو الي جاء، ىاذكر التي 

 القراءة عامؿ حاسـ في اكتساب التبلميذ الخبرات المختمفة. .1

 مف خبلؿ القراءة يتـ اتصاؿ الفرد بغيره ميما ابتعدت المسافة أك الزمف. .2

 القراءة كسيمة مف كسائؿ التيذيب كغرس األخبلؽ الحميدة. .3

 لقراءة.يتذكؽ الصغار األدب كالقيـ التي تحقؽ الراحة كالطم نينة مف خبلؿ ا .4

 عف طريؽ القراءة يقرأ التبلميذ القصص كالكتب األخرل غير المغة العربية. .5

 ( الفوائد التال   من القراءة وىي:2،555::2::55كما أضاف )أبو الضبعات،

 القراءة غذاء عقمي كنفسي  فيي تعمؿ عمى تنمية الفكر. .1

 يتعرؼ الفرد عمى تراث األمة بؿ تراث البشرية ككؿ. .2

 ة الفرد عمى الرقي في السمـ االجتماعي.تساعد القراء .3

عمى ما كتبو المؤلفاف  كما أنيا تإيؼ أف نيإة األفراد كالشعكب  تؤكد الباحث كبذلؾ  
 .ال تككف إال بالقراءة فاألمة الراقية بتفكيرىا كحإارتيا  التككف إال أمة قارئة لكؿ مفيد كجديد
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 وظائف القراءة:

ؼ القراءة إلى ثبلثة كظائؼ رئيسية: كظيفة ( كظائ28  27: 2010 صنؼ  طاىر  
 معرفية  كنفسية  كاجتماعية.

 الوظ ف  المعرف  : .أ

نجازات الحإارة االنسانية في مختمؼ إة مف أىـ الكسائؿ في التعرؼ عمى تعتبر القراء -1
 فركع المعرفة.

 تساعد القراءة عمى تقدـ الفرد في التحصيؿ الدراسي. -2

 لبحث العممي.تعتبر القراءة إحدل أىـ كسائؿ ا -3

 تساىـ القراءة في النمك العقمي لمفرد. -4

 الوظ ف  النفس  : .ب

القراءة تشبع حاجات الفرد النفسية  كحاجاتو لبلتصاؿ باآلخريف كمشاركتيـ في أفكارىـ  -1
 كمشاعرىـ  كما تعمؿ القراءة عمى اشباع حاجة الفرد لبلستقبلؿ.

صراع كحاالت اإلعاقة كالقصكر تساعد القراءة الفرد عمى التكيؼ النفسي في مكاجية ال -2
 عف تحقيؽ األىداؼ.

 تعمؿ القراءة عمى تنمية ميكؿ الفرد كزيادة اىتمامو  كاالستفادة مف أكقات فراغو. -3

 الوظ ف  االجتماع  : .ج

 تعمؿ القراءة عمى إعداد الفرد لمحياة االجتماعية.  -1

 ى جيؿ. تعتبر القراءة كسيمة ىامة مف كسائؿ نقؿ التراث االجتماعي مف جيؿ إل -2

 القراءة كسيمة لبلتصاؿ الفكرم كالتبادؿ الثقافي بيف الشعكب. -3

أف كظائفيما تتشابو كثيرا  ث ترى الباحإف القراءة مرآة لما تقـك بو المغة مف كظائؼ لذلؾ  
ا كسيمة لبلتصاؿ  كنقؿ التراث كبيما نتعرؼ عمى حإارات الشعكب إنيمف حيث  فيما بينيما 

 في مختمؼ فركع المعرفة.
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  أىداف تعم م القراءة:

 في النقاط التالية:( 6:2008سميتي أكجزىا  ال  أىداؼ القراءة كثيرة بقدر أىميتيا

العمؿ عمى تنمية االستعدادات كالميارات التي تستمزميا القراءة المجدية   كىذا يشمؿ  -1
 خمؽ االىتماـ بالقراءة   كتييئة العقؿ لمقراءة.

خص -2  .ابيا عف طريؽ القراءةتكسيع دائرة تجارب الطمبة كار

 تنمية الدكافع لبلىتماـ بالقراءة التي تكعي الطالب باألفكار السديدة.  -3

 ثالثا: الكتاب :
ا بفف  تيعنىىي احدل ميارات المغة العربية التي  بمعرفة رسـ الكممات كالحركؼ رسمنا صحيحن

 (1قمـ  الچژ  ڑ  ڑ  ژڈچ  :الخط العربي كال شؾ أف ىذه الميارة أساسية لقكلو 

تعد الكتابة عممية معقدة لمغاية  حيث تتطمب مف الكاتب قبؿ الشركع فييا أف يحدد المكإكع 
الذم سيكتب فيو  كيحدد أىدافو مف كتابة المكإكع  كما يحدد أفكاره  كفقراتو  كعباراتو  كجممو  

 (73:2010كألفاظو  كيحدد الجميكر الذم سيتكجو إليو بالكتابة. عبد البارم 

 الكتاب : مفيوم

ربة كميارة في تعمميا  يستعاف بيا لمتعبير عما في كيقصد بو:"صناعة تحتاج إلى دي 
النفس مف معاف باطنة  كتترجـ ىذه المعاني مف خبلؿ خطيا عمى الكرؽ في صكرة ألفاظ 

 (77:2010كتراكيب تعبر عما في النفس مف المراد".  عبد البارم 

رم دقيؽ   كتصكر ذىني صرة حركية يدعميا إدراؾ ب: " قدب نيا (20:2010 شحاتة  كعرفيا
 صحيح كثابت  لمشكؿ ثـ تصكر عقمي لمفكرة يدعميا كعاء لغكم سميـ".

 أىم   الكتاب :

تحتؿ الكتابة منزلة ميمة في حياة الفرد كالمجتمع   فيي ظاىرة إنسانية اجتماعية 
المغكم بيف الذات  كعنصر أساسي مف عناصر الثقافة   ككسيمة مف أىـ كسائؿ التكاصؿ

  إلنساني مف جيؿ لجيؿ آخر  شحاتةكاآلخريف  كما أنيا ستظؿ األداة األىـ التي تحمؿ الفكر ا
70:2010). 
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( أف أىمية الكتابة في ككنيا أىـ اتصاؿ 117ك116:2011 كمكاكم كعبد البارم ذكر جاب اهلل 
نساف  كىي حاجاتو لبلتصاؿ لئلنساف بغيره كما تعمؿ الكتابة عمى اشباع الحاجات النفسية لئل

 بغيره  فاإلنساف اجتماعي بطبعو.

تتطمب جميع الميارات  إنياكتتإح أىمية الكتابة في أنيا جماع فنكف المغة  بؿ 
 األخرل.

فيي ما يستخدمو الطالب  كالمعمـ  كالعالـ  كالمؤلؼ  كالكاتب  في تمقي العمـك كتبادليا في كؿ 
ذا ما أحسف استخ  مبدعيف خبلقيف. ان داـ ميارة الكتابة فإننا نخمؽ عمماء ككتابزماف كمكاف  كار

 خصائص الكتاب :

 ىي:ك ( خصائص لمكتابة 115ك114:2001 كمكاكم كعبد البارمحدد جاب اهلل 

 الكتابة فف اتصالي. -1

 الكتابة عممية معقدة. -2

 الكتابة عممية ترميز لمرسالة المغكية. -3

 الكتابة فف محككـ بقكاعد. -4

 كير.الكتابة عممية تف -5

 أنواع الكتاب :

 التالية: األنكاع( 79:2010 ذكر  عبد البارم 

الكظيفية: كالتي يككف اليدؼ منيا إيصاؿ فكرة أك شكاية أك عتاب أك عرض حاؿ كأىـ  -1
مقكماتيا الفكرة الكاإحة كالمنطؽ المقنع  كىذا النكع مف الكتابة اليحتاج إلى جيد 

 ة ككإكح كصدؽ كاختصار.ذىني  أك ببلغة  ك فصاحة بؿ يحتاج إلى دق

الكتابة الفنية اإلبداعية: كىي تعبير عف خكاطر النفس كانفعاالتيا كىمكميا كالحاجة  -2
 الماسة لمكتابة بمغة راقية كلفظ معبر كصياغة جيدة.

(   ك يمكف بيا تكثيؽ النطؽ عبر استخداـ رسكمات رمزية  حركؼتيمٌثؿ ليغة نصية  فالكتاب 
 . لغة كاألحداث إلى رمكز يمكف قراءتيا حسب نمكذج مخصص لكؿ رافكى األ كنقؿ

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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 رابعا: ميارة التحدث:

 .عمى اكتساب المكاقؼ االيجابية عند اتصالو باآلخريفكتعنى ميارة التحدث مدل قدرة الشخص 
ٍو حاكؿ نقؿ فكرة معينة أك طرح رأكيتككف مكقؼ الحديث دائمنا مف المتحدث الذم ي أك  محددو  ًم

 .بعينو كىك الطرؼ المعنى بالحديث مكإكعو 

مع  يعد التحدث أك التعبير الشفيي ميارة كثيقة الصمة بالميارات الثبلث األخرل  كىك يتشابو
حدل ميارات التكاصؿ إالى اآلخريف  بذلؾ يعد التعبير  التعبير الكتابي في قيامو بتكصيؿ أفكارنا

 (.1:2009التي نتمتع بيا. اليزابيت 

ىك الميارة الثانية مف الميارات المغكية التي يكتسبيا األطفاؿ بعد عممية االستماع لمغة 
ف فيو  كىذه الميارة ىي المظير الحقيقي كمحاكاتيا مف خبلؿ الكسط االجتماعي الذم يعيشك 

لتحقيؽ التكاصؿ بيف أفرد الجماعات  كما أنيا إحدل العناصر الميمة في عممية اكتساب السمكؾ 
 (89:2011االجتماعي. عبد البارم 

 مفيوم التحدث:

 :" عممية عقمية إدراكية تتإمف دافعنا كاستثارة نفسيةب نوالتحدث (95:2011  عبد البارم يعرؼ 
لدل المتحدث  ثـ مإمكننا أك فكرة يعبر عنيا  ثـ نظامنا لغكينا ناقبلن ليذه الفكرة أك التصكر يترجـ 

 ."ىذه الفكرة في شكؿ كبلـ منطكؽ

( ب نو " قدرة مركبة مف عدد مف القدرات المغكية تمكف الفرد مف 40:2008 كيعرفو  السميتي  
 ."عبير عف آرائو كمشاعره حكؿ مكقؼ معيفلى نقؿ رسائؿ  كالتتحدث إمكييدؼ الإنتاج لغة  

 خصائص فن التحدث:

 ( مجمكعة مف الخصائص لفف التحدث تتمثؿ في النقاط التالية:95:2011 حدد  عبد البارم 

أنو عممية تفكير: كىذا التفكير يتطمب مف المتكمـ أف يككف لديو ما يقكلو لممستمع  لذا  -1
ه األفكار كيرتبيا ترتيبنا منطقينا ليبدأ بإسماعيا يجب أف يحدد التصكرات العقمية العامة ليذ

 لممتمقي في شكؿ كممات كجمؿ كأصكات.

 أنو عممية بنائية تفاعمية. -2

أف التحدث عممية نفسية: أم يجب أف يككف لممتحدث باعث أك حالة داخمية جسمية أك  -3
 نفسية تثير السمكؾ في ظركؼ معينة.
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صكرات العامة التي يريد المتحدث إببلغيا الت ياغةف التحدث عممية لغكية: قكاميا صأ -4
 .ىالمعنى كالمبنف في قكالب صحيحة إلى المستمعي

مغة  كمف ثـ فقد كانت أف التحدث عممية صكتية: أم أف الصكت ىك المظير الخارجي ل -5
 ية أسبؽ كجكدنا مف الكتابة.يالمغة الشف

 لمقياس قياسنا مكإكعينا.أنو فف لو مجمكعة مف المؤشرات السمككية الدالة عميو كالقابمة  -6

 عوامل النجاح في التحدث:

 األمكر التالية كىي:التحدث إلى اآلخريف يحتاج إلى 

 إلعداد ا -1

 التدريب -2

 .الثقة في النفس -3

 تذكر األفكار الرئيسية. -4

 (.155:2010 مصطفى الرغبة القكية في التحدث. -5

تكليد العديد مف كجكد الحصيمة المغكية  كقدرة الطالب عمى إنتاج  ك  وتض ف الباحث 
 المفردات كالكممات  ىي ما تجعمو متحدثنا المعنا كقكينا.

 تعق ب عمى المحور األول: المغ  ومياراتيا:

تماع  التحدث  القراءة   االس :ميارات المغة األربعة ترل الباحثة أف تناكؿ كؿ كاحدة مف
  إنما تـ تناكليا باألخرل كال يمكف استبداؿ كاحدةمتداخمة كمؤثرة في بعإيا البعض   الكتابة(

كؿ كاحدة عمى حدة لمكقكؼ عمى كظيفتيا ككيفية التدريب عمييا لمكصكؿ إلى تنمية شاممة 
 .(57: 2007كىذا ما أكده الناشؼ   متكاممة لمطالب

أف ميارتي القراءة كالكتابة  قد حظيتا باالىتماـ األكبر لعبلقتيا بالتعميـ  وقد رأت الباحث 
دارس  كالعتماد النجاح كالتحصيؿ في التعميـ األساسي كما بعده  عمى إتقاف الرسمي داخؿ الم

غفاؿ دكرىما في المدارس ىك ما أدل إلى  ىماؿ ميارتي االستماع كالتحدث كار القراءة كالكتابة  كار
إعؼ الطبلب في القراءة كالكتابة ػ لذلؾ يجب استخداـ استراتيجيات مناسبة لمساعدة الطالب 

 ؼ النيائي في المغة.عمى تحقيؽ اليد
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 المحور الثاني: التعب ر:

التعبير فف كميارة ش نو مثؿ بقية ميارات المغة األخرل  كىك عامؿ ميـ في عممية       
كاف أك كبيرنا بحاجة ماسة إلى التعبير عف أفكاره كحاجاتو كمشاعره ف صغيرا كاإلنسا  االتصاؿ

 .ليفيمو اآلخركف

ف رياإة ذىنية فاألفكار كالمعاني غالبنا ما تككف غامإة كغير كما أف التعبير أصبح اآل     
عماؿ الذىف لتحديد األفكار كالمعاني إؾ يإطر اإلنساف عند التعبير إلى محددة في الذىف   لذل

 (9:2009كتكإيحيا سكاء كاف التعبير شفيينا أك كتابينا.  الياشمي 

فيما يمي  وستتحدث الباحث أساس المغة  المغة العربية   بؿ ىك ميارة مف مياراتالتعبير: ىك 
 عف التعبير  أىدافو   أنكاعو   معاييره  أسباب إعفو كعبلجو(.

 مفيوم التعب ر:

مف كممة عبر:عبر كبيف  يعبرىا عبرنا كعبارة كعبرىا: فسرىا كأخبر بما يؤكؿ إليو  لغ  : - أ
 أمرىا. 

   3ج عنو. ابف منظكر ب ر عرب كبيف   كعبر عنو غيره: عبر ف كعبر عما في نفسو: أع
1990 :2782 ) 

( 43 يكسؼ:چی  ىئ ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئچمحكـ التنزيؿ قكلو تعالى: ككرد في 
 أم تفسركف.

أف التعبير لـ يكف معركفنا بمعناه االصطبلحي البياف كاإلفصاح إنما جاء بمعنى  كيتبيف مف ذلؾ
 التفسير.

 :اصط حا - ب

 نيا:تناول الباحثون تعر ف التعب ر بمفاى م عدة م

 نو:ىك اإلفصاح عما في النفس مف أفكار ب(199 2007ذكر عاشكر كالحكامدة  -1
 .كمشاعر بالطرؽ المغكية كخاصة بالمحادثة أك الكتابة

(ب نو: ترجمة لؤلفكار كالمشاعر الكامنة بداخؿ الفرد 112:2003كذكر المقائي كالجمؿ  -2
اىيف التي تؤيد أفكاره كآراءه تحدثنا ككتابة بطريقة منظمة كمنطقية  مصحكبة باألدلة كالبر 

 تجاه مكإكع معيف أك مشكمة معينة.
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(ب نو:ىك اإلفصاح عف األفكار كالمشاعر كاألحاسيس 175:2011كأإاؼ السفاسفة   -3
كالخبرات كالمشاىدات حديثان أك كتابةن  بمغة عربية سميمة تناسب مستكل الطبلب في 

كية التي يتعمميا الطبلب في ىذه صفكفيـ المختمفة  كىك ثمرة الثقافة األدبية كالمغ
المرحمة كما أنو كسيمة االتصاؿ كالتفاىـ بيف الطبلب كأداة لتقكية الركابط اإلنسانية 

 كاالجتماعية بينيـ.

( :ب نو تدفؽ الكبلـ عمى لساف المتكمـ  أك الكاتب  فيصكر 69:2010مغمي أبك كعرفو   -4
 ستكإح عنو. ما يحس بو   أك يفكر بو  أك ما يريد أف يس ؿ أك ي

 وبالنظر إلى التعر فات السابق  نجد أن الباحث ن اتفقوا عمى تعر ف التعب ر في األمور التال  :

 كسيمة لمتفاىـ بيف اثنيف أك أكثر مف الناس. -1

 .ان أك منطكق ان البد لو مف قالب لغكم سكاء كاف مكتكب -2

 الغاية مف التعبير اإلفصاح عما في نفس اإلنساف. -3

: " امتبلؾ الفرد القدرة عمى نقؿ الفكرة أك التعبير إجرائيان ب نوحث  البا تعرفكبذلؾ  
 المشاعر أك األحاسيس سكاء كتابينا كانت أـ شفيينا بمغة عربية سميمة".

 أىم   التعب ر:

يعتبر التعبير إركرة لمفرد كالمجتمع  فاإلنساف ال يستغني عنو في مراحؿ حياتو 
حكـ عمى أف يية فركع المغة كسيمة  فمف خبلؿ التعبير يمكف المختمفة  كما أف التعبير غاية كبق

 الشخص في جكانب مختمفة.
إف ما يعزز مكانة التعبير أف الكبلـ صفة اإلنساف  كبالكتابة تميز اإلنساف عف كؿ الكائنات  إف 

الكبلـ كالكتابة ىما كسائؿ التعبير كمف دكف التعبير الممفكظ أك المكتكب ال يحصؿ تكاصؿ بيف 
ني البشر. كلعؿ أىـ دليؿ عمى أىمية التعبير ما جاء في قكلو تعالى عمى لساف نبيو مكسى ب

 چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ "عميو السبلـ

 (28-25: طو

كالحاجة إلى التعبير تزداد كمما ازدادت الحياة تعقيدنا كتطكرنا  ككمما تباينت كجيات النظر 
ا فييا. ألف التعبير مف أكثر ف ي معالجة مكاقفيا  كأصبح التفاعؿ بيف بني البشر أكثر إلحاحن

كسائؿ التفاعؿ بيف الناس  كتبادؿ اآلراء  كتككيف االتجاىات كنشر القيـ  بو يتـ الفيـ كاإلفياـ 
 (226:2007لكؿ ما يدكر في الحياة. عطية 
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أم مرحمة مف مراحؿ عمره  كال في أم مكاف  إف اإلنساف ال يمكف أف يستغني عف التعبير في
يقيـ فيو ألنو كسيمة االتصاؿ بيف األفراد في تبادؿ المصالح كقإاء الحاجات كتقكية الركابط 
الفكرية كاالجتماعية  كىك كسيمة لئلبانة كاإلفصاح عما في نفس اإلنساف كما يشعر بو كيفكر 

الذم يعيش فيو  كىك كسيمة لربط الماإي  فيو  كبفإؿ التعبير يستطيع أف يتكيؼ مع المجتمع
بالحاإر كالنيكض بالمستقبؿ  كنقؿ التراث اإلنساني لؤلجياؿ الحاإرة كالمستقبمة  كىك كسيمة 

 (125:2011سفة ممجتمع كالمجتمعات األخرل. السفااالتصاؿ بالتراث الثقافي ل

ب فيو اإلنساف أفكاره يعد التعبير أىـ فرع مف فركع المغة العربية  فيك القالب الذم يص 
كيعبر مف خبللو عف مشاعره كأحاسيسو  كيقإي حكائجو في الحياة  كبو يتمكف القارئ أك 
المستمع مف أف يصؿ بسيكلة كيسر إلى فيـ المقركء كالمسمكع  كىك غاية جميع الدراسات 

يذ بمادة التعبير المغكية  كت تي فركع المغة بمثابة كسائؿ لتحقيؽ ىذه الغاية  فالقراءة تمد التبلم
كأفكاره كأساليبو كالقكاعد تمكنيـ مف أدائو بمغة سميمة صحيحة  كالنصكص تزيد ثركتيـ األدبية  

 (175:2011كاإلمبلء يساعدىـ عمى صحة رسـ كمماتو.  السفاسفة 

( فيما يمي عف أىمية التعبير في حياة الفرد 80-69:2010 مغمي أبو وتحدث ) 
 كالمجتمع في نقاط كىي:

مبلء  كنصكص  كمحفكظات  إ -1 ف دراسة فركع المغة العربية األخرل مف قراءة  كخط  كار
 كقكاعد  كميا كسائؿ تساعد في تمكيف الطالب مف التعبير الكاإح السميـ الجميؿ.

ف التعبير ىك طريقة اتصاؿ الفرد بغيره  كأداة فعالة لتقكية الركابط االجتماعية كالفكرية إ -2
 بيف األفراد كالجماعات.

 التعبير أداة لمتعميـ كالتعمـ. -3

 يساعد في حؿ المشكبلت الفردية كاالجتماعية مف خبلؿ تبادؿ األفكار كاآلراء. -4

  الخطو مياراتو في استعماؿ النحك  ك التعبير أداة تقكيمية  اذ يختبر الفرد مف خبلل -5
 كاإلمبلء  كتسمسؿ األفكار.

كف أف يشبو التعبير بالبيت لمغة   ىك أساس المغة  كيم وجي  نظر الباحث فالتعبير مف  
 كباقي ميارات المغة ىي أكتاد كأعمدة ليذا البيت.
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 أىداف تعم م التعب ر:

يؤكد التربكيكف عمى قيمة التعبير  كيإعكنو في قمة فركع المغة  كيعدكنو غاية الدراسة المغكية  
األخرل  فإنو يمثؿ خبلصة  ميزة مممكسة بيف فركع المغةلو كغيره كسائؿ معينو عميو   فالتعبير 

ما تعممو الطالب في حياتو المدرسية  كيعكس أثره عمى ممارستو 
 (.23:2006الحياتية. الياشمي 

 (وىي:520:2:55 يدف التعب ر إلى تحق   األىداف التال   كما حددىا )السفاسف ،لذلك 

 ميمة.تمكف الطبلب مف التعبير عما في أنفسيـ كعما يشاىدكنو ب لفاظ كعبارات س -1

 تكسيع دائرة أفكارىـ كخياليـ. -2

 تنمية دقة المبلحظة عندىـ. -3

 ـ المعنى المقصكد.ئلدقة في انتقاء األلفاظ التي تبلتعكدييـ ا -4

 تعكيدىـ التفكير المنظـ المترابط. -5

 تدريبيـ عمى استعماؿ األساليب المختمفة في التعبير. -6

 تعكيدىـ السرعة في التفكير كالتعبير. -7

 ( ما  مي من األىداف:24-:::22:2كما زاد)عامر، 

 تدريب التبلميذ عمى االرتجاؿ كالتدفؽ في الحديث المتصؿ. -1

 إثراء الحصيمة المغكية عند التبلميذ مما يسمعكنو أك يقرؤكنو. -2

 تقميص األخطاء الشائعة  كالتراكيب المتداكلة مف لغة التبلميذ. -3

لمكاد سكاء المغة العربية مساعدة التبلميذ عمى فيـ ما يسمعكنو مف مدرسييـ في كافة ا -4
 أك غيرىا.

إزالة الخكؼ كالتردد كالخجؿ مف نفكس بعض التبلميذ عندما يصغكف جماعة لحديثيـ   -5
 أك عند الكتابة لغيرىـ.
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 ( لما سب  من أىداف األىداف التال  :2::2:::2وأضاف )عاشور والحوامدة،

كاألفكار كاالتجاىات  يعمؿ التعبير عمى إكساب الطالب مجمكعة مف القيـ كالمعارؼ -1
 السميمة.

يعكد التبلميذ عمى ترتيب األفكار  كتسمسميا في الطرح كالربط فيما بينيا  كبذلؾ يزيد مف  -2
 قكة ت ثيرىا عمى السامع كالقارئ.

كبذلؾ يككف التعبير الجيد مف أسس التفكؽ الدراسي في المجاؿ المغكم كغيره  فإذا تفكؽ الطالب 
 تو كفي حياتو العممية.في تعبيره تفكؽ في دراس

 األسس التي تؤثر عمى تعب ر الت م ذ :

كيقصد بيا مجمكعة مف المبادئ كالحقائؽ التي ترتبط بتعبير التبلميذ كتؤثر فيو   كيتكقؼ عمى 
فيميا كترجمتيا نجاح المعمميف في دركس التعبير مف حيث اختيار المكإكعات المبلئمة كانتقاء 

لتناكليا في الصؼ كبالتالي يتكقؼ عمييا نجاح التبلميذ كتقدميـ في  األساليب كالطرائؽ الجيدة
 .التعبير

 كىي: (204-200:2007  كىي تنقسـ لثبلثة أنكاع كما صنفيا  عاشكر كالحكامدة

 أواًل: األسس النفس   :

يميؿ التبلميذ الصغار إلى التعبير عف خبراتيـ كمشاىداتيـ اليكمية  كيمكف أف يستثمر   -1
 .ؾ كيشجع التبلميذ الخجكليف عمى التعبيرالمعمـ ذل

يميؿ األطفاؿ إلى المحسكسات   لذلؾ ينبغي عمى المعمـ أف يبدأ معيـ الحديث عف  -2
 األشياء المحسكسة في الصؼ كالمدرسة كالبيت كالشارع كغير ذلؾ.

يتشجع التمميذ عمى التعبير إذا كجد الدافع كالحافز الذم يحفزه عمى التعبير   لذلؾ  -3
عمى المعمـ أف يكفر المكإكعات التعبيرية التي تؤثر في التمميذ كتدفعيـ  ينبغي

 لمحديث.

يتصؼ بعض األطفاؿ بالخجؿ كالخكؼ مف المعمـ كالجك المدرسي  كيرجع ذلؾ إلى   -4
نكع التربية التي تربى بيا التمميذ  أك عيب جسمي  لذلؾ عمى المعمـ أف يشعرىـ 

 التعبير.بالطم نينة كيحثيـ عمى المشاركة في 
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يقـك التمميذ أثناء التعبير بعدة عمميات عقمية  فيك يسترجع المعمكمات كيختار المفردات  -5
مف بيف عدة ألفاظ. كما يقكـ أيإا بإعادة ترتيب المفردات كاألفكار ليخرجيا عمى نتاج 
لفظي أك كتابي. كىذه العمميات ليست سيمة  لذلؾ عمى المعمـ أف ي خذ التبلميذ بالصبر 

 ناة في تدريسو لمادة التعبير.كاأل

يميؿ التبلميذ إلى التقميد  مما كاف لزاما عمى المعمـ أف يككف قدكة حسنة لطبلبو في   -6
 مظيره كسمككو  كلغتو لكي يقـك التبلميذ عمى محاكاتو.

في تييئة جك مناسب مطمئف آمف لؤلطفاؿ  ان كبير  ان أف لممعمـ دكر  - مما سب  وتب ن لدى الباحث 
 كيعبركا بحرية كصدؽ دكف قيكد. ليتحدثكا

 :ثان ا: األسس التربو  

إشعار الطالب بالحرية في التعبير في اختيار المكإكعات كاختيار المفردات كالتراكيب  -1
 في أداء أفكاره.

ليس لمتعبير زمف معيف  أك حصة محددة  بؿ ىك نشاط لغكم مستمر يعمؿ المعمـ عمى  -2
 كالسميـ في المكاقؼ المختمفة.تدريب التبلميذ عمى التعبير الصحيح 

الخبرة السابقة ميمة كإركرية  إذ ال يستطيع التمميذ أف يتحدث أك يكتب عف شيء إال  -3
إذا كاف عمى معرفة بو  لذلؾ عمى المعمـ أف يختار مكإكعات تعبير مف مجاؿ خبرة 

 التمميذ.

 ثالثا: األسس المغو  :

 التعبير الكتابي. التعبير الشفكم أسبؽ في التعمـ عند األطفاؿ مف -1

حصيمة التبلميذ المغكية في المرحمة االبتدائية قميمة  كالتعبير يحتاج إلى مفردات كتراكيب  -2
كثيرة  لذا ينبغي عمى المعمـ أف يعمؿ عمى إثراء حصيمة الطالب المغكية مف خبلؿ 

 القراءة كاالستماع.

عمى المعمـ أف يستخدـ ازدكاجية المغة في حياة التبلميذ: الفصحى كالعامية  لذا يجب  -3
 المغة العربية الفصيحة مف خبلؿ األناشيد  كقراءة القصص المختمفة.

أف التعبير ىك جسد يحتاج لغذاء كغذاؤه ىك حصيمة لغكية غنية  مفردات   وترى الباحث 
 تراكيب( تنمي ذاكرة الطالب كترقى بو كب فكاره  ليخرج لنا بتعبير جيد قكم البنية.
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 أنواع التعب ر:

اتفؽ الكتاب عمى أف التعبير مف حيث الشكؿ ذك نكعيف:شفيي  ككتابي كمف حيث  
 إلى نكعيف ىما: التعبير الكظيفي  كالتعبير اإلبداعي. ينقسـ المإمكف أك الغرض

 التعب ر من ح ث المضمون أو الغرض: :أوالً 

 التعب ر اإلبداعي: -أ

ر الذم يعبر عف المشاعر ب نو:" ذلؾ النكع مف التعبي (197:1999 كقد عرفو  زقكت  
 كالعكاطؼ كاألحاسيس كيتخذ مف األساليب الببلغية منطمقا لو".

( ب نو :" ترجمة لؤلفكار كالمشاعر الكامنة 113:2003  المقاني كالجمؿ  كما عرفو 
ه باتجاه ءالبراىيف  التي تؤيد أفكاره كآرابداخؿ الفرد  بطريقة منظمة كمنطقية مصحكبة باألدلة ك 

يف أك مشكمة معينة  تساىـ في إإافة شيء جديد أك حؿ جديد  لـ يكف مكجكد مف مكإكع مع
 قبؿ  لممشكبلت   أك المكإكعات التي يطمب منو المشاركة فييا"

( ب نو:" الذم يعبر فيو الشخص عف المكاقؼ 198:1999كعرفو  زقكت  التعب ر الوظ في  - ب
 الحيكية المختمفة بما فييا مف مشكبلت كقإايا".

ب نو: "التعبير الذم يتعمؽ بمس لة عممية أك حياتية  (124:2001رفو  عمكة كآخركف كما ع
 كطمب كظيفة أك استصدار شيادة ميبلد أك جكاز سفر أك كتابة تقرير عف ظاىرة معينة".

 : التعب ر من ح ث الشكل:ثان اً 

 التعب ر الكتابي:-أ

ره المرسؿ كتابةن  كيستقبمو ( ب نو:" الكبلـ المكتكب الذم يصد227:2007كعرفو  عطية  
 المستقبؿ قراءةن".

 أىم   التعب ر الكتابي: 

إف التعبير الكتابي ميارة شديدة األىمية في حاإر التمميذ كمستقبمو  كمف خبلؿ ما يكتبو التمميذ 
يتإح مدل عمؽ أفكاره كتعقيدىا  كذكائو كثقافتو كخبراتو في الحياة. فالكتابة جيد عظيـ  ألنيا 

تمميذ الفرصة  ليتصكر العالـ تصكرنا كاقعينا كيعبر عف نفسو بدقة كاستمتاع  كبيذا يمكف تمنح ال
 القكؿ ب ف الكتابة تشكؿ ىكية اإلنساف.
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 ( أىم   التعب ر الكتابي بالنقاط التال  :5101511:5111كما حدد)زقوت،

 حفظ التراث البشرم كنقمو مف جيؿ إلى جيؿ. -1

 مرتبة كمنظمة كمفيكمة. زيادة القدرة عمى الكتابة بصكرة -2

تنمية ثقافة التبلميذ مف خبلؿ ما تحممو مكإكعات التعبير مف معمكمات ثقافية   -3
 كعممية  كسياسية  كاقتصادية  كقيـ اخبلقية.

 اطبلع الطبلب عمى ما كصؿ إليو رجاؿ الفكر كاألدب. -4

 كبلتيـ.يعكد الطالب الترتيب كالنظاـ كالدقة كالنظافة كالعرض السميـ لقإاياىـ كمش -5

 خطوات تدر س التعب ر الكتابي: 

 (:512:2:55أوضحيا )السفاسف ،

 التمييد: استدعاء خبرات الطبلب حكؿ مكإكع الدرس. -1

 عرض مكإكع التعبير عمى السبكرة. -2

إثارة اىتماـ الطبلب بالمكإكع  ب سئمة يكجييا المعمـ لمطبلب حكؿ المكإكع لمتكصؿ  -3
 الى عناصره.

يح األخطاء  ثـ كتابة الجمؿ المتفؽ عمييا عمى السبكرة تمقي إجابات الطبلب كتصح -4
كعمى شكؿ متتالي  مع مراعاة كسائؿ الربط المختمفة  كاستخداـ عبلمات الترقيـ 

 المناسبة.

 يقرأ المعمـ الجمؿ المكتكبة عمى السبكرة  ثـ يقرأ عدد مف الطبلب. -5

دفاترىـ في مكإكع يطمب المعمـ مف الطبلب كتابة الجمؿ المكتكبة عمى السبكرة في  -6
 متكامؿ مترابط.

 مع بقية عناصر المكإكع. انفسي خطكاتيقـك المعمـ بال -7
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 :اإلبداعي التعب ر الشفيي-ب

يحتؿ الكبلـ أك الحديث  التعبير الشفيي ( مركزنا ىامنا في المجتمع الحديث  كتبدك أىميتو في 
ؽ كثيرنا مف األغراض في شتى مياديف أنو أداة االتصاؿ السريع بيف الفرد كغيره  كالنجاح فيو يحق

 الحياة كدركبيا.

يتسـ ىذاالعصر باالنفجار المعرفي كالعممي كالتكنكلكجي  كيجب عمى مف يعيش في ىذا العصر 
أف يفكر قبؿ أف يبكح بكممة  كأف يختار المكاف كالكيفية؛ ليعبر عف فكرتو بكإكح كمعقكلية  

 المرحمة االبتدائية.كىذا ال ي تي إال بالتعميـ كالتدريب مف 

الكتابي  كيكاد  الإركرم لمتعبيريعد التعبير الشفكم أك المحادثة المعبر الرئيس كالتمييد  
تعبير كالحديث المربكف عمى  أف الغرض األىـ مف تعمـ المغة ىك إقدار التبلميذ عمى ال ييجمع

يعداف أعمى مرتبة مف رتب ف القدرة عمى ىذا النكع مف التعبير كالتفكؽ فيو إالجيد الصحيح  إذ 
التمييز كاالرتقاء في فركع المغة األخرل ألف ىذه الفركع ركافد لو كقنكات تتكافد لتشكؿ بنيانو 

 (29321999كمحتكاه.  البجة 

كيستمد التعبير الشفيي أىميتو مف ككنو كبلـ سبؽ الكتابة في الكجكد   كمف ثـ فالتعبير  
 ـ لو كىك المدخؿ كالتمييد لمتعبير الكتابي.الشفيي مقدمة لمتعبير الكتابي كخاد

ككمما كاف اإلنساف أقدر عمى ترتيب ما في داخمو كالتعبير عنو بصكرة سميمة  يككف  
أقدر عمى صقؿ شخصيتو كتقكيتيا  كقادرنا عمى حؿ ما يكاجو مف مكاقؼ كمشكبلت. فيك مف 

ائية مف تعميـ المغة العربية في أىـ الغايات المنشكدة مف دراسة فركع المغة ألنو المحصمة الني
 (203-202:2007المرحمة االبتدائية.  عاشكر كالحكامدة  

إف التعبير الشفيي أسبؽ في التعمـ مف التعبير الكتابي  كأكثر استعماال في حياة الفرد   
األكلى مف المرحمة  المراحؿ الدراسيةكىك كسيمة االتصاؿ السريعة بيف األفراد  كتعتمد عميو 

 .بتدائيةاال

 :اإلبداعي مفيوم التعب ر الشفيي

( ب نو:" الكبلـ المنطكؽ الذم يصدره المرسؿ مشافيةن  227:2007  كيعرفو عطية 
ا".  كيستقبمو استماعن

:" إفصاح المتحدث بمسانو عما في نفسو مف المشاعر ب نو (142:2004 كما عرفو  الياشمي 
 كاألفكار كالمعاني ".
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لب عمى إنتاج األفكار التعبير الشفيي ىك قدرة الطا":  ب ف( 222:2012 كيإيؼ  الخمايسة 
في صكر صكتية صحيحة نحكينا كصرفينا مع القدرة عمى تمكيف األداء بما   ثـ ترجمتيا كالمعاني

ا الحركات الجسدية المصاحبة  كمراعينا في ذلؾ مكاإع الفصؿ  يتناسب مع المعنى مستخدمن
 ."كالكصؿ أثناء التحدث

( ب نو: "التعبير الذم يتـ عف طريؽ المشافية كالحديث  196:1999و  زقكت كما عرف 
 حيث ينقؿ المتكمـ آرائو  كأفكاره   كأحاسيسو  كمشاعره إلى اآلخريف".

ب نو: "قدرة الفرد عمى المناقشة كالمحادثة  ب لفاظ محددة  كأفكار  وبذلك تعرفو الباحث 
 اطؼ كمشاعر كأحاسيس المتحدث.مكإحة كمعاني تترجـ ما يختمج الصدر مف عك 

 :اإلبداعي أىم   التعب ر الشفيي

عند النظر إلى حياة الطفؿ نجده يتحدث كيستمع قبؿ أف يتعمـ القراءة كالكتابة  فكمما 
 تحدث األطفاؿ أكثر اتسعت مفرداتيـ كزادت معرفتيـ بمختمؼ أنماط المغة.

 كالمرحمة التمييدية لمتعبير الكتابي.لذا ت تي أىمية التعبير الشفيي  لككنو أساس التعبير 

 ( أىمية التعبير الشفيي في النقاط التالية:294:1999 كذكر  البجة 

قدارىـ عمى تنسيؽ ىذه األفكار كتبكيبيا كترتيبيا ار كرية المناسبة ك إثراء حصيمة الطبلب الف -1
 كربطيا.

يعف ليـ مف  إثراء حصيمة الطبلب المغكية مف تراكيب كألفاظ تساعدىـ عمى ترجمة ما -2
أفكار كمعاف  كتدريبيـ عمى تكظيؼ ىذه التراكيب كاأللفاظ تكظيفنا سميمنا في مكاطنيا 

 السميمة مف الكبلـ.

تقاف النطؽ  كتمثيؿ المعاني كاألداء الحسف في  -3 إكسابيـ القدرة عمى طبلقة المساف  كار
 المحادثة.

سدادىا كاالنطبلؽ في تنمية القدرة عمى المبلحظة لدييـ  كتعكيدىـ سرعة اإلجابة ك  -4
 الكبلـ مع تكخي الكإكح كالصحة.

فصاح عف النفس دكف خكؼ أك اإطراب اإلرتجالي كاإلتدريبيـ عمى الخطابة كاإللقاء  -5
 .كتشجيعيـ عمى الصراحة في القكؿ كالجير في الرأم
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الكشؼ عف العيكب النفسية لدييـ  كمعالجتيا  كالخكؼ   كاالنطكاء كعدـ الثقة بالنفس  -6
 عثـ كالخجؿ.كالتم

االرتفاع بمستكل الذكؽ األدبي لدييـ الستشراؼ جكانب الجماؿ المغكم كتمرسيـ عمى  -7
 اختيار التراكيب كالمفردات العذبة.

 إكسابيـ القدرة عمى التخيؿ  كاقدارىـ عمى التعبير عما في داخميـ كما يحيط بيـ بدقة -8
 .ككإكح كت ثير ب سمكب حسف كترتيب منطقي

الفرد بحاجة إلى امتبلؾ كممة دقيقة كاإحة في مكاقؼ الحياة  كي  أف وتض ف الباحث 
يتمكف مف التعبير عف حاجاتو كعكاطفو كأفكاره  كما أف التعبير يعيف صاحبو عمى التفاعؿ مع 
اآلخريف  كىك جزء ال يتجزأ مف الشخصية  كبالتعبير تعرؼ شخصية المتحدث   فمف أقكاؿ 

 اؿ أىاب الرجؿ حتى يتكمـ   فإف تكمـ عرفتو".سيدنا عمر  رإي اهلل عنو(:"ال أز 

 :اإلبداعي أىداف التعب ر الشفيي

 ( األىداؼ اآلتية الذكر لمتعبير الشفيي كىي:1072106:2002ذكر  أبك الييجاء 

 تطكير كعي الطفؿ بالكممات الشفكية ككحدات لمغة. -1

 إثراء ثركتو المفظية كالشفكية. -2

 تمكينو مف تشكيؿ الجمؿ كتركيبيا. -3

 مية قدرتو عمى تنظيـ األفكار في كحدات لغكية.تن -4

 تحسيف ىجائو كنطقو. -5

 استخدامو لمتعبير القصصي المسمي. -6

 :اإلبداعي ميارات التعب ر الشفيي

 ميارات التعبير الشفيي بالنقاط التالية: (57:2001  سعد  ك (158:2007حدد  مدككر 

 أف يقدر عمى تحديد اليدؼ مف التحدث بدقة. -1

ا. أف ينطؽ حركؼ -2  الكممات نطقنا صحيحن

 أف يعبر بمغة فصيحة عف معمكمات كمعارؼ درسيا أك قرأىا. -3
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ا بداىةن كارتجاالن. -4  أف يعبر عف أفكاره كمشاعره تعبيرنا صحيحن

 أف يبدم رأيو فيما قرأه أك استمع إليو أك شاىده مع التعميؿ. -5

 أف يشارؾ في محاكرة أك مناظرة نقاش جماعي منظـ. -6

 التمكيف الصكتي كفؽ التنظيـ المناسب كالداللة المقصكدة. ظيارإأف يتمكف مف  -7

 أف يحسف استخدامو لمفصؿ كالكصؿ كالكقؼ  كفؽ عبلمات الترقيـ الصحيحة. -8

 أف يجيد استخداـ عبارات المجاممة استخدامان سميمان. -9

أف يستطيع التعبير عف األفكار بالقدر المناسب بعيدنا عف اإلطالة المممة أك اإليجاز  -10
 .المخؿ

أف يقدر عمى التحدث بشكؿ متصؿ كمترابط لفترة زمنية محددة بثقة كدكف تكقؼ أك  -11
 تمعثـ.

ا التراكيب الصحيحة. -12  أف يكظؼ القكاعد النحكية في حديثو مستخدمن

أف يقدر عمى جذب السامعيف متكخينا تكظيؼ عناصر التشكيؽ كاالثارة  كاظيار الحماسة  -13
 كاالنفصاؿ بصدؽ كقدرة عمى اإلقناع.

 يحسف استخداـ اإلشارة كتغيير نبرات الصكت في الحديث. أف -14

 إنياء الحديث نياية طبيعية تدريجية. -15

 :اإلبداعي مجاالت التعب ر الشفيي

( تعتبر أإيؽ كأقصر 108:2002  أبك الييجاء  إف مجاالت التعبير الشفيي كما يرل 
 ت الحياة كميا  كمنيا:إذا ما قكرنت بالتعبير الكتابي لكنو بشكؿ عاـ تعتبر مجاالتو مجاال

 المحاإرة. -1

 المناقشة كالمحادثة. -2

 الندكة. -3

لقاء الكممات. -4  الخطابة كار
 المناظرة.  -5
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 قص القصص كالحكايات. -6
 ( النقاط التالية:157:2007كأإاؼ  مدككر 

 حكار بيف اثنيف أك أكثر  حكؿ قإية أك مس لة. -1
 تمثيؿ المشاىد. -2
 مقابمة مع مسؤكؿ. -3
بداء الرأم. -4  التعميؽ كار
 عمى مس لة. الرد -5
 السؤاؿ اليادؼ. -6

( مجاؿ المناسبات المختمفة كالسمككيات االجتماعية كالرحبلت 207:1996كأإاؼ  الرفاعي  
 كالزيارات.

( أف مجاالت التعبير الشفيي في الحياة أكسع 134:2004مع  الياشمي  وتتف  الباحث  
د مجاالت النشاط الحيكم بكثير مف مجاالت التعبير الكتابي  فقد تعددت مكاقؼ التحدث بتعد

لعمؿ  الئلنساف كقاعات الدراسة كالبحث كمجالس العمـ كلقاءات األفراد كالجماعات في مياديف 
 كالمؤسسات  كالمناسبات االجتماعية المختمفة.

 :اإلبداعي خطوات تدر س التعب ر الشفيي

 يي ىي :( خطكات يقكـ بيا المعمـ عند تدريس التعبير الشف208:2010ذكر  عبد عكف 

 أواًل:  بدأ المعمم بمقدم  أو تمي د الخت ار الموضوع:

يشرح المعمـ المطمكب عممو في ىذا الدرس  كينبغي أف يساعد المدرس طمبتو ب ف يذكر ليـ 
بعض المياديف التي يختاركف منيا المكإكعات  أك يختار ىك مكإكعنا معيننا يميؿ أكثر الطمبة 

 إلى التحدث فيو كمناقشتو.

 ًا: عرض الموضوع:ثان 

يعرض المعمـ المكإكع عمى السبكرة مع عناصره األساسية بحيث تككف ىذه العناصر طبيعية 
 كعمى قدر حاجة المتعمـ مف دكف فرض.

كال إير أف يكإح المعمـ ىذه العناصر شريطة أف تككف طريقة عرإيا مبلئمة مف حيث الفكرة 
 كالمغة.
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 ثالثًا: حد ث الطمب :

كثر الطمبة فكرة كاإحة عف المكإكع ت تي المرحمة األساسية مف التعبير بعد أف ي خذ أ
الشفيي كىي حديث الطمبة عف المكإكع المختار   كقد يمج  المدرس إلى تكجيو بعض األسئمة 

 إلى الطالب الذم يقـك بدكر المتحدث ليدلو عمى الطريقة الصحيحة لمتعبير.

ـ خطكات تناسب طمبتو كتشجعيـ كتدعميـ كتميد ليـ أف لممعمـ حرية تحديد كتنظي وترى الباحث 
 ليخرجكا بمكإكع تعبيرم جيد. ان مناسب ان جك 

 :اإلبداعي تقو م التعب ر الشفيي

يقكـ المعمـ بمتابعة حديث الطمبة كطريقة نطؽ بعض الحركؼ كالكممات   كتصكيب  األلفاظ 
بداليا مف قبؿ الطمبة أنفسيـ ب لفاظ قك  –الشعبية  ية سميمة كتيذيب األلفاظ الفاحشة العامية( كار

ب لفاظ تربكية متناسقة  كيككف تصكيب األخطاء بيدكء كلطؼ كدعابة لكي ال يتسرب الي س 
ه  مراعيا التعزيز كالثناء لمف ؤ حدث   فيزداد ارتباكو كتكثر أخطاكالخجؿ إلى نفس الطالب المت

 (.174:2005يتقف التعبير.  حكامدة كأبك شكيرخ   

( أف التقكيـ يحتاج إلى مبلحظة شخصية لممتحدث قبؿ كؿ 144:2004اشمي  كأإاؼ  الي
  كاستنتاجو كطبلقة الحديث  مع االعتراؼ ب نتقكيـ التعبير  هشيء كسبلمة تعبيره كعمؽ أفكار 

 الشفيي مف أصعب أنكاع التعبير   لكثرة الجكانب التي يجب مبلحظتيا.

تحتاج لجميع معممي المدرسة ككافة المراحؿ كبذلؾ يتإح أف عممية تقكيـ التعبير الشفيي 
 التعميمية في كافة المناسبات كاألكقات.

 :اإلبداعي عوامل النجاح في التعب ر الشفيي

مما ال شؾ فيو أف نجاح التعبير الشفيي يتكقؼ إلى حدٍّ كبيرعمى رغبة المتحدث في  
 ستككف عمى قدرىا مف الفتكر. تحدث باىتة فاترة  فإف نتائج التحدثمالكبلـ  فإذا كانت رغبة ال

ف كانت ىذه العممية قكية مثيرة أنتجت مثميا  كيتبيف ىذا مف مكاقؼ المستمعيف في   كار
 (158-157:2007 المشاركة  كالحكار. مدككر 

 

( إذا التـز بيا المعمـ زادت عكامؿ نجاح المتحدث 158:1982كىناؾ مبادئ ذكرىا  إبراىيـ 
 كىي:
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 ـ بالمغة العربية السميمة  حتى مع صغار التبلميذ كالمعمـ الماىرأف يمتـز المعمـ بالكبل -1
 .ـ ىؤالء الصغارئالتي تبل حةلف تعجزه المغة الفصي

أف ال يقاطع التمميذ أثناء تعبيره  كأف يككف نقده أك التعميؽ عمى كبلمو بعد أف ينتيي مف  -2
 حديثو.

ف عف تناكؿ المكإكع ارتجاالن أف يكجو أسئمة لتبلميذ المرحمة االبتدائية؛ ألنيـ يعجزك  -3
 مترابطة  كيعجزكف عف استيفاء نكاحيو اليامة. كعرض أفكار مرتبة

  :اإلبداعي أسباب ضعف الت م ذ في التعب ر

إف المبلحظ في مختمؼ مراحؿ الدراسة في المدرسة أف الطمبة يعانكف مف إعؼ ظاىر  
يمكف أف يعزل إلييا إعؼ التبلميذ في  في التعبير بنكعيو الشفيي كالكتابي  كىناؾ عكامؿ كثيرة

 التعبير.

 ( بالنقاط التالية:211:2007حددىا  عاشكر كالحكامدة   

ف لغة المجتمع ىي المغة إحيث سيادة العامية كقمة الحصيمة المغكية لدل الطمبة    -1
 .كالمغة ال يمكف أف يتعمميا الطالب إال إذا مارسيا مية االع

بعزؿ التعبير عف باقي كذلؾ  ال ينمكف الحصيمة المغكية ألخرلبعض معممي المكاد ا-2
 فركع المغة كعزليا عف باقي المكاد.

يـ نبعض معممي المغة العربية ال يدربكف تبلميذىـ عمى المحادثة بمغو سميمة  كال يحثك -3
 صحيحة.دث عف خبراتيـ كمشاىداتيـ بمغة عمى اإلكثار مف التح

ميذ التعبيرية  كخاصة إىماؿ تقكيـ أعماؿ الطمبة عدـ متابعة المعمميف ألعماؿ التبل -4
 الكتابية.

تحد  الكبيرة لمطمبة في الصؼ كعدد الحصص الكثيرة الممقاة عمى عاتؽ المعمـ  عداد األ -5
 .مف قدرة المعمـ عمى القياـ بكاجبو  عمى أكمؿ  كجو

فتعجز عف تكفير كشراء الكتب كالقصص اليادفة  ؛سرة غير كاؼو دخؿ األقد يككف  -6
 .ألطفاليا

طرؽ التدريس المتبعة في المدارس  تجعؿ المعمـ يست ثر بالحديث طكاؿ الحصة  مما  -7
 في القدرة عمى المشاركة في المكاقؼ المختمفة.سمباى ينعكس عمى الطالب 
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 .قمة القراءة كاالطبلع مما ينعكس عمى الحصيمة المغكية التي يمتمكيا الطالب -8

 ت كمجبلالمدرسية ذاعو اإلمدرسي المختمؼ مف عدـ ربط التعبير ب لكاف النشاط ال -9
   كالمسرح  كمسابقات اإللقاء كالصحافة المدرسية.لحائطا

عدـ تخصيص حصص معينو لتنمية الطبلب كتبصيرىـ بمكاطف الإعؼ كالخمؿ في  -10
 كتاباتيـ.

في كافة المراحؿ يساىـ  الطمبةأف العكامؿ المؤثرة سمبنا  في تعبير  ترى الباحث كىكذا  
المدرسة كالمعممكف كالمؤسسة التعميمية  كما تساىـ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة في عدـ كبلن مف يا في

 تخطيطيا لتقديـ برامج ىادفة كمربية تيذب لغة التمميذ كتسميو كتعممو االتجاىات الحميدة.

 ( األسباب التال  :2::220:2 كما زاد )عط  ،

ه مف فركع المغة  مما يجعمو مرىكنا عدـ تحديد منيج أك مقرر دراسي لمتعبير كغير  -1
 باجتيادات المدرسيف.

صعكبة تصحيح مكإكعات التعبير  كعدـ اعتماد معايير محددة في تصحيح تمؾ  -2
 المكإكعات  لذلؾ فيي تتبع ذاتية المدرسيف كأمزجتيـ.

 العبء الممقى عمى عاتؽ مدرس المغة العربية  كزيادة الحصص األسبكعية المسندة إليو. -3

في مختمؼ المراحؿ الدراسية  العديد مف الطمبة( أف 70:2008  السميتي  كأكإح 
ي كالكتابي  فنجد أف الطمبة ال يقدركف عمى التحدث بمغة يكف إعفنا ظاىرنا في التعبير الشفيعان

سميمة كأحياننا يككنكف غير قادريف عمى التحدث في أم مكإكع يخص حياتيـ أك حاجاتيـ أك 
 يؼ عف أنفسيـ.مشاعرىـ أك حتى التعر 

 وقد تحدث عن  أسباب الضعف لد يم باآلتي:

ازدكاجية المغة: فالطالب يعاني ازدكاجية المغة بسبب الميجة العامية التي يتعامؿ بيا في  -1
ف   بينما الفصحى فاستعماليا محصكر في نطاؽ يمف المتعمميف كالمعمم مجتمع كؿه ال

 إيؽ ال يتعدل المدرسة.

 التمفازم بعرض برامج كمسمسبلت بالمغة الفصيحة.عدـ االىتماـ اإلذاعي ك  -2

أخطاء التربية سكاء كانت في البيت أك المدرسة أك المجتمع  حيث يتربى الطفؿ عمى أف  -3
 يصمت كال يتكمـ.
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اتجاىات المدرسة السمبية نحك مادة التعبير  بسبب العبء الممقى عمى المعمـ مف  -4
 تحإير مكإكعات كمعالجة مشكبلت التبلميذ.

كيقإي يكمو عمى التمفاز الذم يحكم   حدث الفصحىيئة ال تتتمميذ الذم يحيا ببفال
درس المغة العربية في لمدرسة ال تتحدث الفصحى كال حتى برامج بالمغة العامية كيذىب 

ال نستطيع أف نطمب منو تعبيرنا جيدنا ألنو سيتحدث بمغة عربية غير سميمة كبالتالي 
 بتعبير إعيؼ كتحصيؿ أإعؼ.

 ج ضعف الت م ذ في التعب ر:ع 

قدـ العديد مف التربكييف المتخصصيف اقتراحات لعبلج الإعؼ في التعبير بشكؿ عاـ  كقد ذكر 
بعض الكسائؿ التي تعمؿ عمى عبلج الإعؼ في ( 2142213:2007  عاشكر كالحكامدة

 التعبير:

 .ة كالقراءة حتى تزداد حصيمتيـ المغكيةالمطالعتعكيد التبلميذ عمى  -1

 افو كالكتابة حكؿ ما تتإمنو مف مع القراءةفي دركس عقد اإلكثار مف المناقشات التي تي  -2
 كأفكار ككممات مناسبة.

 .االبتعاد عف استخداـ العامية في التدريس -3

 اإلكثار مف التدرب عمى التحدث كالكتابة.  -4
 )السم تي، قدم مقترحات خاص  بع ج الضعف في التعب رومنيم من  

22125:2::1:) 
 رؾ المجاؿ أماـ الطمبة الختيار المكإكعات التي يرغبكف في التحدث فييا.ت -1
 ترؾ الحرية لمطمبة في  التحدث دكف قيكد. -2
 اتباع أسمكب العصؼ الذىني في المعالجة. -3
 تحقيؽ كحدة المغة العربية. -4
عمؿ أدلة لممعمميف تساعدىـ عمى االتجاىات الحديثة في التدريس  كفي اختيار  -5

 المكإكعات.
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 بالقراءة: يي اإلبداعيع ق  التعب ر الشف

إف العبلقة بيف ىاتيف الميارتيف عبلقة ترابطية قكية كذلؾ بسبب أف كمييما في األصؿ  
ينتج عمى شكؿ أصكات مسمكعة مف الجياز النطقي كلكف يظير االختبلؼ الكاإح بيف التعبير 

ؿ الرمكز المكتكبة  بينما الكبلـ يتـ الشفكم  الكبلـ( كالقراءة في أف القراءة تتـ عف طريؽ تحمي
 بشكؿ تمقائي دكف الحاجة لشيء مكتكب.

كما أف القراءة ال تنمك إال مف خبلؿ االىتماـ بتنمية قدرة الطفؿ عمى الكبلـ  فالقدرة عمى  
النطؽ السميـ الكاإح كالقدرة عمى التعبير الشفكم بشكؿ مترابط سيعطياف بالت كيد طالبان قادرنا 

 قراءة بشكؿ جيد.عمى ال11

كتدؿ البحكث كالدراسات عمى أف عيكب الكبلـ كالنطؽ مرتبطة بصعكبة القراءة  
االىتماـ  يجبكمشكبلتيا كأف النطؽ الغير سميـ يؤثر بصكرة مباشرة في القراءة  كمف ىنا 

بالتعبير الشفيي كالقراءة ككنيما ال ينفصبلف عف بعإيما كيسيراف معنا أثناء تعميـ الميارات 
 .(74:2008 السميتي  المغكية

 طرائ  تدر س التعب ر في المرحم  األساس  :

تعتبر طرؽ تدريس التعبير مف الكسائؿ التي تعيف عمى عبلج إعؼ الطبلب بالتعبير  إذا ما 
 طرؽ كىي: ثبلث وستذكر الباحث استخدمت بالطريقة الصحيحة  

 أواًل: طر ق  التعب ر الحر:

ىـ عف شيء يدرككنو بحكاسيـ في المنزؿ أك المدرسة أك ىك حديث التبلميذ باختيار 
مناقشة يشترؾ  افي الفصؿ كحادثة أك حكاية تعقبيالشارع أك مشاىدتيـ لمتمفاز  ثـ يمقييا التبلميذ 

  الكائمي  فييا الجميع  أك محادثة في صكرة أسئمة يكجييا الطالب كالمعمـ إلى صاحب الخبر
102:2004). 

 وعات المختمف :ثان ًا: طر ق  الموض

ا ىي عبارة يطرحيا المعمـ ب شكاؿ مختمفة حكؿ المكإكع   ليجيب التبلميذ عميي
يدفع التبلميذ إلى تنكيع التعبير  كقد يككف مكإكع التعبير كيتصرؼ في ىذه اإلجابة تصرفنا 

 (208:2007  عاشكر كحكامدة .كصفنا محددان حكؿ صكرة
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 ثالثًا: تدر س القص :

  كبيا يستطيع المعمـ أف يستفيد مف ميؿ األخرل الناجحة مف بيف الطرؽتعتبر الطريقة 
ا في الصفكؼ االبتدائية األكلى  فعف طريقيا يزكد األطفاؿ بالمعمكمات  الطبلب لمقصة كخصكصن

بالتفصيؿ في المحكر  ستتناولو الباحث األخبلقية كالدينية كالجغرافية كالتاريخية كغيرىا  كىذا ما 
 التالي.

 عمى المحور الثاني: التعب ر بشكل عام: تعق ب

كفترة مف  المرحمة األساسية الدنياإف مف المعركؼ أف المشافية ىي أساس التعبير في 
  ألنيا ىي الخطكة الطبيعية البلزمة لذلؾ  ثـ يككف بعد ذلؾ التعبير الكتابي في مرحمة العمياال

ي دركس التعبير يككف النكع الشفيي تمييدنا بقية المرحمة االبتدائية كالمراحؿ التالية  كما أف ف
كمقدمة لمنكع الكتابي  كما أف النكع الشفيي ىك األساس الذم يبني عميو الطالب تعبيره الكتابي  

 .بيعة كاف أسبؽ في الكجكد عف غيرهكأنو أسيؿ النكعيف عمى التمميذ المبتدئ كأنو بحكـ الط
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 المحور الثالث: قصص األطفال:

عد القصة مف أقكل عكامؿ جذب اإلنساف بطريقة طبيعية كأكثرىا شحذنا النتباىو إلى ت 
حكادثيا  فتثير القصة ب فكارىا كصراع األشخاص فييا كتعقد أحداثيا كبتصكيرىا لعكاطؼ 
كأحاسيس الناس كبيئتيا الزمانية كالمكانية كبمغتيا كبطرائؽ تقديميا المختمفة  كثيرنا مف االنفعاالت 

  عاشكر كمقدادم  القراء كتجذبيـ إلييا كتغرييـ بمتابعتيا كاالىتماـ بمصائر أبطاليالدل 
22:2009). 

كىي مف أىـ ألكاف النشاط المغكم بؿ ىك نشاط جذاب كمحبب كمشكؽ  كما أف األطفاؿ  
 يعشقكف القصة أك الحكاية كيسعكف إلى سماعيا بكؿ شكؽ كليفة.

ىـ المكاد التعميمية كأعظميا ت ثيرنا في تقدـ التبلميذ أإف ما يؤكده المربكف أف القصة مف 
لمحياة  يماى فتزيدىـ خبرة بالعالـ مف حكليـ  ك في التعبير  ألنيا تنمي خياليـ  كتكسع مداركيـ  ك 

 اإلنسانية  كما يسكدىا مف مثؿ كمبادئ مما يزيد أفكارىـ خصكبة  كيمدىـ بحصيمة لغكية
 (.282:1993  عطية 

 مفيوم القص :

 غ : ل -أ

ا أكرده. ا كقصصن  قصص مف القصة: الخبر كىك القصص  كقص عمى خبره يقصو قصن

القصص: الخبر المقصكص  بالفتح  كإع مكإع المصدر حتى صار أغمب عميو. 
 (3651: 1990  4ج كالقصص: بكسر القاؼ: جمع القصة التي تكتب.  ابف منظكر 

 اصط حا: -ب

رد يقدـ مجمكعة مف الحقائؽ عف اإلنساف ب نيا "س (223:2003 كالجمؿ ذكر المقاني -1
بطريقة مشكقة  أك تعرض بعض المكاقؼ كاألحداث كالمكإكعات  ذات العبلقة 
بشخصيات متعددة  كأنكاعيا متعددة  منيا القصة التاريخية  كالقصة الكاقعية  كالقصة 

تباه التمثيمية  كتعد أحد األساليب الميمة في عممية التعمـ  حيث تساعد عمى جذب ان
 التبلميذ كتقديـ المعمكمة بصكرة مشكقة كجذابة".

( ب نيا:" نكع مف األدب الراقي الرفيع الذم يصكر حياة 99:2010مغمي أبك كعرفيا   -2
 األمة كيعكس ما يعتمؿ في نفكس أبنائيا مف انفعاالت كرغبات".
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ياؿ ( ب نيا:"فف أدبي نثرم يسرد أحداثنا مصبكغة بالخ87:2007كما عرفيا  الكندم  -3
الذم ال يقدـ األحداث بصكرة كاقعية تماما كما يفعؿ التاريخ كالسير كالتراجـ  بؿ يقدميا 

 بصياغة أدبية رفيعة".

(:"مجمكعة مف األحداث يركييا الكاتب كىي تتناكؿ حادثة 35321999بجة الكأإاؼ   -4
عيشيا كتصرفيا في  ؽ بشخصيات إنسانية تتبايف أساليبكاحدة أك حكادث عدة تتعم

حياة  عمى غرار ما تتبايف حياة الناس عمى كجو األرض كيككف نصيبيا في القصة ال
 متفاكتنا مف حيث الت ثر كالت ثير".

(ب نو :"فف لو القدرة عمى جذب انتباه األطفاؿ  حيث 225:2006كرم تر تكزاد القإاة كال -5
لطفؿ بحكـ يمكف أف تككف عنصرنا فعاالن في النمك العقمي كالكجداني لمطفؿ  حيث يمتاز ا

خصائصو بطبلقة الخياؿ  كالقابمية لمتشكؿ  كاالستعداد لبلندماج   كتمثؿ األمكر   
 كتمثيؿ األدكار  كالتفاعؿ مع المنبيات كالمثيرات التي تقدـ إليو".

(قصص األطفاؿ ب نيا:" فف أدبي جميؿ 144:2001كعرؼ سميماف كآخركف   -6
ي مرحمة الطفكلة المبكرة  كليذا النكع مف مشكؽ  كيستعمؿ ىذا المكف مف أدب األطفاؿ ف

 الفف أصكؿ كقكاعد كمقكمات فنية."

 وتعرف الباحث  قصص األطفال بأنيا:

  كيتككف مف شخصيات كمكاف كزماف ان معين ان أك ىدف ان فف أدبي نثرم  يعالج مكإكع
 كصراع كعقدة كحؿ  يقدـ لؤلطفاؿ بشكؿ ممتع كشيؽ كجذاب.

 أىم   قصص األطفال:

ة قصص األطفاؿ مف أىـ أساليب التربية الحديثة كأفإميا في تنمية شخصيتعتبر 
منذ مراحمو األكلى   لما تمتاز بو مف جاذبية فائقة  كأسمكب شيؽ  كمناسبتيا لجميع الطفؿ 

 العصكر كالمجتمعات.

إف األطفاؿ ال يتعممكف عف طريؽ سمسمة خطكات متتابعة  كلكنيـ يتعممكف مف خبلؿ مكاقؼ 
مختمفة باستخداـ استراتيجيات مناسبة لتككيف االستعداد لمتعمـ كالتقميؿ قدر اإلمكاف مف تدريسية 

 . (17:2004  بدير  ت ثير العناصر المعيقة

يمكف تكظيؼ جميع عناصرىا المعرفية كالفنية في التعميـ لجميع  ان خصب ان لذلؾ تعتبر القصة عالم
بخاصة في مرحمة ما قبؿ المدرسة  كالمرحمة المراحؿ العمرية  كخدمة جميع مفردات المنياج  ك 
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التعامؿ معيا األساسية الدنيا  كمف خبلؿ القصة يمكف تحقيؽ أغراض تربكية مختمفة إذا تـ 
 (.226:2006كرم تر تبنجاح.  القإاة كال

كما أف القصة ت تي في المقاـ األكؿ مف أدب األطفاؿ فكميـ يميمكف إلييا كيستمتعكف بيا 
كلكؿ ىذه  كخياالن  ان مف أفكار كحكادث   كما أف في القصة مغزل كفكرة كأسمكب كيجذبيـ ما فييا

العناصر أثر في تككيف الطفؿ كبناء شخصيتو   كليذا نش ت إركرة االستفادة مف القصة في 
المدرسة  كانتقاء الجيد منيا كاإللماـ بكيفية عرض القصة عمى الطفؿ كتعد مرحمة الطفكلة أىـ 

سمككو   كما أنو قابؿ لمت ثر كالتكجيو  شخصية الفرد كتشكيؿ كعيو كتكجيو المراحؿ في بناء
ية في بناء شخصية كالتشكيؿ كاكتساب الميارات االجتماعية المختمفة  لذا كاف لمقصة بالغ األىم

 (.220:2009 . الحريرم كتربيتو الطفؿ كتنشئتو

 حاجاتالؽ كاإلثارة كتحقؽ كالتشكيأف قصص األطفاؿ تعمؿ عمى تنمية الخياؿ  وترى الباحث 
 النفسية لدل األطفاؿ  مما يجعؿ عممية النمك لدييـ تسير بشكؿ آمف كطبيعي.

 أىم الفوائد التربو   التي تحققيا القص  لألطفال: 

إف القصة مف أىـ أساليب التربية قديمنا كحديثنا  كمف أفإؿ الكسائؿ لتنمية شخصية 
 ز بو مف قدرة عمى الجذب كاإلثارة كالتشكيؽ.الطفؿ في مراحؿ حياتو كميا  لما تمتا

كتعد القصة مف أبرز أنكاع أدب األطفاؿ  فيي تستطيع أف تعمـ الطفؿ ما في الحياة مف خير 
كشر كتميز بيف الصكاب أك الخط  أك الجميؿ أك القبيح  كالقدرة عمى التفكير في اتخاذ القرار 

 (125:2006بما يساعد عمى تككيف شخصيتو. أحمد 

معب القصة دكرنا ىامنا في بناء شخصيات الطبلب في جميع أبعادىا العقمية كاالجتماعية ت
 كالكجدانية  كتكسبيـ عادات كتقاليد المجتمع  كالقيـ كالمثؿ العميا.  العساؼ كأبك لطيفة 

215:2008). 

 تالية:( الفكائد التربكية التي تحققيا القصة بالنقاط ال221:2009 لذلؾ حدد  عاشكر كمقدادم 

 تشعر السامع أك القارئ بالمتعة  كالمذة  التي تزيد مف اإلقباؿ عمى المتعمـ. -1

مف مفردات كتعابير تتإمنو  غكية   كتثرم معجمو المغكم بماتنمي ثركة الطالب الم -2
 كتراكيب لغكية   فترفع مستكل لغة الطبلب كتيذب أساليبيـ  كترقييا.

ع الذم يعيش فيو   كتكحي لو باحتراميا كعدـ تربط الطفؿ بعادات كتقاليد كقيـ المجتم -3
 الخركج عنيا  فتساعده بذلؾ عمى التكييؼ كالتكاؤـ مع مجتمعو.
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تيسر لمطالب فيـ كثير مف الحقائؽ العممية التي تحكييا القصة  كتزكد الطفؿ  -4
بالمعمكمات كالمعارؼ التي تإاؼ إلى خبراتو  لما في القصص مف عناصر التشكيؽ  

 ف االستماع.كاإلغراء كحس

تطمع الطفؿ عمى عادات كتقاليد كقيـ المجتمعات اإلنسانية األخرل ما يتيح لو مجاؿ  -5
المقارنة بيف عادات المجتمعات المختمفة   فيستفيد مف الجكانب اإليجابية منيا كيتجنب 

 السمبية.

تنمي خياؿ األطفاؿ فيي تسمك بخياليـ لما فييا مف عنصر الخياؿ   كما أنيا تعكدىـ  -6
الشجاعة في مكاجية اآلخريف   كالتحدث مع الجماىير كتتيح ليـ تصكر األشياء 
كاألحداث عمى نحك يريحيـ كيمتد إلى الحدكد الطبيعية لتصكراتيـ   التي تختمؼ 

 باختبلؼ مراحؿ النمك اإلدراكي التي ينمكف بيا.

ا كالتحدث تشجعيـ عمى مكاجية زمبلئيـ في مكاقؼ تعبيرية طبيعية في المدرسة كخارجي -7
 إلييـ   إإافة إلى غرس عادات حسنة محببة كرعاية آداب الحديث مثبلن.

 الفكائد التالية: لخصت الباحث كبناءن عمى ما سبؽ 

 .تعمؿ عمى جذب انتباه المتعمميف 

 .تكسر جك الممؿ كالركتيف الذم يقمؿ مف اإلبداع 

 .تنمي األفكار لدييـ 

 .تنشط الذاكرة 

  ة مف الزمف.تترسخ في ذىف الطالب فتر 

 األىداف التي تحققيا القص :

تثير القصة اىتمامات األطفاؿ  فعف طريقيا يعرؼ الطفؿ الخير كالشر فينجذب إلى 
الخير كيبتعد عف الشر كيكرىو  كالقصة تزكد الطفؿ بالمعمكمات كتعرفو الصحيح مف الخط   

المستقبؿ  كتنمي لديو كتنمي ثركتو المغكية  كتقكم عبلقتو بالماإي كالحاإر كتتطمع إلى 
 (122:  2009  ميارات التذكؽ األدبي.  عمي

كييدؼ استخداـ القصة في التربية إلى أف يتعكد الطفؿ أدب االستماع كمساعدتيـ عمى 
فيـ نفسيـ كنمك شخصياتيـ كمساعدتيـ عمى االكتشاؼ كتعديؿ سمككيـ   كما ييدؼ استخداـ 
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المغة  كما يتعمـ الطالب مف خبلليا أف يحتفظ بتتابع في فنكف  المياراتالقصة كذلؾ إلى تنمية 
األفكار في عقمو  كتنمية حصيمتو المغكية  كزيادة خبراتو السابقة  كما تيدؼ إلى تزكيد الطفؿ 

 (240ك239:2004بالمعرفة  كتكسيع ثقافتو كتيذيب سمككو.  فرماكم كالمجادم 

 عمى:( أن قراءة القص  الج دة تعمل :511:2:5 و رى )حس ن،

 تنمية ميارات االستماع. -1

 تنمية ميارات الحديث كزيادة القامكس المغكم. -2

 تنمية ميارات القراءة كالكتابة. -3

 إثراء المشاعر. -4

 تنمية كتشجيع الخياؿ كالتخيؿ. -5

 تنمية االتجاىات اإليجابية نحك الكتاب كالقراءة. -6

 تساعد األطفاؿ عمى التعامؿ مع عالـ الكتاب. -7

 ستمتاع بالخياؿ.تساعد األطفاؿ عمى اال -8

 تساعد األطفاؿ عمى فيـ الحياة كمكاقفيا. -9

 اآلخريف.بتساعد عمى كعي الطفؿ بذاتو ك -10

 تساعد عمى المشاركة في الخبرات.-11

 ( النقاط التال  :504:2:52وأضاف )حماد والش خ ع د وفروة،

سرب تقكية سمككيات الطفؿ باكتساب سمككيات معينة تظيرىا أك تإمرىا القصة التي تت -1
 إلى نفسو دكنما حاجة إلى إجباره عمى حفظ ممخصات.

 إثراء الرصيد المغكم لمطفؿ. -2

 تسمية الطفؿ مع تقكية خيالو. -3

 أىداؼ قصص األطفاؿ في النقاط التالية: وتمخص الباحث 

 .زيادة الحصيمة المغكية لؤلطفاؿ كمستكل فيميـ 
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 ثؿ النظاـ كالنظافة تكسب األطفاؿ مفاىيـ دينية كاجتماعية كعادات صحية سميمة م
 كالترتيب.

 .تكسب األطفاؿ ميارات عقمية 

 .تككيف عبلقات اجتماعية ناجحة 

 .تنمي خياؿ الطفؿ االبتكارم 

 .تعزز الثقة بالنفس 

 .تكسبيـ ميارة النقد كالتحميؿ 

 .تنمي قدرة المتعمـ عمى التعبير ب نكاعو 

 .تظير مكاىب المتعمميف 

 معا  ر وشروط اخت ار قصص األطفال:

تبر قصص األطفاؿ أحد فركع أدب األطفاؿ  كالقصة إذا كانت مناسبة لمطفؿ فإنيا تع
تجذب انتباىو  كتثير خيالو  كتكسبو العديد مف القيـ بما تحممو مف أىداؼ عممية أك خمقية أك 
لغكية أك تركيج تربكم  فالقصة تكفر لمطفؿ فرص النمك في مجاالت متعددة كالجانب النفسي 

 .(174:2007عقمي كالجسمي كالحركي كالثقافي كغيره  شريؼ كاالجتماعي كال

لذلؾ يجب أف يراعي في اختيار القصص التي تقدـ لؤلطفاؿ المعايير التالية  كىي كما ذكرتيا 
 (:140 139:2010اليتيـ  

 أف تحتكم القصة عمى صكر كمشاىد ممكنة كجذابة كمشكقة لؤلطفاؿ. -1

 كف الطفؿ مف حمميا كتقميب صفحاتيا.أف تككف القصة بالحجـ المناسب الذم يم -2

 كإكح الطباعة كتقميؿ الكممات المكتكبة في الصفحة الكاحدة. -3

عادتيا لمرؼ. -4  أف تككف القصة خفيفة الكزف ليسيؿ أخذىا كار

شخصيات القصة مف بيف أفراد األسرة أك المدرسة أك مف بيف شخصيات أف تككف  -5
 الحيكانات أك الطيكر.

 ة كطرؽ حميا لتزيد مف تجارب كخبرات الطبلب.أف تحتكم القصة عمى مشكم -6
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 حتى ال يؤدم إلى التشتت. أف يككف عدد شخصيات القصة قميبلن  -7

 شى القصة مع القيـ االجتماعية.اأف تتم -8

 أف ينتصر الخير عمى الشر في أحداث القصة. -9

 المعايير التالية:(195: 1980ابراىيـ  ك  (27:2002كأإاؼ عبايدة  

كتتناسب مع خبراتيـ كقامكسيـ المغكم  كتتدرج القصة مف السيؿ  أف تككف مثيرة كجذابة -1
 إلى الصعب.

أف تزيد مف الثركة المفظية لمطفؿ  مف كممات كمعاف جديدة تإيفيا إلى قامكسيـ  -2
 المغكم.

 أف تككف طريفة جديدة  يسمعيا الطالب ألكؿ مرة. -3

 أف تككف ذات مغزل خمقي أك فكرم أك اجتماعي. -4

 مبة مف حيث الطكؿ ك القصر.أف تككف مناسبة لمط -5

 النقاط التال  :( 58:2009كما ذكر  الإبع 

 مراعاة المرحمة العمرية. -1

 مراعاة السمات النفسية كالميكؿ كالقيـ كاالتجاىات. -2

 مراعاة المغة المناسبة كالمتناسبة مع استيعابيـ. -3

في الشركط الكاجب مراعاتيا بقصص  (140-139:2010  مع اليتيـ وتتف  الباحث 
 األطفاؿ.

 وظ ف  القص  التربو  :

تحمؿ في حقيقتيا ألكاننا مف التيذيب النفسي  القصة أف ( 99:2010ي  مغمأبك بيف  
ف الحياة في إة في دراسة العمكـ المختمفة  إذ كالمعرفي  لذلؾ تعتبر مف أىـ الكسائؿ الفعال

 .دكر فييا لوؿ فرد ككحقيقتيا عبارة عف قصة طكيمة 
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في ترسيخ القيـ التربكية لدل الطفؿ كتنمي لديو حب  ان ميم تربكية عامبلن كتعتبر القصة ال
  كما أنيا تساىـ في حؿ بعض المشكبلت الصغيرة  المطالعةحب ك ؿ المعرفة كالتساؤؿ كالخيا

 .لدل الطفؿ

كما أنيا تستخدـ لتقكيـ النفكس كرد الإاؿ إلى الفإيمة دكف الحاجة إلى الكعد كالكعيد   
 فالقصة تسكؽ لقارئيا أك سامعيا صفحة مميئة بالتسمية كالفكاىة  لترغيب كالترىيببا كالمكعظة 

كسجبلن حافبلن ب نكاع السمكؾ المفإؿ   كعاقبة مف يقكـ بالسمكؾ السيئ كبذلؾ تجذب اىتماـ 
 حماد كالشيخ عيد  المتعمـ كتثير انفعاالتو كتيذب األخبلؽ كتغرس في النفكس العادات الحسنة

 .(166:2012كفركة 

عمى تنمية ثقافاتيـ  كزيادة محصكليـ المغكم  كتيذيب  وجو نظر الباحث كتعمؿ القصة مف 
 أخبلقيـ  كتعكدىـ حسف االستماع  كتكسيع مداركيـ كآفاقيـ.

 مم زات قصص األطفال:

 ( مميزات لقصص األطفاؿ كىي:143:2010ذكرت اليتيـ 

 .ـتنمي الثركة المغكية عند األطفاؿ كتنشط خيالي -1

 تعتبر القصة كسيمة عبلجية لغرس السمككيات كتعديؿ السمكؾ. -2

 تعتبر القصة كسيمة مسمية تإيؼ البيجة كالسركر لنفس الطفؿ. -3

ترإي القصة ركح المغامرة كالقيادة كالتبعية كيجد فييا كؿ شخص نفسو كمتاعبو  -4
 كأحبلمو.

 تشجع القصة خياؿ الطفؿ. -5

ؿ المكجكد في الحصة المدرسية  كما أنيا تبقى كبذلؾ فيي تعمؿ عمى جذب الطبلب  كتبعد المم
 كتنشط ذاكرتو.  فترة طكيمة في ذىف الطالب

 أنواع القص :

 اختمؼ المربكف كالكتاب في أنكاع القصص فمنيـ مف قسميا:

 (:101 100:2010مغمي  بك حسب مكإكعيا ك
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لى الخامسة  سف الثالثة إ طفؿـ ئبرة عف البيئة المحدكدة  كىي تبلالقصة الكاقعية :المع -1
بيئتو المحدكدة مف منزؿ كشارع كحديقة  كما يشاىده مف حيكاف إال ألنو ال يعرؼ 

 كنبات.

ـ أطفاؿ سف الخامسة إلى التاسعة  ألنو بعد معرفتو ببيئتو ئالقصة الخيالية: كتبل -2
المحدكدة  يريد التطمع إلى معرفة ما كراء الظكاىر الكاقعية  لذلؾ يحب سماع قصص 

 قزاـ كغير ذلؾ.الغيبلف كاأل

قصص المغامرة كالبطكلة: كتناسب طفؿ مف سف الثامنة إلى الثانية عشرة ألنو يظير  -3
فيو حبو إلى المقاتمة كالسيطرة كالغمبة  لذلؾ يجب أف يختار لو مف القصص التي ليا 

 معنى سميـ  فسيرة الرسكؿ كقصص الصحابة غنية بقصص المغامرة كالبطكلة.

( أنو كمما زاد نمك الطفؿ كتطكره في مجاالتو المختمفة  56:2002كما ذكر  حسيف 
ا لممثؿ األعمى كالنمكذج الذم يتكحد معو.  كاف أكثر احتياجن

القصص الغرامية:كيبدأ الميؿ ليا منذ سف المراىقة أم مف الثالثة عشرة إلى ما بعد ذلؾ   -4
 لذلؾ يجب أف يقدـ لو مف القصص الغرامية التي ليا ىدؼ شريؼ.

ؿ العميا كمشكبلت المجتمع: كيبدأ الميؿ ليا بعد فترة البمكغ أم مف سف قصص المث -5
 التاسعة عشرة.

القصص الفكاىية: لئلقباؿ الشديد الذم نبلحظو مف األطفاؿ عمى المرح كالفكاىة   -6
كالكاقع أف القصص الفكاىية ال تستيكم األطفاؿ فحسب بؿ حتى الكبار ينفعمكف 

 كيت ثركف بيا.

 إلى األقسام التال  : (2::11112:2سب طوليا )الكندي،ومنيم من قسميا ح

 القصة الطكيمة  ركاية( ذات فصكؿ كأحداث كشخصيات كبيئات كثيرة. -1

ا تحميمينا  -2 حكاية كىي ال تمتـز بقكاعد الفف القصصي بؿ تكتفي بعرض الشخصيات عرإن
 سردينا يتدخؿ األديب في أحداثو.

 صيات كأحداث كبيئات.القصة القصيرة ليس فييا فصكؿ كال كثرة شخ -3

 أقصكصة كىي أقؿ مف القصة القصيرة. -4



 

56 

النظـريىاإلطـار:ىالثانيىالفصل  

 ( ك حسيف 222:2009  عاشكر كمقدادم  ومنيم من قسميا حسب العنصر الذي  غمب عم يا
55:2002-68:) 

قصص األخبلؽ كالمثؿ العميا: كىي ذلؾ النكع مف القصص الذم يرمي إلى غرس المثؿ  .1
بلؽ الحميدة كتحث عمى الصفات الطيبة كتنمي العميا كالفإائؿ في النفكس  كالتحمي باألخ

فييـ العادات الكريمة  كاحتراـ الناس كمساعدتيـ  كالتإحية مف أجؿ المبادئ كترغبيـ 
 بالحؽ كالعدؿ   كنصرتيما.

القصص االجتماعية: كتيدؼ إلى تصكير أنماط مختمفة مف حياة الشرائح االجتماعية التي  .2
 تعيش في مجتمع التمميذ  بقصد التعرؼ عمى الطرائؽ المختمفة لمتعامؿ مع المجتمع.

القصص التاريخية: كىي تمؾ القصص التي ت خذ مف حقائؽ التاريخ  ككقائعو  كأحداثو في  .3
 يا  كتقدـ سير الرمكز المشيكرة في األمة.فترة زمنية محددة  مادت

ذيف شخاص الألافيف ك قصص البطكلة كالمغامرة: كتتناكؿ حياة بعض الرحالة كالمكتش .4
يساعدكف في كشؼ الجرائـ كتعقب المجرميف الخارجيف عمى قيـ المجتمع  كمثؿ ىذه 

شباع ميكليـ في ا لمغامرة القصص ترمي إلى إشباع غريزة حب االستطبلع عند الطمبة كار
كالبطكلة  كتشكقيـ إلى متابعة األمكر كلكف يجب أف يبتعدكا عف التيكيؿ كما يجب أال تقدـ 

 فييا األمكر مبسطة لدرجة يبدك قياـ األطفاؿ بيا ممكننا.

القصص الرمزية: تيدؼ إلى تقديـ النصح كاإلرشاد  كاستخبلص الدركس   كالعظة عف  .5
 راحة كالقكؿ المباشر.طريؽ اإليحاء كالتمميح ال عف طريؽ الص

القصص المرتبطة بالشخصية: مثؿ قصص الحيكاف كىي التي ألفت عمى غرار كـ كبير  .6
مف الحكايات الشخصية التي عرفت بحكايات الحيكانات  كفي ىذه القصص تمعب 

 الحيكانات األليفة كغيرىا األدكار الرئيسية  بمعنى أنيا تشكؿ الشخصيات الرئيسية.

القصة التي تعتمد عمى أبطاؿ ليـ قدرات خارقة لمطبيعة البشرية  قصص الخكارؽ: كىي  .7
 ي تكف ب فعاؿ معجزة  كىـ يمتمككف قكل غير عادية.

مؽ اإلنساف   كأكرثو اهلل سبحانو كتعالى القصص العممية أك الخياؿ العممي : منذ أف خي  .8
فييا   كىذه األرض كالظكاىر الطبيعية كالككنية مف حكلو تقمقو  حتى يتمكف مف التحكـ 

القصص تعتمد عمى صياغة بعض الحقائؽ أك االفتراإات العممية في صكرة خيالية 
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كتيدؼ إلى نشر الحقائؽ العممية كشرح جكانبيا كأىدافيا   بجانب ما لدييا مف قدرة عمى 
ثارة خياؿ الطفؿ   كدفع عقمو إلى التفكير في آفاؽ أكثر انطبلقنا كتحررنا كابتكارنا.  إشباع كار

صص الدينية: تيدؼ القصص الدينية إلى تعريؼ الطفؿ بعقيدتو  كبربو كبكاجباتو نحك الق .9
 اهلل كالعقيدة.

أف اختبلؼ أنكاع القصص ناتج مف اختبلؼ استخداماتيا كمكإكعاتيا بشرط  وترى الباحث 
تكافر مقكمات القصة   كىي في النياية إما قصة طكيمة أك قصيرة   أك أقصكصة حسب 

 حجميا.

 القص : عناصر

تعتبر عناصر القصة المككنات األساسية التي البد منيا في أم قصة تناكليا كذكر 
 ( العناصر التالية:94-88:2007الكندم 

 المغزل: كيعتبر ىذا العنصر اليدؼ مف القصة كالفكرة التي يقدميا المؤلؼ لمقارئ. -1

ي القصة الشخصيات: كقد تككف شخصية كاحدة في كؿ القصة  أك أكثر مف شخصية ف -2
الكاحدة  كىي إما تككف شخصيات إنسانية أك حيكانية  كما أنيا تنقسـ إلى شخصيات 

 رئيسية أك شخصيات ثانكية.

الصياغة األدبية: كىي التي تثير العاطفة بما يستخدمو المؤلؼ مف خصائص بيانية   -3
ف السرد كمف اختبلفو بيف الجمؿ اإلنشائية أحياننا  كالجمؿ الخبرية أحياننا أخرل  كبي

 أحياننا كالحكار أحياننا أخرل.

 األحداث: كىي األمكر التي تقكـ بيا الشخصيات سكاء كانت أفعاالن أك أقكالن أك تفكيرنا. -4

 الحبكة: كىي طريقة تسمسؿ األحداث كترتيبيا. -5

القالب الشكمي المغكم: فإما أف يككف النص في شكؿ نثرم أك شعرم  أك خميطا بيف  -6
 الشعر كالنثر.

كع: كىك العمـ الذم تنتمي إليو القصة  فقد يككف مكإكعنا سياسينا أك اجتماعينا أك المكإ -7
 دينينا أك تاريخينا أك نفسينا أك رياإينا أك لغكينا.

 البيئتاف الزمانية كالمكانية: كىي كؿ األماكف ككؿ األكقات التي تعيش فييا األحداث. -8
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ة لمنص التي تميزه عف غيره مف عناصر الرئيسيالاألسمكب: كىي الخصائص المميزة في  -9
 النصكص.

كعمى الكاتب أف يحرص كؿ الحرص عمى أف يككف أسمكبو في القصة متكازننا ال يبعث الس ـ  
عميو اإليجاز كعدـ أف كالممؿ كعميو الحرص عمى بركز شخصيتو  ككإكح ألفاظو كعباراتو  كما 

 (157:2010اإلكثار مف األلفاظ التي ال تخدـ المعنى.  البككر 

ال ستختؿ  وترى الباحث  أف عناصر القصة ىي سمسمة مترابطة ال يمكف فصميا عف بعإيا  كار
 كظيفتيا كيصعب عمييا الت ثير أك تكصيؿ الرسالة المطمكبة.

 بقصص األطفال: اإلبداعي ع ق  التعب ر الشفيي

حب ألكاف ال شؾ أف العبلقة كثيقة بيف التعبير الشفيي كقصص األطفاؿ  ذلؾ أف القصة ىي أ
األدب إلى نفكس الطبلب  كأكثرىا استثارة الىتماميـ  بما تحكيو مف حكادث كشخصيات  كبما 
تعممو مف دركس كعبر  كعميو فإف قراءة القصص كاالستماع إلييا كسردىا  أحب صكر النشاط 

متاع. عطية   (282:1993المغكم عند تبلميذ المرحمة االبتدائية  لما فيو مف جاذبية كار

أف القصة غذاء ينمي التعبير الشفيي لدل الطالب كتثريو  كليذا كانت  وجي  نظر الباحث ومن 
ىذه الدراسة  حيث أف قصص األطفاؿ بمككناتيا كمكإكعاتيا كخياالتيا  ت خذ الطالب إلى عالـ 

 ممئ باألفكار كالمعمكمات التي تنمي لديو لغتو  كبالتالي يخرج لنا بتعبير شفيي سميـ.

 ص :تدر س الق

يحتؿ تدريس القصة في ميداف التعبير األىمية الكبرل  ذلؾ ألف لدل التبلميذ في  
ـ ئالرغبة  كتزكيد التبلميذ بما يبلالمراحؿ األكلى تكقان لقراءة القصص كمف الممكف استغبلؿ ىذه 

 نمكىـ العقمي كاالجتماعي كخياليـ كلغتيـ.

بلميذ عمى التعبير عف أفكارىـ  كما قدار التإأغراض القصة في المراحؿ األكلى  إف مف 
عرفكه عف القصة كحكادثيا  كلذلؾ يحتؿ تدريس القصة في مياديف التعبير األىمية الكبرل  ذلؾ 
ألف لدل التبلميذ في المراحؿ األكلى تكقا لسماع القصص. كما أف التمميذ يحمؿ معو الى 

ألقراف منيا الصالح كالبعض المدرسة بعض القصص التي امتصيا ممف يحيطكف بو مف األىؿ كا
ية تربكينا مف حيث اختيار بالغ األىم ان اآلخر غير ذلؾ. لذلؾ كاف تدريس القصة في المدرسة أمر 

 (.101:1980ـ التمميذ خمقينا كعقمينا. السيد ئما يبل

 ( الخطكات التالية في تدريس القصة كىي:101:2004كترل الكائمي  
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 ميذ ليا.التقديـ لمقصة كتييئة أذىاف التبل -1
 البدء بسرد القصة  عمى أف يككف اإللقاء طبيعينا ال تكمؼ فيو كال صنعة. -2
ا المناسب مف  -3 أف يحرص المعمـ أثناء السرد  أف ينفعؿ مع أحداثيا ككقائعيا  مستخدمن

 الحركات كالسكنات.
بعد االنتياء مف سرد القصة يكجو المعمـ مجمكعة مف األسئمة التي تكشؼ عف مدل  -4

 لمقصة. فيـ الطالب

كىناؾ العديد مف المداخؿ الستخداـ القصة في تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي عند 
تبلميذ المرحمة األساسية الدنيا  منيا تشجيع التبلميذ االطبلع عمى القصص المناسبة لفئتيـ 

اكلتيا ما ستقكـ بو في مح العمرية  كمناقشتيـ في المقركء؛ كبناءن عمى ما سبؽ حددت الباحثة
تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي باستخداـ القصة 

 في اآلتي:
 بتكزيع القصص عمى الطمبة. القياـ -1
 ي خذ الطالب القصة معو إلى المنزؿ. -2
 س ؿ الطالب سؤاالن عف القصة التي قرأىا.يي  -3
 .يتحدث بعض الطمبة عف القصة التي قرأىا -4
 لب القصة التي قرأىا كي خذ غيرىا.يرجع الطا -5

 التعق ب عمى محور قصص األطفال:

إف قػػراءة القصػػة بشػػكؿ عػػاـ كقصػػص األطفػػاؿ بشػػكؿ خػػاص تعمػػؿ عمػػى تنميػػة التعبيػػر  
بمػػا تقدمػػو مػػف معمكمػػات كمفػػاىيـ  كتنػػتج . الشػػفيي اإلبػػداعي  فيػػي تثػػرم عقػػؿ الطالػػب ككجدانػػو

فػػالقراءة لمطفػػؿ كالغػػذاء الػػذم ينميػػو  ذاتهننم  ميننةوتن مشننكهتهم حننل يمكنننهميف يػػطمبػػة مثقفػػيف كاع
 كيقكيو ليكاجو حياتو كمشكبلتو كالقصة ىي الكسيمة المحببة التي تجذبيـ لمقراءة.

كتسػػاعد قصػػص األطفػػاؿ المعمػػـ عمػػى القيػػاـ بميمتػػو التربكيػػة كالتعميميػػة كالثقافيػػة الجميمػػة    ممػػا 
مف عناء كجيػكد لتسػييؿ كصػكليا إلػى األطفػاؿ   يبرز االىتماـ بكظيفتيا كأىميتيا  كما يبذؿ فييا

بػػدءنا بالقصػػػة كالحكايػػة فػػػي األسػػػرة  كمػػركرنا بنشػػػرىا فػػي كتػػػب قصػػػص األطفػػاؿ  كانتيػػػاء بتحكيػػػؿ 
 .قصص أدب األطفاؿ كثقافتيـ كحكاياتيـ إلى مسمسبلت كحمقات إذاعية كتمفزيكنية كسينمائية

فييػا معظػـ ميػارات التعبيػر األساسػية  بعنايػة بحيػث تتػكافر اختيػار القصػص ييحسػفلذا يجػب أف 
 كبذلؾ تحقؽ الفائدة المرجكة منيا.
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 صل الثالثالف
 الدراسات السابق 

مف الحصكؿ عمييا  كالتي ليا  تمكنت الباحث شمؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة التي  
عبلقة بمكإكع دراستيا الحالية  كذلؾ مف أجؿ تكإيح مكقع دراستيا بالنسبة ليذه الدراسات  

 تفسير نتائج دراستياإإافة إلى االستفادة منيا في بناء اإلطار النظرم  كاالستفادة منيا في 
 ييحثكف لتنمية ميارات التعبير الشف  كالتعرؼ عمى األساليب التي استخدميا الباكمناقشتيا
  ن: محور ن رئ س سمت الدراسات إلىق  وقد أك بعإيا   اإلبداعي

 المحكر األكؿ: دراسات تناكلت مكإكع التعبير.

  .المحكر الثاني: دراسات تناكلت مكإكع القصة في التدريس

 المحور األول: دراسات تناولت موضوع التعب ر:
 (:2:52دراس  الخما س  ) -5

ىدفت الدراسة إلى معرفة مدل امتبلؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لميارات التعبير  
الشفكم مف كجية نظرىـ  كالصعكبات التي تكاجييـ داخؿ المحاإرة. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

ستبانة ك داة لمدراسة بعد االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة قاـ الباحث بإعداد ا
محاكر  كتككف مجتمع  ة( ميارة صنفيا لخمس46لميارات التعبير الشفكم  كاستخمص الباحث  

شكائية تككنت الدراسة مف جميع طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ  كاختيرت العينة بطريقة ع
 .مف الطمبة( 305مف 

تكصمت الدراسة إلى كجكد إعؼ في امتبلؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ ك  
لميارات التعبير الشفكم  ككجكد فركؽ في امتبلؾ طمبة كمية جامعة حائؿ لميارات التعبير تعزل 

 لمتغير الجنس.

 (:1::2دراس  الندى ) -2

إلبداعي لدل ىدفت الدراسة إلى تحديد معايير اختيار مكإكعات التعبير الكتابي ا 
معممي الصؼ الحادم عشر كعبلقتيا ببعض المتغيرات. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت 
الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  ككانت عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة الذم تككف مف 

ة جميع معممي كمعممات مبحث المغة العربية لمصؼ الحادم عشر بالمحافظات الجنكبية التابع
( 88(  كالبالغ عددىـ  2007/2008لكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية  لمعاـ الدراسي  
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( فقرة 44معمما كمعممة. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء قائمة معايير مككنة مف  
 ( مجاالت.5كزعت عمى  

جميع المجاالت  المعرفي  أف المعمميف يختاركف المكإكعات المتعمقة بودلت النتائ  إلى 
كالنفسي  كالتربكم  كالمغكم  كاالجتماعية( بدرجة متكسطة  ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
معايير اختيار مكإكعات التعبير الكتابي اإلبداعي فيما يتعمؽ بجميع المجاالت كالفقرات تعزل 

 لمتغير المؤىؿ العممي كسنكات الخبرة فيما عدا المجاؿ النفسي.

كما أكصت الدراسة بإركرة التركيز عمى مشاركة الطمبة في عممية اختيار مكإكعات  
 التعبير الكتابي اإلبداعي.

 (:0::2دراس  السم ري ) -4

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني لتدريس التعبير    
مف األساسي بغزة مقارنة بالطريقة اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثا

التقميدية  كتككنت عينة الدراسة مف شعبتيف دراسيتيف منتظمتيف في مدرسة بنات الشيخ عجميف 
( طالبة عمى مجمكعتيف متكافئتيف مجمكعة 70األساسية  العميا  أ( كقسمت العينة البالغ عددىا  

درست المجمكعة التجريبية بطريقة ( ك 35( طالبة كأخرل إابطة كعددىا  35تجريبية كعددىا  
العصؼ الذىني أما الإابطة فدرست بالطريقة التقميدية  كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث 
بإعداد دليؿ المعمـ كيشمؿ أربعة مكاإيع تعبير  كاستخدـ الباحث أداة تحميؿ المحتكل  كما 

ستخداـ طريقة العصؼ الذىني استخدـ اختبار التفكير اإلبداعي  كتكصمت الدراسة إلى فاعمية ا
 لتدريس التعبير اإلبداعي في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي.

كفي ظؿ ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج أكصت الدراسة بإركرة استخداـ طريقة العصؼ 
 ي بشكؿ خاص.الذىني كطرائؽ التدريس الحديثة التي تنمي التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير اإلبداع

 (:0::2دراس  المصري ) -2

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج بالكسائؿ المتعددة في تنمية ميارات التعبير  
الكتابي كاالحتفاظ بيا لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي بمحافظة شماؿ غزة  كلتحقيؽ أىداؼ 

ابي اإلبداعي  ثـ قاـ الباحث ببناء الدراسة قاـ الباحث بإعداد قائمة بميارات التفكير التعبير الكت
البرنامج المقترح حيث تإمف اإلطار العاـ لمبرنامج: أىدافو  كمحتكاه  تنظيمو  كأنشطتو  

قياس ميارات التعبير كالكسائؿ المتعددة المستخدمة  كأساليب التقكيـ. ثـ أعد الباحث اختبارنا ل
الدراسة التي قسميا الباحث إلى مجمكعتيف ـ تطبيؽ ىذا االختبار قبمينا عمى عينة تاإلبداعي  ك 
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( طالبنا  مف مدرسة ذككر جباليا 94 مجمكعة إابطة  كمجمكعة تجريبية(  التي ت لفت مف  
اإلعدادية "ج" لبلجئيف  كتـ تدريس البرنامج بالكسائؿ المتعددة لممجمكعة التجريبية  كبعد تطبيؽ 

مجمكعة بكاقع لقاءيف في كؿ أسبكع  قاـ ( حصة لكؿ 13البرنامج الذم استغرؽ ستة أسابيع  
تطبيؽ الالباحث بالتطبيؽ الفكرم لبلختبار البعدم بعد إجراء التجربة  ثـ بعد ثبلثة أسابيع قاـ ب

المؤجؿ لبلختبار عمى مجمكعة الدراسة  كأظيرت نتائج الدراسة فاعمية البرنامج المعد في تنمية 
عي التي حددت في الدراسة. كقد خرجت الدراسة الميارات األساسية لمتعبير الكتابي اإلبدا

بمجمكعة مف التكصيات منيا: تكظيؼ الكسائؿ المتعددة في دركس المغة العربية كخاصة 
 دليؿ لممعمـ.بو عبير الكتابي مقرر خاص بو مرفؽ التعبير  كأف يككف لمت

 (:1::2دراس  األغا ) -1

كالتعمـ التعاكني في تنمية ميارات ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ ممفات اإلنجاز  
التعبير الكتابي اإلبداعي لدل طالبات الصؼ العاشر بفمسطيف. كلتحقيؽ ذلؾ قامت الباحثة 
بتحديد أىداؼ التعبير الكتابي  كتحديد ميارات كمجاالت التعبير الكتابي اإلبداعي  كقد قامت 

( طالبة 120د طالبات العينة  الباحثة باختيار عينة الدراسة مف مدرسة كاحدة حيث بمغ عد
قسمت إلى ثبلث مجمكعات  مجمكعتيف تجريبيتيف  كمجمكعة إابطة. المجمكعة التجريبية 
األكلى تعممت بطريقة ممفات اإلنجاز  كالمجمكعة الثانية تعممت بطريقة التعمـ التعاكني  

ا لمتعبير الكتابي كتـ الت كد كالمجمكعة الثالثة تعممت بالطريقة التقميدية  كقد أعدت الباحثة اختبارن 
مف صدقو كثباتو بتجريبو عمى عينة مف الطالبات كعرإو عمى مجمكعة مف المحكميف  كتـ 
تطبيؽ االختبار تطبيقنا قبمينا كتطبيقينا بعدينا عمى طالبات العينة بعد االنتياء مف عممية التدريس 

الدرجات تـ تحميؿ البيانات  كالتي استمرت حكالي شير كنصؼ تقريبنا. كبعد التصحيح كرصد
 إحصائينا.

دلت النتائج تفكؽ طالبات مجمكعة ممفات اإلنجاز التجريبية األكلى( كمجمكعة التعمـ  
الطريقة التقميدية  كما أكإحت النتائج كجكد فركؽ  مجمكعةالتعاكني  التجريبية الثانية( عمى 

بات مجمكعة التعمـ التعاكني  كذلؾ دالة إحصائيا بيف طالبات مجمكعة ممفات اإلنجاز كبيف طال
لصالح مجمكعة الطالبات البلتي تعممف بطريقة ممفات اإلنجاز. كأكصت الباحثة باستخداـ ممفات 
اإلنجاز كالتعمـ التعاكني في تدريس التعبير الكتابي إمف تنكيع أساليب التدريس  كعقد كرش 

ار أساليب تقكيـ متنكعة لمتعبير عمؿ لممعمميف لمناقشة الطرؽ الحديثة في التدريس  كاختي
 الكتابي.
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 (:2::2دراس  النجار ) -0

تنمية بعض ميارات التعبير لىدفت الدراسة إلى معرفة مدل كفاءة تدريس برنامج مقترح   
الكتابي اإلبداعي لدل طمبة الصؼ العاشر بمحافظة خاف يكنس  كقد قاـ الباحث بإعداد قائمة 

عي  كقائمة ثانية باألنشطة الكتابية التي يتإمنيا كؿ مجاؿ  بمجاالت التعبير الكتابي اإلبدا
كقائمة ثالثة بميارات التعبير التي يتإمنيا كؿ مجاؿ  ثـ قاـ الباحث بإعداد البرنامج المقترح 
حيث تإمف اإلطار العاـ لمبرنامج: أىدافو  كمحتكاه  كتنظيمو  كاألنشطة كالكسائؿ المستخدمة  

( طالبنا كطالبة  مف مدارس محافظة خاف 160 لفت عينة الدراسة مف  كأساليب التقكيـ  كلقد ت
يكنس نصفيـ مف البنيف كالنصؼ اآلخر مف البنات  كقسـ الباحث العينة إلى أربع مجمكعات 
 مجمكعتيف إابطة كمجمكعتيف تجريبية(  كاعتمد عمى القياس القبمي كالبعدم لكؿ مجمكعة  

( حصة  بكاقع لقاء في كؿ يـك  قاـ 39تنفيذه ستة أسابيع  كبعد تطبيؽ البرنامج الذم استغرؽ 
الباحث بالتطبيؽ البعدم لبلختبار عمى مجمكعتي الدراسة  كدلت النتائج عمى فاعمية تدريس 

 برنامج التعبير الكتابي اإلبداعي المقترح لطمبة الصؼ العاشر.

 (:2::2دراس  الياشمي ) -2

س األداء التعبيرم الشفكم لطمبة المرحمتيف ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى معيار قيا 
الثانكية كالجامعية  كقاـ الباحث بإعداد معيار لقياس األداء التعبيرم الشفكم لطمبة المرحمتيف 
الثانكية كالجامعية بعد االطبلع عمى األدب التربكم كمراجعة المعايير التي استخدميا باحثكف 

جراء المقاببلت مع عدد مف الخب راء كالمتخصصيف في المغة العربية كمناىجيا آخركف  كار
 كطرائؽ تدريسيا.

كتكصؿ الباحث إلى تحقيؽ ىدؼ الدراسة في بناء معيار لقياس األداء التعبيرم الشفكم  
( 5ميارة فرعية كمكزعة عمى   (25لطمبة المرحمتيف الثانكية كالجامعية  كتإمف األداء  

 مجاالت.

 (:4::2دراس  أبو الع ن ن) -1

الدراسة إلى معرفة مستكل إتقاف طمبة قسـ المغة العربية لميارات التعبير الكتابي ىدفت  
في الجامعة اإلسبلمية  استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
قامت ببناء قائمة لميارات التعبير الكتابي  مف خبلؿ بعض كتب المغة العربية كطرؽ تدريسيا  

السابقة  كآراء الخبراء كالمتخصصيف. كما قامت ببناء اختبار مقالي تـ فيو اختيار  كالدراسات
ثبلثة مكإكعات لمكتابة بعد إجراء استفتاء حكؿ أىـ المكإكعات التي تثير اىتماـ الطمبة في 
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المرحمة الجامعية  عمى أف يتـ الكتابة في أحد المكإكعات المطركحة  في إكء الميارات 
تحديدىا مف خبلؿ القائمة. كبناء اختبار مكإكعي آخر لقياس ثبلث ميارات  العشر التي تـ

كىي ميارة استخداـ أدكات الربط المناسبة  كميارة صحة استخداـ عبلمات الترقيـ  كميارة الخمك 
مف األخطاء اإلمبلئية كالنحكية  كقد تـ حساب صدؽ االختبار كثباتو. كتككنت عينة الدراسة مف 

. كالمسجبلت بغزة مغة العربية في كميتي اآلداب كالتربية في الجامعة اإلسبلميةطالبات قسـ ال
 ( طالبة ممف شارفف عمى التخرج.36ـ كالبالغ عددىف  2002-ـ2001لمعاـ 

ككشفت الدراسة عف انخفاض مستكل إتقاف الطمبة لميارات التعبير الكتابي في قسـ المغة  
 العربية في الجامعة اإلسبلمية.

كصت الدراسة بإركرة أف يككف لمتعبير في المرحمة الجامعية منيج كاإح  انسجامنا كما أ 
 مع ككنو الحصيمة النيائية لتعميـ المغة العربية.

 (:2::2األغا )دراس   -1

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل التعبير الكتابي لدل طالبات الثاني الثانكم في  
يرات: مستكل الثقافة اإلسبلمية  مستكل الثقافة العممية  قطاع غزة بفمسطيف كعبلقتو بثبلث متغ

مستكل التحصيؿ العاـ. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة كالتي شممت 
( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم  تـ اختيارىا بطريقة عشكائية مف خمس مدارس 563 

كظيفي( كما  –ت الباحثة اختبار التعبير الكتابي إبداعي ثانكية في محافظة خاف يكنس  كأعد
أعدت قائمة بعشر ميارات لتستخدميا في تقدير الدرجات  كما أعدت مقياس لمثقافة اإلسبلمية 
مككف مف األبعاد التالية: القرآف الكريـ  كالحديث الشريؼ  كالعقيدة  كالسيرة  كالشخصيات  

  ككانت األداة الثالثة عبارة عف مقياس الثقافة العممية كأبعاده كالتراجـ  كالنظـ  كالفكر اإلسبلمي
الخمسة كىي: اإللماـ بالمعارؼ  فيـ طبيعة العمؿ  فيـ عمميات العمـ  أخبلقيات العمـ  

 االتجاىات العممية.

التعبير  كما أكصت الدراسة بزيادة في عمى انخفاض مستكل درجات العينة  كدلت النتائج 
 التعبير كمياراتو  كإركرة االىتماـ بالثقافة اإلسبلمية كالثقافة العممية. االىتماـ بمنيج

 (:5::2دراس  سعد ) -:5

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ النشاط التمثيمي في تنمية بعض ميارات  
التعبير الشفكم لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم بسمطنة عماف  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

احث المنيج التجريبي كتـ اختيار عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم اتبع الب
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مف مدرسة اإلماـ الربيع بف ك    بمدرسة عمي بف أبي طالب بسمطنة عماف لممجمكعة التجريبية
  كقد قاـ الباحث بإعداد قائمة بميارات التعبير الشفكم لممجمكعة الإابطة حبيب بسمطة عماف

عداد اختبار  لميارات التعبير الشفكم  كما أعد بطاقة تقكيـ ميارات التعبير الشفكم لدل كار
التبلميذ مف خبلؿ أدائيـ بعض مكاقؼ التحدث. كما أعد الباحث دليبلن لممعمـ لتكإيح كيفية 

 استخداـ النشاط التمثيمي.

كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ دكرنا فعاالن لمنشاط التمثيمي في تنمية بعض ميارات  
 التعبير الشفكم لدل تبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.

 (:5::2دراس  عبد الجواد) -55

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لتنمية الميارات األساسية لمتعبير اإلبداعي لدل  
طالبات الصؼ الحادم عشر بمحافظة غزة  ككإع برنامج لتنمية ىذه الميارات كمعرفة فاعميتو  

المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي حيث قاـ بتحميؿ كلقد استخدـ الباحث 
بالطريقة العشكائية  ف( طالبة تـ اختيارى300بداعي لػ  ( مكإكع تعبير كتابي إ600مإاميف 

المنتظمة  كاستخدـ الباحث استبانة لتحديد الميارات األساسية لمتعبير الكتابي اإلبداعي  كما 
الباحث اختبارنا لقياس الميارات األساسية كاستخدمو كاختبار  استخدـ بطاقة تحميؿ محتكل. كأعد

قبمي كبعدم  كما قاـ بإعداد البرنامج. ككانت أىـ نتائج الدراسة: كجكد فركؽ ذات داللة 
( في متكسطي درجات الطالبات لصالح المجمكعة التجريبية التي 0.01إحصائية عند مستكل  

إركرة كإع مقرر لمادة التعبير  كما أكصت الدراسة استخدمت البرنامج. كقد أكصت الدراسة ب
 بزيادة نصاب فرع التعبير مف حصة كاحدة في األسبكع إلى حصتيف عمى األقؿ.

 (5111دراس  عبد الكر م) -52

ىدفت الدراسة |إلى معرفة أثر أسمكبي المناقشة  كالتعمـ التعاكني في تنمية ميارات  
األكؿ الثانكم بمدينة طنطا  مقارنة بالطريقة التقميدية  التعبير اإلبداعي الشفكم لدل طمبة الصؼ 

كاقتصرت ىذه الدراسة عمى تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي الرئيسية التالية: ميارات بناء 
( طالبنا كطالبة 240المكإكع  ميارة األسمكب  ميارة اإللقاء. كلقد تككنت عينة الدراسة مف  

( طالبنا 65مى النحك التالي: المجمكعة التجريبية األكلى بمغ عددىا  حيث تـ تكزيع ىذه العينة ع
( طالبنا كطالبة كىي 67كطالبة كىي مجمكعة المناقشة  المجمكعة التجريبية الثانية بمغ عددىا  

( طالبا كطالبة  كقاـ الباحث ببناء 66مجمكعة التعمـ التعاكني  المجمكعة الإابطة كبمغ عددىا  
قائمة بميارات التعبير الشفيي اإلبداعي البلزمة لطمبة الصؼ األكؿ الثانكم  تـ  استبانة لتحديد
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إبطيا بعرإيا عمى المحكميف لمت كد مف سبلمتيا العممية. كدلت النتائج إلى تفكؽ طمبة 
 المجمكعة الإابطة. طمبةمجمكعة التعمـ التعاكني كمجمكعة المناقشة الجماعية عمى 

 (:5110دراس  رفاعي) -54

الدراسة إلى معرفة األخطاء الشائعة في التعبير الشفكم لدل تبلميذ التعميـ  ىدفت 
األساسي  كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي   كقد كانت عينة الدراسة صفكؼ التعميـ 
األساسي مف البيئة الحإرية كالبدكية في شماؿ سيناء لمصؼ الخامس األساسي  كقاـ الباحث 

ت التعبير الشفكم مف خبلؿ مقابمة بعض معممي المغة العربية كمكجيييا  ببناء قائمة لميارا
 كمقابمة بعض الميتميف بمغة الطفؿ في مديريات الثقافة كاإلعبلـ كالمكتبات.

كتكصمت الدراسة إلى أىـ الميارات المناسبة لمرحمة التعميـ األساسي كأىـ مجاالت التعبير 
 الشفكم المناسبة لديو.

 (:Reynolds,1983دراس  ) -52

ىدفت الدراسة إلى بياف أثر استخداـ طريقتيف في التدريس  طريقة الكتابية التعبيرية  
العممية  كطريقة الكتابية التقميدية في نمك قدرات طبلب المرحمة الثانكية في كتابة القصص 
كالمقاالت  كمعرفة ما إذا كاف ىناؾ تفاعؿ بيف عامؿ الجنس  كطريقة التدريس  كمستكل 

صيؿ المغة اإلنجميزية في القدرة عمى كتابة المقاؿ كالقصة  كتككنت عينة الدراسة مف تح
(طالبنا مف طبلب المرحمة الثانكية  قسمت إلى مجمكعتيف تجريبية كإابطة  تمقت 48 

( أسبكع  في حيف درست المجمكعة الإابطة بالطريقة 12المجمكعة التجريبية تدريبنا لمدة  
يؽ اختبار مكحد لقياس مدل تحسف الميارات المستيدفة  تكصمت الدراسة إلى التقميدية  كبعد تطب

 تفكؽ المجمكعة التجريبية في درجات االختبار البعدم في كتابة القصة كالمقاؿ.

 تعم   عمى دراسات المحور األول التي تناولت موضوع التعب ر:ال

 أواًل: األىداف:

رم يمراتيجيات في التدريس كدراسة السىدفت بعض الدراسات إلى استخداـ بعض االست 
( التي استخدمت ممفات 2005كدراسة األغا   ( التي استخدمت العصؼ الذىني 2006 

كعبد الكريـ  ( التي استخدمت النشاط التمثيمي2001اإلنجاز كالتعمـ التعاكني  كدراسة سعد  
 .( التي استخدمت أسمكب المناقشة كالتعمـ التعاكني1998 
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مية ميارات التعبير الكتابي  خر ىدؼ إلى استخداـ بعض البرامج في تنكالبعض اآل 
( 2004كدراسة النجار  ( التي استخدمت برنامج بالكسائط المتعددة  2006دراسة المصرم كػػ

كدراسة عبد الجكاد   التي استخدمت برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي
ميارات التعبير الكتابي ج مقترح بالكسائط المتعددة لتنمية بعض ( التي بنت برنام2001 

 .اإلبداعي

دراسة كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة مدل امتبلؾ طمبة الجامعات لميارات التعبير  ك
دراسة أبك العينيف   ك (إلى معرفة امتبلؾ الطمبة لميارات التعبير الشفيي2012الخمايسة  

 إتقاف طمبة الجامعة اإلسبلمية لميارات التعبير الكتابي .( إلى معرفة مستكل 2003 

( التي ىدفت إلى تحديد قائمة بمعايير اختبار مكإكعات التعبير الكتابي 2008كدراسة ندل  
 اإلبداعي.

 ( ىدفت لبناء معيار قياس األداء التعبيرم الشفيي.2004كدراسة الياشمي 

 يتيا بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي.دراسة الباحثة عف ىذه الدراسات بتنم وتم زت
 ثان ًا: ف ما  تعم  بالمني :

كدراسة   (2006دراسة المصرم  الدراسات باستخداـ المنيج التجريبي   كػػ اتفقت معظـ
(  2001(  كدراسة سعد 2004دراسة النجار    ك (2005كدراسة األغا    (2006السميرم  

 (.Reynolds 1983كدراسة  
دراسة الندل   ك (2012دراسة الخمايسة اسات استخدمت المنيج الكصفي التحميمي ككىناؾ در 

 (.1996  كدراسة رفاعي (2003كدراسة أبك العينيف    (2004(  كدراسة الياشمي 2008 
 ( المنيج الكصفي التحميمي كالتجريبي.2001كاستخدمت دراسة عبد الجكاد  

 يج التجريبي.الباحثة في دراستيا الحالية المن واستخدمت

 ثالثًا : بخصوص األدوات:

فدراسة الندل  تنكعت أدكات الدراسة المستخدمة  كذلؾ تبعان لممتغيرات التي تناكلتيا كؿ دراسة 
( أداة تحميؿ المحتكل 2006(استخدمت قائمة معايير  كاستخدمت دراسة السميرم  2008 

 الختبار كأإافت إليو قائمة مياراا( باستخداـ  2006كاالختبار. كاتفقت معيا دراسة المصرم  
 تفكير.ت ال

(  كأبك 2001دراسة عبد الجكاد   االختبار الكتابي ك داة في دراست كؿ مف: كاستخدـ
 (.ReynoldsK1983( كدراسة  2004(  كدراسة النجار  2003العينيف 
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يار ( ببناء مع2004( استبانو   كقامت دراسة الياشمي 2012كاستخدمت دراسة الخمايسة  
( قائمة بميارات التعبير 2001استخدمت دراسة سعد كما . رم الشفييلقياس األداء التعبي

 .الشفيي كاختبار لميارات التعبير الشفيي  كبطاقة تقكيـ لميارات

الباحثة في دراستيا أنيا تحتكم أكثر مف أداة كىي: بطاقة المبلحظة  كاختبار لقياس  وتم زت
 داعي.ميارات التعبير الشفيي اإلب

 رابعًا: بالنسب  لمع ن :

( كدراسة النجار 2005كانت العينة في معظـ الدراسات مف المرحمة الثانكية   كدراسة األغا 
(  كدراسة 1998(  كدراسة عبد الكريـ  2001(  كدراسة عبد الجكاد  2004 
 Reynolds,1983.) 

نتيما مف المرحمة ( عي2001(  كسعد  2006(  كالمصرم  2006ككانت دراسة السميرم  
 اإلعدادية.

 ( في عينتيا حيث كانت عينة مف المعمميف كالمعممات.2008فيما انفردت دراسة الندل  

  (2004(  كالياشمي 2012الخمايسة  دراسة كمنيـ مف استخدـ عينة مف طمبة الجامعة ك

 (  2003دراسة أبك العينيف ك 

 ساسية الدنيا.مف المرحمة اال ي دراستياالباحثة عنيـ حيث كانت العينة ف وتم زت

 خامسًا: النتائ :

كشفت معظـ الدراسات عف فاعمية البرامج المقترحة كاألساليب المستخدمة في تنمية بعض 
(   2005  كاألغا  (2006(  كالمصرم  2006السميرم   ميارات التعبير عامة  كدراسة

 ,Reynoldsكدراسة  (  2001(  كدراسة سعد  2001(  كعبد الجكاد  2004كالنجار  
1983). 

( عف كجكد انخفاض في مستكل العينة 2002( كاألغا  2003  كما كشفت دراسة أبك العينيف
( عف كجكد إعؼ في امتبلؾ طمبة كمية 2012كشفت دراسة الخمايسة  ك في التعبير الكتابي. 

 التربية لميارات التعبير الشفيي.
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تخدمت المنيج ع معظـ الدراسات السابقة في انيا اسكمف ىنا يبلحظ أف الدراسة الحالية اتفقت م
الصؼ الرابع االساسي كما كاتفقت  طمبةكاختمفت في نكع العينة كىـ   عينةال التجريبي كاتفقت في

 مع بعض الدراسات في تناكؿ بعض ميارات التعبير الشفيي.

 واستفادت الدراس  الحال   من ىذه الدراسات في: 

 .بناء اإلطار النظرم 

 اء أدكات الدراسة.بن 

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
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 المحور الثاني: دراسات تناولت موضوع القص  في التدر س.
 (::2:5دراس  أبو صبح  ) -5

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي  
 ساسي.اإلبداعي لدل طالبات الصؼ التاسع األ

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث بإعداد استبانة لطالبات الصؼ التاسع  عرإت عمى  
مجمكعة مف المحكميف كالخبراء المتخصصيف في المغة العربية كطرائؽ تدريسيا  تكصؿ بعدىا 
الباحث إلى قائمة بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي األكثر أىمية لطالبات الصؼ التاسع  

( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة أبك 76نة الدراسة مف  كتككنت عي
كتـ إعداد ـ   2009 -2008طعيمة االعدادية المشتركة في منطقة خاف يكنس لمعاـ الدراسي 

اختبار لقياس ىذه الميارات التي تـ التكصؿ إلييا. ثـ اختار الباحث مجمكعة القصص التي مف 
ات المجمكعة التجريبية بعد أخذ رأم االختصاص  لكي يقيس أثرىا في المفترض أف تقرأىا طالب

تنمية ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي  ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي بعد إبط 
متغيرات الدراسة عمى المجمكعتيف الإابطة كالتجريبية  ثـ نفذت التجربة عمى المجمكعة 

ي ىذه المجمكعة بقراءة قصة يكميا في البيت لمدة شيريف  في التجريبية كىي تكميؼ كؿ طالبة ف
حيف لـ تكمؼ طالبات المجمكعة الإابطة بقراءة أم قصة  كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ 
إخإاع المجمكعتيف الإابطة كالتجريبية لبلختبار البعدم  دلت النتائج عمى تفكؽ الطالبات 

 ريبية عمى طالبات المجمكعة التقميدية.المكاتي قمف بقراءة القصة المجمكعة التج

إركرة التركيز عمى ميارات التعبير الكتابي كالعمؿ عمى تنميتيا  كتشجيع بكما أكصت الدراسة 
 الطالبات عمى قراءة القصص.

 (:1::2دراس  أبو شمال  ) -2

 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ السرد التحميمي لمقصة القرآنية عمى تنمية التفكير 
االستنتاجي كاالتجاه نحك تعمـ القصة لدل طالبات الصؼ الثاني عشر  كلتحقيؽ أىداؼ ىذه 
الدراسة  تـ اختيار عينة مف طالبات الصؼ الثاني عشر مف مدرسة عكا الثانكية  أ( لمبنات  

( طالبة في 942كاختيرت العينة بطريقة قصدية مف العدد الكمي لمجتمع الدراسة البالغ عدده  
ـ   ككزعت عينة الدراسة إلى 2010-2009ة خاف يكنس التعميمية لمعاـ الدراسي مديري

(  كبعد الرجكع إلى 32(  كاألخرل إابطة كعددىا  30مجمكعتيف إحداىما تجريبية كعددىا  
الكتاب المقرر كاختيار قصتيف مف ثبلث قصص قرآنية  قامت الباحثة بإعادة كتابة أحداث 
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عداد دليؿ المعمـ بما يتناسب مع ما كرد في  القصتيف مف جديد كفؽ منيج السرد التحميمي  كار
المادة القصصية المقترحة  كتـ إعداد اختبار لمتفكير االستنتاجي  كمقياس لبلتجاه نحك تعمـ 
القصة  ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار القبمي كمقياس االتجاه بعد إبط متغيرات الدراسة 

لتجريبية  ثـ نفذت التجربة عمى المجمكعة التجريبية بتدريسيف عمى المجمكعتيف الإابطة كا
القصة القرآنية المكتكبة كفؽ منيج السرد التحميمي  في حيف درست طالبات المجمكعة الإابطة 
نفس القصة بالمنيج المتبع في الكتاب المقرر  كبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ إخإاع 

ار البعدم  كتطبيؽ مقياس االتجاه  كبعد معالجة البيانات المجمكعتيف الإابطة كالتجريبية لبلختب
إحصائينا  دلت النتائج عمى فاعمية استخداـ السرد التحميمي لمقصة القرآنية في تنمية التفكير 

 االستنتاجي.

 (:2::2دراس  أبو الشامات ) -4

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني  
مت الباحثة ببناء في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة  كلتحقيؽ ذلؾ قا

لتقييـ  ان تإمنت كؿ كحدة قصة مف قصص األطفاؿ  كما أعدت الباحثة مقياستيف كحدتيف تدريسي
 ميارات التفكير اإلبداعي في مجاؿ التعبير الفني بالرسـ لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة.

يؽ البرنامج بعد الت كد مف صبلحية الكحدتيف لمتطبيؽ  عمى عينة عشكائية مف كتـ تطب 
أطفاؿ ما قبؿ المدرسة في مدينة مكة المكرمة  بمغ عددىا اثنيف كثبلثيف طفبلن كطفمة تتراكح 
أعمارىـ ما بيف خمس إلى ست سنكات كنصؼ  تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف: مجمكعة تجريبية 

 كطفمة. طفبلن  16عة تككنت مف كمجمكعة إابطة كؿ مجمك 
تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الإابطة مما يشير إلى  كلقد أظيرت النتائج 

فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في 
 مجاؿ التعبير الفني بالرسـ لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة.

باالىتماـ بتكظيؼ قصص األطفاؿ في تنمية ميارات التفكير  كما أكصت الدراسة 
 اإلبداعي كالتعبير الفني.

 (:1::2دراس  المج دل ) -2

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر قراءة المعمميف القصص عمى تبلميذ الصؼ الثاني  
الباحث بإعداد االبتدائي في تنمية اتجاىاتيـ اإليجابية نحك القراءة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ 

برنامج لتنمية االتجاىات اإليجابية نحك القراءة لدل تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي باستخداـ 
أسمكب قراءة المعمميف القصص عمييـ  كبعد ذلؾ قياس أثر تطبيؽ البرنامج في اتجاىات 
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كأعد مقياسنا  التبلميذ نحك القراءةػ كقد قاـ الباحث ببناء برنامج قراءة القصص عمى أسس عممية 
( تمميذان 70قكاميا  عينة  تبلميذ  كبعد تطبيؽ البرنامج عمىلمعرفة أثر تطبيؽ البرنامج عمى ال

مف تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي في مجمع األمير سمطاف التعميمي بالرياض  تكصؿ  مف
جاه نحك القراءة الباحث إلى كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس االت

لصالح التطبيؽ البعدم. كفي نياية الدراسة أكصى الباحث بقراءة القصص مف قبؿ المعمميف 
 عمى طبلبيـ بشكؿ يكمي. 

 (:4::2دراس  رجب ) -1

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر كحدة مقترحة في القصص الدينية عمى تنمية ميارات  
االبتدائي  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث  التفكير األساسية لدل تبلميذ الصؼ الخامس

المنيج الكصفي كالتجريبي  كاقتصرت عينة الدراسة عمى عينة عشكائية مف تبلميذ كتمميذات 
الصؼ الخامس االبتدائي بإحدل المدارس االبتدائية بمنطقة عيف شمس  حيث تـ تقسيميا إلى 

المقترحة  كبعدىا تـ لتفكير قبؿ دراسة الكحدة مجمكعتيف إابطة كتجريبية  كطبؽ عمييا اختبار ا
باستخداـ استراتيجيات   ( تمميذان كتمميذة40قكاميا   تدريس الكحدة لعينة المجمكعة التجريبية

( 40المككنة مف   المناقشة كالحكار كالتعمـ التعاكني  كدرست نفس الكحدة المجمكعة الإابطة
دىا طبؽ اختبار التفكير تطبيقنا بعدينا  كدلت نتائج الدراسة كبع بالطريقة التقميدية  تمميذان كتمميذة

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية  كدرجات 
لصالح المجمكعة  تبلميذ المجمكعة الإابطة في التطبيؽ البعدم في ميارات التفكير األساسية

 .التجريبية

 (:2::2دراس  مطر) -0

ت الدراسة إلى المعرفة أثر استخداـ القصة في تنمية المفاىيـ الرياإية كاالحتفاظ بيا ىدف 
لدل تبلمذة الصؼ األكؿ األساسي بغزة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث مادة تعميمية عبارة 
عف مجمكعة مف القصص التي تإمنت المفاىيـ الرياإية  كاختبار المفاىيـ الرياإية يتككف 

(طالبنا كطالبة مف الصؼ األكؿ  81فقرة اختيار متعدد  كقد تككنت عينة الدراسة مف   30مف 
كقاـ الباحث باختيار عينة قصديو تتككف مف شعبتيف  إحداىما تمثؿ المجمكعة التجريبية كتتككف 

( طالبنا كطالبة  كأعد الباحث مادة 41( طالبنا كطالبة  كاألخرل إابطة تتككف مف  41مف  
عبارة عف مجمكعة مف القصص التي تإمنت المفاىيـ الرياإية  كاختبار لممفاىيـ تعميمية 

فقرة اختبار متعدد  كدلت النتائج إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية الذيف  30الرياإية يتككف مف 
 درسكا ب سمكب القصة عمى طمبة المجمكعة الإابطة.



 

74 

الدابقةىالدرادات:ىالثالثىالفصل  

صفكؼ الدراسية المختمفة عمى كأكصت الدراسة بإركرة اشتماؿ مقررات الرياإيات في ال 
 دركس كمفاىيـ كميارات مصكغة ب سمكب القصة.

 (::::2دراس  أحمد ) -2
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية القصص في تنمية الميارات المغكية كبعض  

عمميات التفكير عند طفؿ ما قبؿ المدرسة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 
( طفبلن مف أطفاؿ حإانة التعاكنيات في 60ريبي  كتككنت عينة الدراسة مف  الكصفي كالتج

محافظة السكيس  كقسمكا بطريقة عشكائية إلى مجمكعتيف  كمف ثـ عرض مجمكعة مف 
القصص المختارة عمى المجمكعة التجريبية  كبعدىا طبؽ اختبار الميارات المغكية كاختبار 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة  التفكير  كتكصمت الباحثة إلى  كجكد
 التجريبية كالمجمكعة الإابطة في اختبار التفكير لصالح المجمكعة التجريبية.

دراسة الطرؽ الفعالة في تدريس القصة بغرض تنمية ميارات التفكير بكلقد أكصت الباحثة  
 التفكير.كالمغة  كما أكصت بانتقاء القصص المناسبة لتنمية ميارات 

 (::::2دراس  محمد ) -1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ القصص االجتماعية في تدريس مادة  

االجتماع عمى تنمية بعض القيـ االجتماعية لدل طالبات المرحمة الثانكية بالقاىرة. كلتحقيؽ 
القكاعد كالمعايير أىداؼ الدراسة حدد الباحث بعض القيـ االجتماعية  تقدير الكقت  االلتزاـ ب

االجتماعية  المحافظة عمى البيئة  تقدير السبلـ(  كسعى الباحث في دراستو إلى تحديد أسس 
( طالبة 62اختيار كبناء القصص االجتماعية المناسبة لتدريس المادة  ككانت عينة الدراسة  

بطة  ( عامنا  مكزعات عمى فصميف  إحداىما تجريبية كاألخرل إا16متكسط أعمارىف  
لى إفي تدريس مادة عمـ االجتماع أدل كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ القصص التعميمية 

 تنمية القيـ االجتماعية لدييف.
كلقد أكصى الباحث باستخداـ القصة في عرض مكاد دراسية مختمفة مع مراعاة أف تككف  

 جتماعية.القصة مناسبة لمستكيات المتعمميف الثقافية كالمغكية كالنفسية كاال

 (:land and taylor، 5111دراس  ) -1
ىدفت الدراسة: إلى إبراز أىمية صياغة قصص األطفاؿ  كطريقة سرد ىذه القصص في   

مرحمة رياض األطفاؿ  كأثر ذلؾ عمى استيعاب األطفاؿ لبعض القيـ كالمفاىيـ المتإمنة في 
صكؿ رياض األطفاؿ ( طفبلن كطفمة مف أحد ف23ىذه القصص  كتككنت عينة الدراسة مف  

 باحث أسمكب التصكيربمنطقة ريفية في الجنكب الشرقي لمكاليات المتحدة األمريكية  كاستخدـ ال
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كلمدة ستة أشير متكالية  كلقد قامت الباحثة بتحميؿ المادة المكجكدة عمى ىذه  بالفيديك اليكمي
د القيـ كالمفاىيـ المتإمنة في الشرائط؛ لتحديد نكعية األسئمة التي قاـ األطفاؿ بإلقائيا  كلتحدي

الشفيية  كتصكر األطفاؿ لمعناصر  يسرد القصصالالقصص  كالبناء القصصي  كطريقة ىذه 
 التي يجب أف تتإمنيا القصص الجيدة  كأسمكب صياغتيا.

كشفت الدراسة عف رغبة األطفاؿ في االستماع إلى القصص  حيث كاف كقت سرد   
كقت  كما أكدت الدراسة عمى إركرة االستعانة ببعض الكسائؿ القصص يزداد طكالن مع مركر ال

التعميمية اإليإاحية أثناء سرد القصص لمساعدة األطفاؿ عمى فيـ مإمكف القصة  كاستيعاب 
 ما يكجد بيا مف قيـ كمفاىيـ.

 (:Mills،5114دراس  ) -:5
إية عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ القصص في تعميـ المفاىيـ الريا  

قصةن   ةبإنجمترا  كقاـ الباحث بإعداد اثنتي عشر  ةاب أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسمدل استيع
تإمنت مفاىيـ الجمع كالطرح إمف العدد عشرة  كمفاىيـ العدد كالتناظر األحادم كالتصنيؼ 
كالمقارنة  كبعض المفاىيـ الرياإية البسيطة األخرل  كاستخدـ الباحث مع القصص بعض 

برات كاألنشطة الحرة التي تسمح لؤلطفاؿ باكتشاؼ الطرؽ المبلئمة لتكظيؼ ما تعممكه مف الخ
 مفاىيـ  كما اكتسبكه مف خبرات.

كتكصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ أسمكب القصة  مصحكبنا باألنشطة المختمفة في   
ـ كخصائصيـ في ىذه اكساب األطفاؿ المفاىيـ الرياإية كالخبرات كالمعمكمات المناسبة لقدرتي

 المرحمة العمرية المبكرة مف حياتيـ.

 (:Hammer & Joyce، 1984دراس  ) -55
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر حكاية القصة يكمينا كحكاية القصة مرتيف في األسبكع   

لدل أطفاؿ مرحمة الطفكلة المبكرة  عمى درجة استيعابيـ لمجمكعة مف الميارات كاألنشطة 
 ساسية.العممية األ

كتككنت عينة الدراسة مف خمسيف طفبلن تتراكح أعمارىـ بيف الخامسة كالسادسة  كاختارت  
( بالكاليات المتحدة األمريكية  Texsasالباحثتاف عينتي البحث مف احدل الرياض في الشماؿ  

مجمكعة طفبلن  تحكي ليـ القصة ذاتيا يكمينا   كما بمغ عدد ال 25كبمغ عدد المجمكعة التجريبية 
طفبلن   تحكي ليـ القصة ذاتيا مرتيف في األسبكع  كقامت الباحثتاف بتطبيؽ  25الإابطة 

( عمى أطفاؿ كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالإابطة قبمينا كبعدينا. كقد Boehm Testاختبار  
 دلت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللية إحصائية بيف أطفاؿ مجمكعتي البحث عمى

 درجة استيعابيـ لمجمكعة الميارات كاألنشطة بعد تطبيؽ االختبار البعدم.
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 التعم   عمى دراسات المحور الثاني والتي تتعم  بموضوع القص  في التدر س:

 أواًل: بالنسب  لألىداف:

ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر القصة في تنمية بعض القيـ كما في دراسة محمد 
 (.Land and Taylor   1998( كدراسة2000 

دراسة أبك كما ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية ميارات التفكير مف خبلؿ القصص مثؿ 
 (.2000( كدراسة أحمد  2003(  كدراسة رجب  2009ة شمال

( إلى معرفة أثر القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي 2010كىدفت دراسة أبك صبحو 
 اإلبداعي.

( ىدفت إلى معرفة أثر قصص األطفاؿ كمصدر لمتعبير 2007ة أبك الشامات  أما بالنسبة لدراس
 الفني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.

( 2002( إلى تنمية اتجاىات ايجابية نحك القراءة  كدراسة مطر  2005كىدفت دراسة مجيدؿ 
 لقصة عمى التحصيؿ.اىدفت إلى اثر 

في ككنيا تبحث وتم زت بحث فاعمية قصص األطفاؿ  الباحثة مع الدراسات السابقة في واتفقت
 تنمية ميارات التعبير الشفيي.

 ثان ًا: ف ما  تعم  بالمني :

أبك الشامات  (  كدراسة1010 استخدمت معظـ الدراسات المنيج التجريبي كػػدراسة أبك صبحو 
 (2002دراسة مطر  (  ك 2005(  كدراسة مجيدؿ  2009كدراسة أبك شمالة   ( 2007 

(  Mills 1993( كدراسة Land and Taylor  1998(  دراسة2000 كدراسة محمد
 (.Hammer & Joyce  1984كدراسة

(  كاحمد 2003كما استخدمت بعض الدراسات المنيج الكصفي التجريبي كػػدراسة رجب  
 2000.) 

 .الباحثة مع معظـ الدراسات حيث أنيا استخدمت المنيج التجريبي واتفقت
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 بما  تعم  باألدوات:ثالثًا: 

تنكعت أدكات الدراسة المستخدمة  كذلؾ تبعنا لممتغيرات التي تناكلتيا كؿ دراسة  فمعظـ  
(  كػدراسة أحمد 2010الدراسات استخدمت االختبار ك داة قياس لمدراسة  كػدراسة أبك صبحو  

ك   (2003(   كدراسة رجب  2002(  كدراسة مطر  2009( كدراسة أبك شمالة  2000 
 (.Land and Taylor  1998دراسة

( التي استخدمت 2005كبعض الدراسات استخدمت أكثر مف أداة كػػدراسة مجيدؿ   
( إإافة لبلختبار 2009مقياس االتجاىات كاستمارة المستكل الثقافي  كدراسة أبك شمالة  

القيـ  ( استخدمت مقياسنا2000كدراسة محمد  .استخدمت مقياس لبلتجاه نحك تعمـ القصة
 االجتماعية.

 الباحثة االختبار القرائي الشفيي كبطاقة المبلحظة ك دكات لدراستيا.واستخدمت 

 رابعًا: بالنسب  لمع ن :

رس  فيما عدا خمس دراسات بة االطماستخدمت أغمب الدراسات السابقة العينة مف  
أبك استخدمت العينة مف مرحمة ما قبؿ المدرسة  رياض األطفاؿ (  كىـ دراسة 

( ك Hammer & Joyce  1984( كدراسة 2000(  كدراسة أحمد  2007الشامات 
 (.Mills 1993(  ك كدراسة Land and Taylor  1998دراسة

(  كدراسة 2005فمف الدراسات ما تناكلت طبلب المرحمة االبتدائية   كدراسة المجيدؿ  
 (.2003(  كرجب  2002مطر  

 (.2000(   كمحمد  2009أبك شمالة    كدراسة  الثانكيةكمنيا ما تناكلت المرحمة 

 ( عينتيا مف المرحمة اإلعدادية.2010كما تناكلت دراسة أبك صبحة 

واختمفت الباحثة مع اغمب الدراسات في عينتيا حيث أنيا عينة مف طمبة المدارس  واتفقت 
 .بنكع العينة حيث كانت عينة الباحثة طمبة الصؼ الرابع االبتدائي

 لنتائ :خامسًا: ا

اتفقت أغمب الدراسات عمى فاعمية القصة في التدريس كتنمية االتجاىات كميارات  
(  كدراسة أبك 2010(  كدراسة أبك صبحة 2009التفكير  كدراسة أبك شمالة  

(  2000(  كدراسة محمد  2002(  كدراسة مطر  2005(  كدراسة مجيدؿ  2007الشامات 
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(  Land and Taylor  1998(  ك  دراسةMills 1993( ك كدراسة 2003كدراسة رجب  
لمقصة في استيعاب األطفاؿ   ان ( التي لـ تظير أثر Hammer & Joyce 1984ماعدا دراسة 

أف السبب في ذلؾ قد يككف  وتعتقد الباحث لمجمكعة مف الميارات كاألنشطة العممية األساسية   
 لعدـ مبلئمة القصص لمستكل أطفاؿ العينة.

حظ أف الدراسة الحالية اتفقت مع معظـ الدراسات السابقة في انيا استخدمت المنيج كمف ىنا يبل
التجريبي  كما كاتفقت كذلؾ في العينة كاختمفت في نكع العينة كىـ تبلمذة الصؼ الرابع 

 كانفردت في ككنيا بحثت بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي. االساسي 

 اسات السابق  في:واستفادت الدراس  الحال   من الدر 

 .بناء اإلطار النظرم 

 .بناء أدكات الدراسة 

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 

 عام عمى فصل الدراسات السابق : ق بتع
اىتـ ىذا الفصؿ بالدراسات السابقة  كىذه الدراسات ىي خبلصة ما استطاعت الباحثة 

ت االنترنت  كقد الحظت الباحثة الكصكؿ إليو بعد بحث دقيؽ في الدكريات كالمجبلت كصفحا
ندرة الدراسات التي تناكلت استخداـ القصة في تنمية فركع المغة العربية بشكؿ  كالتعبير الشفيي 
اإلبداعي بشكؿ خاص  كما الحظت الباحثة أف معظـ ىذه الدراسات تمحكرت حكؿ مرحمة 

 كم.رياض األطفاؿ كابتعادىا نسبيان عف مراحؿ التعميـ األساسي كالثان

كلما كاف محكر اىتماـ الدراسة الحالية ىك معرفة أثر استخداـ قصص األطفاؿ في تنمية 
بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي؛ فإف الباحثة قد است نست بالدراسات السابقة التي 

اد قائمة ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي  كما استفادت دميارات التعبير في إعاستخدمت 
القصة في إعداد معيار قصص األطفاؿ التعميمية اليادفة ف الدراسات التي استخدمت الباحثة م

لتنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي  كفي اختيار القصص التي ستكظفيا في دراستيا  
كفي تحديد عدد القصص التي سيقرأىا الطمبة أثناء التطبيؽ  كفي إعداد اإلطار النظرم الخاص 

ة  كما استفادت الباحثة في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة نتائج بيذه الدراس
 الدراسة التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية .
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 الفصل الرابع

 واإلجراءات الطر ق 
األساليب  اد مجتمع الدراسة كعينتيا  ككذلؾتناكؿ ىذا الفصؿ كصفنا لمنيج الدراسة  كأفر 

في تحميؿ الدراسة  ككذلؾ أدكات الدراسة المستخدمة  اعتمدت عم يا الباحث اإلحصائية التي 
قامت بيا يتإمف ىذا الفصؿ كصفنا لئلجراءات التي  ان   كأخير ؽ إعدادىا كصدقيا كثباتياكطر 

 .في تقنيف أدكات الدراسة كتطبيقيا الباحث 

 مني  الدراس :
التجريبي كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى أثر القصة في شبو المنيج  استخدمت الباحث 

 تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي.

قصد بالمنيج التجريبي: ىك ذلؾ النكع مف المناىج البحثية الذم يستخدـ التجربة في كي
اختبار فرض معيف  كيقرر عبلقة بيف متغيريف  كذلؾ عف طريؽ الدراسة لممكاقؼ المتقابمة التي 

 .(97:2011 إبطت كؿ المتغيرات ما عدا المتغير الذم ييتـ الباحث بدراسة ت ثيره  عمي 

 :مجتمع الدراس 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس التابعة لككالة 
 (3391ـ   كالبالغ عددىـ  2013-2012لعاـ  يفمحافظة الكسطى  كالمسجم الغكث الدكلية في

 طابان كطالبة.

 ع ن  الدراس :
مت في مدرسة كىي عبارة عف عينة قصدية تـ اختيارىا مف بيف مدارس المجتمع األصمي تمث

 اإلعدادية المشتركة لمبنات  أ( لؤلسباب التالية:
 قرب المدرسة مف الباحثة كبذلؾ يسيؿ زيارتيا يكميا. -
حداثة المدرسة في بنائيا كقاعاتيا كأجيزتيا كبذلؾ يسيؿ عمى الباحثة القياـ بإجراء  -

 التطبيؽ فييا.
ىما يمثؿ المجمكعة تـ اختيار فصميف بطريقة عشكائية مف فصكؿ الصؼ الرابع  أحد

( طالبنا كطالبة  كاآلخر المجمكعة الإابطة  كىك 32( كعدد طمبتو  3التجريبية  كىك الرابع  
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طالبنا كطالبة بعد الت كد مف تكافؤ السف في المجمكعتيف  كالتحصيؿ  (32  ( كعدد طمبتو2الرابع 
 كالمستكل االقتصادم.

إلى سجؿ درجات الطمبة في المدرسة حيث تبيف كتـ الت كد مف تكافؤ التحصيؿ مف خبلؿ الرجكع 
أف المدرسة كزعت الطمبة عمى صفكؼ المدرسة بشكؿ متساكو  فجعمت في كؿ صؼ طمبة 

  كبذلؾ تككف   كطمبة مستكاىـ إعيؼمتكسطيفمتفكقيف جدنا  كطمبة متفكقيف  كطمبة 
 التحصيؿ. ف فيتيالمجمكعتاف متكافئ

مف مكاليد  مبةتبيف أف أغمب الط مبةؿ أحكاؿ الطأما عف متغير السف  فبالرجكع إلى سج
باستبعاد الطمبة األكبر سننا  كبذلؾ يككف طمبة المجمكعتيف  كقامت الباحثةـ   2004عاـ  

متكافئتيف بالسف. أما عف تكافؤ المجمكعتيف في المستكل االقتصادم   كبالرجكع إلى سجؿ 
مكعتيف يعممكف ب عماؿ حرة   باستثناء بعض أحكاؿ الطمبة تبيف أف معظـ أكلياء أمكر طمبة المج

 أكلياء األمكر يعممكف في كظائؼ حككمية  كبيذا تككف المجمكعتاف قد تكاف تا اقتصادينا.
مف خبلؿ ما تـ ذكره سابقنا تبيف أف المجكعتيف التجريبية كالإابطة  تكاف تا في السف  كفي 

 التحصيؿ  كفي المستكل االقتصادم.

 (2-5جدول )
 وز ع ع ن  الدراس جدول ت

 الطمب عدد  اسم الشعب  اسم المجموع 

 32 (3  رابع المجموع  التجر ب  

 32 (2  رابع المجموع  الضابط 

 أدوات الدراس :
 استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة األدكات التالية:

 قائمة ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي. -

 ت.بطاقة مبلحظة لقياس مدل تحقؽ ىذه الميارا -

 اختبارنا شفيينا لقياس مدل تحقؽ الميارات. -

 

 



 

82 

واإلجراءاتىالطروقة:ىالرابعىالفصل  

 أوال: قائم  ميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي:

إعداد القائمة كاف ييدؼ إلى تحديد ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي البلزمة لطمبة 
الصؼ الرابع  كترتيب ىذه الميارات حسب أىميتيا لمطمبة  تمييدنا لقياس أثر قصص األطفاؿ 

 فييا.

بناء القائمة بمراحؿ  بدأت باإلطبلع عمى الدراسات التي قامت ببناء قائمة  كلقد سار
التعبير الشفيي مثؿ دراسة سعد في (  كبعإيا 2010ؿ دراسة أبك صبحة لمتعبير بشكؿ عاـ مث

 (.2004(  كدراسة الياشمي  2001 

بير الشفيي  كما قامت الباحثة باإلطبلع عمى بعض الكتب التي تناكلت ميارات التع
 (.90:2004كالكائمي 

المغة العربية ألخذ آرائيـ  ببلت غير رسمية مع معممات كمعمميكما قامت الباحثة بمقا
 في بناء القائمة.

تـ حصر ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي المتإمنة في الدراسات كالمراجع   أصبحت 
 :مككنة مفالقائمة في صكرتيا األكلية 

  :الميارات العام -أ

ا. -1  يإبط الطالب الكممات إبطنا صحيحن

 يخرج الطالب أصكات الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة. -2

 يتحدث الطالب بثقة دكف خكؼ أك تردد. -3

 يتمكف الطالب مف إنتاج عدد كبير مف األفكار كالتحكؿ مف فكرة إلى أخرل. -4

 يتمكف مف استخداـ الحركات الجسمية كالكقفة المناسبة. -5

 :الميارات البنائ   -ب

 يتجنب الطالب األلفاظ العامية. -6

 يستخدـ الطالب أدكات الربط بصكرة سميمة. -7

 يستخدـ الطالب األلفاظ في سياقيا. -8
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 .يقسـ المكإكع إلى مقدمة كعرض كخاتمة -9

 الميارات الفكر  : -ج

 يحدد الطالب األفكار الرئيسية.-10

 يحدد الطالب األفكار كيراعي تسمسميا.-11

 المناسب لممعنى.عمى اختيار المفظ  ان يككف قادر -12

 يعبر الطالب عف األفكار بجمؿ تامة المعنى.-13

 يختار الطالب مقدمة جذابة ككاإحة.-14

 يختار الطالب خاتمة منتمية.-15

 الميارات األدائ  : -د

 يتمكف الطالب مف تمثيؿ المعنى. -16

 يتمكف الطالب مف حسف الكقؼ. -17

 يتمكف الطالب مف التحكـ في النفس.-18

( لتصبح القائمة 4(  كما تـ تعديؿ الميارة رقـ  15(ك   14( ك 6كتـ حذؼ ثبلث ميارات رقـ  
 (.2ميارة انظر الممحؽ رقـ   15مككنة مف بصكرتييا النيائية 

 ثان ا: بطاق  م حظ  لق اس ميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي لطمب  الصف الرابع:

كجػدت أـ ال   كىي عبارة عف القائمة في صػكرة بطاقػة مبلحظػة لقيػاس ىػذه الميػارات إف
نظرنا ألف الدراسة في التعبير الشفيي فإف األداة المناسبة ىػي المبلحظػة ككانػت مػف خػبلؿ بطاقػة 

 المبلحظة.

 تباع الخطكات التالية لبناء ىذه األداة:اكقد قامت الباحثة ب

نة بعد اإلطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة كاستطبلع رأم عي
رسػػمية  المػػف المعممػػيف كالميتمػػيف بتػػدريس المغػػة العربيػػة مػػف خػػبلؿ المقػػاببلت الشخصػػية الغيػػر 

 تباع الخطكات التالية لبناء بطاقة المبلحظة:اقامت الباحثة ب

 تحديد الميارات الرئيسية التي شممتيا بطاقة المبلحظة. -1
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 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ ميارة. -2

 .األكليةاقة بصكرتيا إعداد البط -3

كبعد إجراء التعػديبلت التػي أكصػى بيػا المحكمػكف تػـ حػذؼ ثػبلث فقػرات مػف بطاقػة المبلحظػة   
كػػذلؾ تػػـ تعػػديؿ كصػػياغة بعػػض الفقػػرات  كقػػد بمػػغ عػػدد فقػػرات بطاقػػة المبلحظػػة بعػػد صػػياغتيا 

 .( يبيف ذلؾ3كالممحؽ رقـ   أربع ميارات( فقرة مكزعة عمى 15النيائية  

 صد  بطاق  الم حظ :

يقصد بالصدؽ: ىك أف يقيس ما كإع مف أجػؿ قياسػو  كيحقػؽ األىػداؼ  التػي كإػعت 
 (151:2003لو قبؿ إعداده.  المقاني كالجمؿ 

 صد  المحكم ن:

األكليػػة عمػػى مجمكعػػة مػػف أسػػاتذة الجامعػػة مػػف  اتػػـ عػػرض بطاقػػة المبلحظػػة فػػي صػػكرتي
قرات بطاقة المبلحظة  كمػدل المتخصصيف  حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة ف

المغكيػػػة كفػػػي إػػػكء تمػػػؾ اآلراء تػػػـ  اانتمػػػاء فقػػػرات بطاقػػػة المبلحظػػػة   ككػػػذلؾ كإػػػكح صػػػياغاتي
إػافة فقػػرات أخػػرل  كتعػديؿ بعإػػيا األخػػر ليصػبح عػػدد فقػػرات بطاقػػة  اسػتبعاد بعػػض الفقػػرات  كار

  .( فقرة15  المبلحظة

 :Internal Validity الداخمي االتسا  صد 

مػف األداة بالدرجػػة الكميػة لػػو  بػػ ف  فقػػرةال رتبػػاط درجػةا قػكة :"الػػداخمي االتسػاؽ ؽبصػػد يقصػد 
 (.9::43314تحسب درجات كؿ بعد مف األبعاد مع درجة االختبار ككؿ   األغا  

 معامػػؿ حسػػاب خػػبلؿ مػػف كذلػػؾ المبلحظػػة لبطاقػػة الػػداخمي االتسػػاؽ بحسػػاب الباحثػػة قامػػت كقػػد 
 المبلحظػػػة  لبطاقػػػة الكميػػػة كالدرجػػػة المبلحظػػػة بطاقػػػة فقػػػرات مػػػف فقػػػرة كػػػؿ بػػػيف بيرسػػػكف االرتبػػػاط
 :التالي الجدكؿ خبلؿ مف مكإحة كالنتائج
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 (2-2) جدول
 الم حظ  لبطاق  الكم   والدرج  الم حظ  بطاق  فقرات من فقرة كل ب ن االرتباط معامل  وضح

 انًهاراثانبنائيت انًهاراثانعايت

الفقرة رقم  
 معامالت
الفقرة رقم يستىيانذالنت االرتباط االرتباط معامالت   يستىيانذالنت 

1 0.721 0.000**  1 0.771 0.000**  

2 0.752 0.000**  2 0.877 0.000**  

3 0.704 0.000**  3 0.728 0.000**  

4 0.835 0.000**     

5 0.769 0.000**     

1 0.784 0.000**  1 0.862 0.000**  

2 0.685 0.000**  2 0.849 0.000**  

3 0.847 0.000**  3 0.757 0.000**  

4 0.877 0.000**     

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 

 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //

 .0.361تساكم  0.05عند مستكل داللة  28قيمة "ر" الجدكلية بدرجة الحرية  
 .0.463تساكم  0.01عند مستكل داللة  28جة حرية قيمة "ر" الجدكلية بدر 

تتمتع بمعامبلت ارتباط  ( أف فقرات بطاقة المبلحظة4-2تبيف مف النتائج المكإحة في جدكؿ  
باط (  حيث تراكحت معامبلت االرت0.05إحصائيا عند مستكم داللة أقؿ مف   قكية كداؿ

 .بفقراتيا تتمتع بمعامؿ صدؽ عاؿو  ة  كىذا يدؿ عمى أف بطاقة المبلحظ(0.867 – 0.665 بيف

 :Reliability الم حظ  بطاق  ثبات
لمقياس ثابتا  إذا حصؿ نفس الفرد عمى الدرجة ايعرؼ ب نو:"دقة المقياس أك اتساقو  حيث يعتبر 

أك درجػػة قريبػػة منيػػا فػػي نفػػس االختبػػار أك مجمكعػػات فػػي أسػػئمة متكافئػػة أك متماثمػػة عنػػد تطبيقػػو 
 (9::54914ك عبلـ أكثر مف مرة".  أب

 بطريقتيف: المبلحظة بطاقةتـ حساب الثبات ل المبلحظة بطاقةكبعد تطبيؽ  
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 :25ر تشارد سون  معامل الثبات كودر .1

بطاقػة كبعػد تطبيػؽ  مػف أفػراد العينػة  فػردان ( 15عمى عينة قكاميػا   بطاقة المبلحظةتـ تطبيؽ 
كةةودر ر تشةةارد ث كجػػد أف قيمػػة تػػـ حسػػاب معامػػؿ ألفاكركنبػػاخ لقيػػاس الثبػػات  حيػػ المبلحظػػة

تتمتػػع بمعامػػؿ  بطاقػػة المبلحظػة  كىػػذا دليػؿ كػػافي عمػى أف 0.967بطاقػػة المبلحظػة25سةون
 (:4-3ثبات مرتفع  كالنتائج مكإحة في جدكؿ  

 (2-4جدول )
 لق اس ثبات بطاق  الم حظ   25 وضح نتائ  معامل كودر ر تشارد سون 

 معامل الثبات الميارة

 0.913  الميارات العام

 0.891 الميارات البنائ  

 0.898 الميارات الفكر  

 0.870 الميارات األدائ  

 0.967 الكم   الم حظ  بطاق 

 : Split _half methodsالثبات بطر ق  التجزئ  النصف    .2

 ذات األسػئمة جزأيف كىما إلى بطاقة المبلحظة فقرات تجزئة تـ بطاقة المبلحظة بعد تطبيؽ 
 األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ احتساب تـ األرقاـ الزكجية  ثـ ذات لفردية  كاألسئمةاألرقاـ ا

سػػبيرمانبراكف  بمعادلػػة االرتبػػاط معامػػؿ تصػػحيح تػػـ ذلػػؾ كبعػػد الزكجيػػة  األسػػئمة الفرديػػة كدرجػػات
Spearman Brown: 

المعدؿ =   االرتباط معامؿ
r

r

1

2
 ودرجات  یالفرد ئسلة ألا درجات نيب االرتباط معامل r حيث   

 Spearman Brown )0.959الزكجيػػػة  حيػػػث أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط المعػػػدؿ   األئسئئئلة 
 تتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع. بطاقة المبلحظةمرتفعة كدالة إحصائينا  كىذا يدؿ عمى أف 
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 .الشفيي التعب ر ميارات لق اس الم حظ  بطاق تصح ح 

كتعطػػى اإلجابػػة  بطاقػػة المبلحظػػة تخداـ مقيػػاس ثبلثػػي لتصػػحيح فقػػرات قامػػت الباحثػػة باسػػ 
 ( درجة. 1( درجتيف  اإلجابة قميمة  2( درجات  اإلجابة متكسطة  3كبيرة  

(2-2)جذول
اإلجاباثيمياسيىضح

 قميمة متكسطة كبيرة المق اس

 4 3 4 الدرج 

 :اإلبداعي شفييالختبار اال: ثالثاً 

قسػػػميف  ىعنػػػو فػػػي تقػػػكيـ التحصػػػيؿ  كينقسػػػـ إلػػػختبػػػارات كال غنػػػى ىػػػك نػػػكع مػػػف أنػػػكاع اال
رئيسيف األكؿ ىك عبارة عف المعمكمات الشخصػية لمطالػب  اسػـ الطالػب  الصػؼ  العبلمػة(  أمػا 

 القسـ الثاني فيتككف مف أسئمة تتعمؽ بالميارات الثمانية كىي:

  ا  ثػػػبلث عمػػى تممتكاشػػ الميػػارة األكلػػى: تتعمػػؽ بإػػػبط الطالػػب الكممػػات إػػبطنا صػػػحيحن
 عنػػد عبلمػػات 4 كعمييػػا الحركػػات مػػع جيريػػة قػػراءة الجممػػة قػػراءة الطالػػب مػػف يػػراد جمػػؿ

 .المطمكبة بالصيغة قراءتيا

 يػػراد  جمػػؿ ثػبلث عمػػى كاشػتممت   األفكػػار مػف كبيػػر عػدد إنتػػاجب  تتعمػؽ: الثانيػػة الميػارة 
 ذكػػر عنػػد مػػاتعبل 4 كعمييػػا الجمػػؿ  ىػػذه تحمميػػا التػػي األفكػػار عػػدد ذكػػر الطالػػب مػػف

 .الصحيحة األفكار

 جمػؿ ثػبلث عمػى كاشػتممت المناسػبة الػربط أدكات الطالب باستخداـ تتعمؽ: الثالثة الميارة 
 الػػرابط كإػػع عنػػد عبلمػػات 4 كعمييػػا الجمػػؿ  فػػي المناسػػبة الػػربط أدكات أحػػد كإػػع يػػراد

 .المناسب المكاف في الصحيح

 كإع يراد جمؿ ثبلث عمى كاشتممت اقيا سي في األلفاظ باستخداـ تتعمؽ: الرابعة الميارة 
 فػػي الصػػحيح المفػػظ كإػػع عنػػد عبلمػػات 4 كعمييػػا الجممػػة  معنػػى ليػػتـ المناسػػبة األلفػػاظ
 .المناسب المكاف

 عنػد  درجػة كعميػو  قصػة قػراءة خػبلؿ مػف الرئيسية الفكرة بتحديد تتعمؽ: الخامسة الميارة 
  .الرئيسية الفكرة تحديد
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 تحديػػد األفكػػار الفرعيػػة مػػف خػػبلؿ قػػراءة القصػػة  كعميػػو درجتػػاف الميػػارة السادسػػة: تتعمػػؽ ب
  عند تحديد األفكار الفرعية.

 ترتيػػب عنػػد درجتػػاف كعميػػو قصػػة  الطالػػب ليكػػكف الجمػػؿ بترتيػػب تتعمػػؽ: السػػابعة الميػػارة 
 ..القصة

 معبػػرة جممػػة ذكػػر عنػػد درجػػات 4 كعميػػو معبػػرة  جمػػؿ بػػذكر تتعمػػؽ كىػػي: الثامنػػة الميػػارة 
 .صحيحة

 :التالية الخطكات كفؽ االختبار بإجراء الباحثة تكقام

 .معبرة جيرية قراءة الجمؿ قراءة -4

 .المكتكبة بالجممة المرتبطة األفكار مف عدد ذكر -3

 .سميمة بصكرة الربط أدكات يستخدـ -4

 .المناسبة بالكممة الجممة يكمؿ -5

 (. لمقصة عنكاننا  لمقصة الرئيسية الفكرة الطالب يحدد -6

 .لمقصة الفرعية راألفكا الطالب يحدد -7

 .قصة لتككيف الفقرات يرتب -8

 يعبر عف األفكار بجمؿ تامة. -9

 :االختبار فقرات ص اغ 

 :كانت بح ث االختبار بنود ص غت

 .كالمغكية العممية الدقة تراعي -4

 .الغمكض مف كخالية ككاإحة محددة -3

 .قياسيا المراد لمميارات ممثمة -4

 .التبلميذ لمستكل مناسبة -5

 األنسػػب ىػك االختبػػارات مػف النػػكع كىػذا   لمصػػعب السػيؿ مػػف يتػدرج أف االختبػػار فػي ركعػػي كقػد
 .الدراسة تساؤالت عمى لئلجابة
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 .الطالب ذىف في مكجكدة ميارات قيسي ألنو أطكؿ؛ كقتان  الشفيي االختبار أخذ كقد

 :االختبار تعم مات وضع

 إلى تيدؼ تيال االختبار تعميمات بكإع الباحثة قامت كصياغتيا الفقرات عدد تحديد بعد
 تعميمػات كإػع عنػد الباحثػة راعػت كقػد  ممكنػة صػكرة أبسػط فػي االختبػار عف اإلجابة فكرة شرح

 :يمي ما االختبار

 .كالتاريخ كالصؼ كالجنس االسـ: بالطالب خاصة بيانات -4

 .االختبار بكصؼ خاصة تعميمات -3

 قبػؿ مػف يةشػفي التعميمػات ىػذه كانػت كقػد  االختبػار عػف اإلجابػة بكيفيػة خاصة تعميمات -4
  العػػاـ التحصػػيؿ فػػي يػػدخؿ ال االختبػػار ىػػذا كأف اإلجابػػة كيفيػػة فييػػا ليػػـ تشػػرح الباحثػػة
 .إإافية كاحدة حصة في يكـ كؿ طبلب خمس تقيـ ككانت

 التجرب  االستط ع   ل ختبار:
 مف طمبة الصؼ الرابع األساسي ( فردا32االختبار عمى عينة استطبلعية قكاميا   ت الباحثةطبق
 مف أفراد المجتمع األصمي مف لمدراسة  ككاف اليدؼ مف التجربة األكلية لبلختبار ما يمي: كىـ

 التعرؼ إلى مدل صبلحية تعميمات االختبار. -

 التعرؼ إلى مدل كإكح أسئمة االختبار. -

 حساب صدؽ الختبار كثباتو. -

 ؾ.  كجد أف تعميمات االختبار كاإحة  كأسئمتو كذلكبعد تطبيؽ االختبار مبدئيان  -

 صد  المحكم ن:

تػػػـ عػػػرض االختبػػػار عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف  كبعػػػد اإلطػػػبلع عميػػػو قػػػامكا بإعػػػادة 
 (.4صياغة بعض فقراتو كإبطيا لغكيان  حتى خرج االختبار في صكرتو النيائية ممحؽ رقـ  

 Internal Validity  الداخمي االتسا  صد 

 التي الميارات مع االختبار فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصد 
 خبلؿ مف كذلؾ لبلختبار الداخمي االتساؽ بحساب الباحثة قامت كقد الفقرة  ىذه إلييا تنتمي
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 لبلختبار  الكمية كالدرجة االختبار فقرات مف فقرة كؿ بيف بيرسكف االرتباط معامبلت حساب
 :التالي الجدكؿ خبلؿ مف مكإحة كالنتائج

 (2-1) جدول
 ل ختبار الكم   والدرج  االختبار فقرات من فقرة كل ب ن االرتباط عاملم  وضح

 رقم الفقرة
معام ت 
 االرتباط

 مستوى الدالل  معام ت االرتباط رقم الفقرة مستوى الدالل 

1 0.896 0.000** 12 0.755 0.000** 

2 0.555 0.001** 13 0.592 0.000** 

3 0.556 0.000** 14 0.423 0.016* 

4 0.907 0.000** 15 0.801 0.000** 

5 0.787 0.000** 16 0.727 0.000** 

6 0.876 0.000** 17 0.754 0.000** 

7 0.744 0.000** 18 0.817 0.000** 

8 0.545 0.001** 19 0.623 0.000** 

9 0.612 0.000** 22 0.337 0.059// 

12 0.661 0.000** 21 0.725 0.000** 

11 0.563 0.001**    

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 
 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //

 .0.361تساكم  0.05عند مستكل داللة  28قيمة "ر" الجدكلية بدرجة الحرية  
 .0.463تساكم  0.01عند مستكل داللة  28قيمة "ر" الجدكلية بدرجة حرية 

تتمتع بمعامبلت ارتباط  ( أف فقرات االختبار4-5ئج المكإحة في جدكؿ  تبيف مف النتا
(  حيث تراكحت معامبلت االرتباط 0.05قكية كدالة إحصائينا عند مستكم داللة أقؿ مف  

ىذا يدؿ ك  ( كانت غير دالة كتحذؼ مف االختبار 20عدا الفقرة رقـ   ( 0.907–0.337بيف 
 .عامؿ صدؽ عاؿو تمتع بميعمى أف االختبار بفقراتو 

 :Reliability االختبار ثبات

 االختبػػار تكزيػػع إعػػادة تػػـ لػػك النتيجػػة نفػػس االختبػػار ىػػذا يعطػػي أف االختبػػار بثبػػات يقصػػد 
 .كالشركط الظركؼ نفس تحت مرة مف أكثر

 



 

91 

واإلجراءاتىوقةالطر:ىالرابعىالفصل  

 . معامل الفا كرونباخ:5

االختبػار كبعػد تطبيػؽ  مػف أفػراد العينػة  فػردان ( 32تـ تطبيؽ االختبار عمػى عينػة قكاميػا  
  0.83بػاخ لبلختبػارتـ حساب معامؿ ألفاكركنباخ لقياس الثبات  حيث كجد أف قيمة ألفا كركن

 يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع. عمى أف االختبار كىذا دليؿ كاؼو 

 :Split-half methodsالثبات بطر ق  التجزئ  النصف    .2

األرقػػاـ الفرديػػػة   ذات األسػػػئمة جػػزأيف كىمػػا إلػػػى االختبػػار فقػػػرات تجزئػػة بعػػد تطبيػػؽ االسػػػتبانة تػػـ
الفرديػػػػة  األسػػػػئمة درجػػػػات بػػػيف االرتبػػػػاط معامػػػػؿ احتسػػػػاب تػػػـ األرقػػػػاـ الزكجيػػػػة  ثػػػػـ ذات كاألسػػػئمة
 بمعادلػػة االرتبػػاط معامػػؿ تصػػحيح تػػـ ذلػػؾ كبعػػد 0.739الزكجيػػة حيػػث كانػػت  األسػػئمة كدرجػػات
 :Spearman Brownبراكف  سبيرماف

المعدؿ =   االرتباط معامؿ
r

r

1

2
 ودرجات  یالفرد األئسلة  درجات نيب االرتباط معامل r حيث   

 Spearman Brown )0.850الزكجيػػػة  حيػػػث أف قيمػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط المعػػػدؿ   األئسئئئلة 
 مرتفعة كدالة إحصائينا  كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع.

 :ل ختبار الصعوب  معامل تحد د
 تقسيـ  تـ فقد كلذا خاطئة إجابة السؤاؿ عمى أجابكا لمذيف المئكية النسبة الصعكبة عامؿبم كيقصد
 عمى أجابكا كالذيف خاطئة إجابة السؤاؿ عمى أجابكا الذيف كفرز مجمكعتيف إلى الطمبة  درجات
 :الصعكبة معامؿ إيجاد ثـ  صحيحة إجابة السؤاؿ

 (2-0) جدول
 االختبار قراتف من فقرة لكل الصعوب  معامل  وضح

 الصعوب  معامل م الصعوب  معامل م

1 0.45 12 0.44 

2 0.32 13 0.71 

3 0.39 14 0.38 

4 0.43 15 0.47 

5 0.41 16 0.50 

6 0.56 17 0.31 

7 0.63 18 0.44 

8 0.53 19 0.30 

9 0.53 22 0.68 

12 0.66   

11 0.70   
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 الصعكبة لمعامبلت المقبكؿ المدل يف تقع الفقرات جميع إف السابؽ الجدكؿ مف يتإح
 .مقبكلة قيـ كىي( 1.84 – 1.41  بيف القيـ تراكحت حيث

-31معامؿ الصعكبة المقيكؿ يتراكح بيف  قيـ أف ( 481: 3118يؤكد الكبيسي  ك 
91.)% 

  :ل ختبار التم  ز معامل
(2-2)جذول

االختبارفمراثينفمرةنكمانتًييزيعايميىضح

 يعايمانتًييز و زيعايمانتًيي و

1 0.25 12 0.25 

2 
0.22 

13 
0.28 

3 
0.24 

14 
0.23 

4 
0.25 

15 
0.25 

5 
0.24 

16 
0.25 

6 
0.24 

17 
0.22 

7 
0.23 

18 
0.25 

8 
0.25 

19 
0.21 

9 
0.25 

22 
0.22 

12 
0.22 

 
 

11 
0.21 

  

 مييزالت لمعامبلت المقبكؿ المدل في تقع الفقرات جميع إف السابؽ الجدكؿ مف يتإح
 .مقبكلة قيـ كىي( 1.39 – 1.34  بيف القيـ تراكحت حيث

-31( أف قيـ معامؿ التمييز المقبكؿ تتركاح ما بيف  494: 3118كيؤكد الكبيسي  
91.)% 
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 :التجر ب بدء قبل المتغ رات ضبط
 يتكجب التي الداخمية العكامؿ ثارآل كتجنبنا  النتائج سبلمة عمى الحرص مف انطبلقا

 الباحثة تبنت كالتعميـ لبلستعماؿ قابمة صالحة نتائج لىإ لمكصكؿ آثارىا مف حدكال إبطيا
 تكافؤ عمى كيعتمد التطبيؽ  كبعد التطبيؽ قبؿ باختباريف كالإابطة التجريبية المجمكعتيف طريقة

 كمقارنة العينة ألفراد العشكائي االختيار عمى االعتماد خبلؿ مف المجمكعتيف كتطابؽ
متغير الجنس في بطاقة  إبط تـ كقد العكامؿ  اك المتغيرات بعض في ابيةالحس المتكسطات

 البدء قبؿ المتغيرات تمؾ تكافؤ مف لمت كد المبلحظة  كاالختبار الشفيي  كاختبار المغة العربية 
 .بالتجربة

 :الشفيي التعب ر ميارات( الم حظ  بطاق ) في الجنس نوع متغ ر ضبط

  ميارات في كاإلناث الذككر بيف الفركؽ عمى لمتعرؼ" ت" اختبار استخداـ تـ حيث
 .ذلؾ يكإح التالي الجدكؿ التطبيؽ في البدء قبؿ الشفيي التعبير

 (2-1) جدول
المتوسطات واالنحرافات المع ار   وق م  "ت" ومستوى الدالل  لمتعرف عمى الفرو  ب ن 

 سميارات العب ر الشفيي في  المجموع  التجر ب   تعزى لنوع الجن

 الدالل  مستوى المحسوب Tق م  المع اري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس نوع 

 العام  الميارات
 3.022 8.676 34 ذكر

-1.007// 0.318 
 3.256 9.467 30 أنثى

 البنائ   الميارات
 1.623 4.824 34 ذكر

-0.793// 0.431 
 1.840 5.167 30 أنثى

 الفكر   الميارات
 1.951 6.206 34 ذكر

-0.967// 0.338 
 2.596 6.767 30 أنثى

 األدائ   الميارات
 1.742 4.765 34 ذكر

-1.239// 0.220 
 2.141 5.367 30 أنثى

 الميارات إجمالي
 7.731 24.471 34 ذكر

-1.064//  0.291 
 9.518 26.767 30 أنثى

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 
 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //

 1.990تساكم  0.05كمستكل الداللة  72قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 
 2.639تساكم  0.01كمستكل الداللة  72قيمة "ت" الجدكلية عند درجة الحرية 
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مػف قيمػة "ت"  المحسػكبة اقػؿ ( أف قيمػة "ت"4-9تبيف مف النتائج المكإحة في جدكؿ  
عنػد مسػتكل  كىذا يعني عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية 0.05عند مستكل داللة الجدكلية 

بيف الذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية القبمية كىذا يعني بتكافؤ نكع الجنس في  0.05داللة 
 .ميارات التعبير الشفييل بطاقة المبلحظة( أداة 

 (:الشفيي الختبارا) في الجنس نوع متغ ر ضبط
 االختبار في كاإلناث الذككر بيف الفركؽ عمى لمتعرؼ" ت" اختبار استخداـ تـ حيث

 .ذلؾ يكإح التالي كالجدكؿ التطبيؽ في البدء قبؿ الشفيي

 (2-1) جدول
المتوسطات واالنحرافات المع ار   وق م  "ت" ومستوى الدالل  لمتعرف عمى الفرو  ب ن اختبار 

 مجموع  التجر ب   تعزى لنوع الجنسالقرائي في  ال

 الدالل  مستوى المحسوب Tق م  المع اري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس نوع

 3.888 12.353 17 ذكر
-2.025// 0.052 

 4.626 15.400 15 أنثى

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 
 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //

 2.042تساكم  0.05كمستكل الداللة  30قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 

 2.750تساكم  0.01كمستكل الداللة  30قيمة "ت" الجدكلية عند درجة الحرية 

المحسكبة اقؿ مف قيمػة "ت" ( أف قيمة "ت" 4-10تبيف مف النتائج المكإحة في جدكؿ  
عنػد مسػتكل كىذا يعني عدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية  0.05لة عند مستكل دالالجدكلية 

بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث فػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي  االختبػػػار القرائػػػي(  كىػػػذا يعنػػػي  0.05داللػػػة 
 .بتكافؤ نكع الجنس في  اختبار القرائي(

 (:العرب   المغ  اختبار) في الجنس نوع متغ ر ضبط

 العربية المغة اختبار في كاإلناث الذككر بيف الفركؽ عمى لمتعرؼ" ت" اختبار استخداـ تـ حيث
 .ذلؾ يكإح التالي كالجدكؿ
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 (2-:5) جدول
المتوسطات واالنحرافات المع ار   وق م  "ت" ومستوى الدالل  لمتعرف عمى الفرو  ب ن اختبار 

 المغ  العرب   في المجموع  التجر ب   تعزى لنوع الجنس

 الدالل  مستوى المحسوب Tق م  المع اري االنحراف الحسابي وسطالمت العدد الجنس نوع

 5.256 12.656 17 ذكر
-47481// 17494 

 3.487 14.867 15 أنثى

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 
 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //

 2.045تساكم  0.05كمستكل الداللة  29 قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية

 2.756تساكم  0.01كمستكل الداللة  29قيمة "ت" الجدكلية عند درجة الحرية 

المحسػػكبة اقػػؿ مػػف قيمػػة  ( أف قيمػػة "ت"4-10تبػػيف مػػف النتػػائج المكإػػحة فػػي جػػدكؿ  
 عنػػد كىػػذا يعنػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية 0.05عنػػد مسػػتكل داللػػة  "ت" الجدكليػػة
(  كىذا يبية في  اختبار المغة العربيةبيف الذككر كاإلناث في المجمكعة التجر  0.05مستكل داللة 

 .(الجنس في  اختبار المغة العربية يعني بتكافؤ نكع
 خطوات الدراس :

 االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة التي تتعمؽ بالدراسة. -1
البلزمة لطمبة الصؼ الرابع األساسي مف خبلؿ  تحديد ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي -2

 الخطكات التالية:
  إعداد استبانة ب ىـ الميارات البلزمة لطمبة الصؼ الرابع األساسي  ثـ عرإيا عمى

 المحكميف  كاختيار أىـ الميارات المراد تنميتيا في التعبير الشفيي اإلبداعي.
  التدريس  كمشرفيف تربكييف  تكزيع االستبانة عمى المتخصصيف في المناىج كطرؽ

كمعممي المغة العربية لمصؼ الرابع لمعرفة آرائيـ في أىـ ميارات التعبير الشفيي 
 اإلبداعي.

التي حكمت مف قبؿ ك تإمنت ميارات التعبير الشفيي التي إعداد بطاقة المبلحظة  -3
 المحكميف.

 لقياس ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي كتحكميو. إعداد اختبار -4
 يؽ االختبار عمى عينة استطبلعية.تطب -5
 المناسبة لمصؼ الرابع. قائمة بقصص األطفاؿ إعداد -6
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قياس ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لممجمكعتيف التجريبيتيف كالإابطة مف خبلؿ بطاقة  -7
 المبلحظة قبؿ تكزيع القصص.

.بمعدؿ قصة  ة لمدة ثمانية أسابيعتكزيع القصص عمى طمبة المجمكعة التجريبي -8  كؿ يـك
قياس ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لممجمكعتيف التجريبية كالإابطة مف خبلؿ بطاقة  -9

 المبلحظة البعدية بعد تكزيع القصص عمى المجمكعة التجريبية.
 مف خبلؿ االختبار بعد تكزيع القصص. اإلبداعي قياس ميارات التعبير الشفيي -10

 :اإلحصائ   األسال ب

 Statistical اإلحصائي التحميؿ برنامج خبلؿ مف االستبانة تحميؿك  بتفريغ الباحثة قامت

Package for the Social Sciences (SPSS)  التالية اإلحصائية األساليب استخداـ تـ كقد: 

 كالدرجة االستبانة فقرات بيف الداخمي االتساؽ صدؽ مف لمتحقؽ:  بيرسكف ارتباط معامؿ .4
 .لبلستبانة الكمية

 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة: 21در ريتشارد سكف معامؿ الثبات كك  .3

 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة  معامؿ ارتباط سبيرماف براكف لمتجزئة النصفية المتساكية .4

 إلػي كصػؿ قػد االستجابة درجة متكسط كانت إذا ما لمعرفة( Sign Test  اإلشارة اختبار .5
 .ال أـ 2 كىي الحياد درجة

لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة ( Independent Samples Testاختبار   .5
 .مف البيانات الترتيبية مجمكعتيفإحصائية بيف 

 : الدراس  تنف ذ إجراءات

 بعالـ دراية ليـ لمف كاستشارة  مكثؼ اطبلع بعد قصة 4: باختيار الباحثة قامت  
 .العربية المغة كتدريس كاألطفاؿ القصص

جميع  الستعارة الطمبة أماـ الفرصة إلتاحة  قصة كؿ مف نسخ خمس بتكفير قامت ثـ
  بعد جعؿ كؿ أسبكع أك أكثر مخصص لنكع مف أنكاع القصص التي تـ اختيارىا القصصأنكاع 

 .في الدراسة.
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واإلجراءاتىالطروقة:ىالرابعىالفصل  

 عندما  األخيرة الحصة في القصص استعارة يتـ حيث  لمقصص استعارة دفتر بكإع قامت كما
 االستعارة دفتر في اسمو ككتابة القصة ألخذ كتفرغ يةالرسم الحصص مفقد انتيى  الطالب يككف

 القصة اسـ مع
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

 

 

 

 

اخلامس الفصل  
ومناقشتها وتفسريها الدراسة نتائج  

 

 ومناقشتها وتفسريها الدراسة اخلامس: نتائج الفصل

  األول بالسؤال المتعمق  النتائ. 

  الثاني بالسؤال المتعمق  النتائ. 

  الثالث بالسؤال مق المتع النتائ. 

  الرابع بالسؤال المتعمق  النتائ. 

  الخامس بالسؤال المتعمق  النتائ. 

 الدراس  توص ات. 

 الدراس  مقترحات. 
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

 الخامس الفصل

 وتفس رىةا الدراس  وفرض ات فقرات تحم ل نتائة 
ػػا الفصػػؿ ىػػذا شػمؿ  أسػػئمة فعػػ اإلجابػػة بيػػدؼ كذلػػؾ إلييػػا  التكصػػؿ تػػـ التػػي الدراسػػة لنتػػائج عرإن

 إػكء فػي النتػائج ليػذه كمناقشة تفسيرنا الفصؿ ىذا عرض كما فرإياتيا  صحة كاختبار الدراسة 
 الدراسات بعض كيقترح النتائج بيذه العبلقة ذات التكصيات بعض كإع كذلؾ السابقة  الدراسات
 .لذلؾ تفصيؿ كىذا الحالية  الدراسة جكانب الستكماؿ

 :لاألو بالسؤال المتعمق  النتائ 
 الرابع؟ الصف لطمب  اإلبداعي الشفيي التعب ر ميارات أىم ما: نصو والذي

 التعبيػر بميػارات المتعمػؽ األدب عمػى بػاإلطبلع الباحث  قامت السؤاؿ  ىذا عف كلئلجابة
 قامػػت الرابػػع  الصػػؼ كمعممػػي لمعممػػات المقػػاببلت بػػبعض قياميػػا خػػبلؿ كمػػف اإلبػػداعي  الشػػفيي
 الصػػؼ فػػي إتقانيػػا الطمبػػة مػػف المتكقػػع اإلبػػداعي  الشػػفيي تعبيػػرال ميػػارات مػػف مجمكعػػة برصػػد
 عمػػػػى عرإػػػػيا تػػػػـ عمييػػػػا  المكافقػػػػة كبعػػػػد المشػػػػرؼ  عمػػػػى بعرإػػػػيا قامػػػػت ثػػػػـ األساسػػػػي  الرابػػػػع

 التربػػكييف  كالمشػػرفيف الجامعػات أسػػتاذة مػػف التػدريس  كطػػرؽ المنػػاىج فػي كالخبػػراء المتخصصػيف
 التالية لمميارات تكصمتكقد  كرصدىا  كمناسبتيا حتياص مف لمت كد التدريس  مينة في كالعامميف

 .في الدراسة الحالية استخداميا تـ كالتي
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

 :ميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي لمصف الرابع

 :العام  الميارات :أوال

ا إبطنا الكممات الطالب يإبط .4  .صحيحن

 .الصحيحة مخارجيا مف الحركؼ أصكات الطالب يخرج .3

 .تردد أك خكؼ دكف بثقة الطالب يتحدث .4

 .األفكار مف كبير عدد إنتاج مف الطالب يتمكف .5

 .المناسبة كالكقفة الجسمية الحركات استخداـ مف الطالب يتمكف .6

 :البنائ   الميارات: ثان ا

 .العامية األلفاظ الطالب يتجنب .7

 .سميمة بصكرة الربط أدكات الطالب يستخدـ .8

 سياقيا في األلفاظ الطالب يستخدـ .9

 :الفكر   الميارات: ثالثا

 .الرئيسية األفكار الطالب يحدد .:

 .الفرعية األفكار الطالب يحدد .41

 .تسمسميا كيراعي األفكار الطالب يربط .44

 .المعنى تامة بجمؿ األفكار عف الطالب يعبر .43

 :األدائ   الميارات: رابعا

 .المعنى تمثيؿ مف الطالب يتمكف  .44

 .الكقؼ حسف مف الطالب يتمكف  .45

 .النفس في التحكـ فم الطالب يتمكف  .46

 اإلبداعي  الشفيي التعبير ميارات تحتكم التي األطفاؿ قصص الباحث  اختارت ذلؾ إكء كفي
 .الدراسة تناكلتيا التي الرابع  الصؼ تناسب التي
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

 :الثاني بالسؤال المتعمق  النتائ 
ىل  وجد اخت ف ب ن متوسط درجات المجموع  التجر ب   ومتوسط " :نصو كالذم

لميارات التعب ر الشفيي  بطاق  الم حظ االستخدام القبمي لالمجموع  الضابط  في درجات 
 "اإلبداعي؟

( بيف متكسط درجات α≤  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللية إحصائية عند مستكل  : كفرإو
 بطاقة المبلحظةاالستخداـ القبمي لالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

 .التعبير الشفيي اإلبداعيلميارات 

 الفػركؽ لدراسػة( (Independent Samples Testاختبػار اسػتخداـ تػـ ذلػؾ مػف لمتحقؽ
متكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كمتكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة الإػػػػابطة فػػػػي بطاقػػػػة  اتبػػػػيف

 رقػػـ الجػػدكؿ خػػبلؿ مػػف مكإػػحة كالنتػػائج  القبميػػة لميػػارات التعبيػػر الشػػفيي اإلبػػداعي المبلحظػػة
 4-6:) 

 (1-5جدول)
متوسط درجات لكشف الفرو  ب ن  Independent Samples Testنتائ  اختبار 

بطاق  االستخدام القبمي لالمجموع  التجر ب   ومتوسط درجات المجموع  الضابط  في 
 الم حظ  لميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي

 مستوى الدالل  المحسوب Tق م  االنحراف المع اري المتوسط الحسابي العدد المجموع  

 الميارات العام 
 1.696 6.656 32 التجريبية

-0.702// 0.486 
 1.088 6.906 32 الإابطة

 الميارات البنائ  
 1.016 3.750 32 التجريبية

1.791// 0.079 
 0.609 3.375 32 الإابطة

 الميارات الفكر  
 1.314 4.875 32 التجريبية

2.692* 0.011 
 0.420 4.219 32 ةالإابط

 الميارات األدائ  
 1.054 3.719 32 التجريبية

0.000 1.000 
 0.634 3.719 32 الإابطة

 إجمالي الميارات
 4.684 19.000 32 التجريبية

0.882//  0.383 
 1.773 18.219 32 الإابطة

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 

 05.0 عند إحصائيا اؿد غير االرتباط //
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

( ال يكجػػػػػد فػػػػػركؽ جكىريػػػػػة ذات داللػػػػػة 5-1تبػػػػػيف مػػػػػف النتػػػػػائج المكإػػػػػحة فػػػػػي جػػػػػدكؿ  
متكسط درجػات المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الإػابطة بيف  0.05إحصائية  

يارات العامػػػػة  بطاقػػػػة المبلحظػػػػة لميػػػػارات التعبيػػػػر الشػػػػفيي اإلبػػػػداعي الماالسػػػػتخداـ القبمػػػػي لفػػػػي 
فػػػركؽ جكىريػػػة ذات داللػػػة الميػػػارات البنائيػػػة  الميػػػارات األدائيػػػة  إجمػػػالي الميػػػارات(  كانػػػو يكجػػػد 

متكسط درجػات المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الإػابطة بيف  0.05إحصائية  
 كانػػػت حيػػػث فػػػي بطاقػػػة المبلحظػػػة القبميػػػة لميػػػارات التعبيػػػر الشػػػفيي اإلبػػػداعي الميارات الفكريػػػة(

 .التجريبية المجمكعة لصالح
ىذه النتيجة أف الطمبة في بداية العاـ الدراسي ال يمتمككف ميارات التعبير  وتعزو الباحث 

بشكؿ عاـ  حيث لـ يمتمككا بعد الميارات المطمكبة  إنما قامت بقياس األداة لترل مدل تكافؤ 
 المجمكعتيف.

يارات الفكرية  أف السبب قامت معممتاف مف كجكد فركؽ في الم ىإل تعزو الباحث كما 
 معممات الصؼ الرابع بتعبئة البطاقة  كأخذ العبلمة األعمى لمطالب.

إلى امتبلؾ  -إإافة لما سبؽ-كقد يرجع التجانس بيف المجمكعتيف التجريبية كالإابطة
ركع في تطبيؽ الطالبات لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي بنفس المستكل   مما أتاح لمباحثة الش

الدراسة كالتعرؼ عمى أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي عمى 
 المجمكعة التجريبية.

( التي 2005( كدراسة  األغا  2010كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة  أبك صبحة  
تكسط درجات بيف م (α≤  0.05مستكل   عندأشارت إلى عدـ كجكد ذات داللة إحصائية 

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في االختبار القبمي لميارات التعبير 
 الشفيي اإلبداعي.

 

 

 

 

 



 

103 

ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

 النتائ  المتعمق  بالسؤال الثالث:
ىل  وجد اخت ف ب ن متوسط درجات المجموع  التجر ب   ومتوسط درجات  كالذم نصو : "

بطاق  الم حظ  لميارات التعب ر الشفيي البعدي ل االستخدامالمجموع  الضابط  في 
 "اإلبداعي؟

( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات α≤  0.05ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات دالليػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل  فرإػػػو: "
 بطاقة المبلحظةاالستخداـ البعدم لالمجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الإابطة في 

 ."لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي

 تبػػيف الفػػركؽ لدراسػػة( (Independent Samples Testاختبػػار اسػػتخداـ تػػـ ذلػػؾ مػػف حقػػؽلمت
 متكسػػط درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الإػػابطة فػػي بطاقػػة المبلحظػػة

 (:6-3  رقـ الجدكؿ خبلؿ مف مكإحة  كالنتائج البعدية لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي

(1-2جذول)
يتىسطدرجاثنكشفانفروقبينIndependent Samples Testبارنتائجاخت

بطالتاالستخذاوانبعذينانًجًىعتانتجريبيتويتىسطدرجاثانًجًىعتانضابطتفي

نًهاراثانتعبيرانشفهياإلبذاعيانًالحظت

 مستوى الدالل  المحسوب Tق م  االنحراف المع اري المتوسط الحسابي العدد المجموع  

 يارات العام الم
 2.299 11.438 32 التجريبية

2.479** 0.016 
 2.818 9.844 32 الإابطة

 الميارات البنائ  
 1.362 6.219 32 التجريبية

1.968// 0.054 
 2.221 5.313 32 الإابطة

 الميارات الفكر  
 1.883 8.063 32 التجريبية

1.968// 0.054 
 2.740 6.906 32 الإابطة

 ات األدائ  الميار 
 1.718 6.375 32 التجريبية

3.330** 0.001 
 1.953 4.844 32 الإابطة

 إجمالي الميارات
 6.377 32.094 32 التجريبية

2.646**  0.011 
 9.071 26.906 32 الإابطة

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 

 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

( ال يكجػػػػػد فػػػػػركؽ جكىريػػػػػة ذات داللػػػػػة 5-2تبػػػػػيف مػػػػػف النتػػػػػائج المكإػػػػػحة فػػػػػي جػػػػػدكؿ  
متكسط درجػات المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات المجمكعػة الإػابطة بيف  0.05إحصائية  

بطاقػػػة المبلحظػػػة لميػػػارات التعبيػػػر الشػػػفيي اإلبػػػداعي الميارات البنائيػػػة  االسػػػتخداـ البعػػػدم لفػػػي 
متكسػػط درجػػات بػػيف  0.05فػػركؽ جكىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية  الفكريػػة(  كانػػو يكجػػد  الميػػارات

المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الإػػابطة فػػي بطاقػػة المبلحظػػة البعديػػة لميػػارات 
 كانػػػت حيػػػث التعبيػػػر الشػػػفيي اإلبػػػداعي الميارات العامػػػة  الميػػػارات األدائيػػػة  إجمػػػالي الميػػػارات(

 .التجريبية المجمكعة لصالح

يتعمؽ بحجـ التاثير قامت الباحثة بحساب مربع ايتا "  كفيما "  باستخداـ  المعادلة التالية:   

 

 اختبار "ت" مربع. t2: حيث

Df درجة الحرية 

 (1-4)جدول
الجدول المرجعي المقترح لتحد د مستو ات حجم التاث ر بالنسب  لكل مق اس من مقا  س حجم 

 التاث ر

المستخدمة الداةا  
ثيرالتا حجـ  

 كبير متكسط صغير

 0.01 0.06 0.14 

 (86-68: 8::4 منصكر 
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ومناقذتكاىوتفدورهاىالدرادةىنتائج:ىالخامسىالفصل  

 (1-2) الجدول
جمالي الميارات.  لمميارات   وضح حجم التأث ر في الميارات العام  و الميارات األدائ   وا 

 التعب ر الشفيي ب ن المجموعت ن التجر ب   والضابط  البعد  

 حجم التأث ر  ت"ق م  " الميارة

 متكسط 0.09 2.479 الميارات العامة

 كبير 0.15 3.330 الميارات األدائية

 متكسط 0.11 2.646 إجمالي الميارات

أف الميارات ( لحجـ الت ثير تبيف 5-3كمقارنة بالجدكؿ   (5-4 يتإح مف الجدكؿ 
 ت األدائية كبير.ف حجـ الت ثير لممياراأك  الت ثير لعامة ك إجمالي الميارات متكسطا

كيتبيف لنا أف المجمكعة التجريبية التي قرأت القصة  قد تفكقت بشكؿ عاـ عمى المجمكعة 
عف صعكبة قياس ميارات التعبير الإابطة  كأف عدـ االختبلؼ في بعض الميارات ناتج 

 الشفيي.

 (: أف استخداـ القصة في عممية التدريس مف أقكل97:2004ما أكدتو الكائمي   كىذا
عكامؿ جذب اإلنساف بطريقة طبيعية  فيي تثير الكثير مف االنفعاالت داخؿ القارئ  كتجذبو 

 إلييا كتعززه بمتابعتيا كاالىتماـ بمصائر شخصياتيا كأبطاليا.

تعمؿ قراءة القصة عمى استمالة العقكؿ كاألفئدة كتؤثر فييا  بما تحممو بيف طياتيا مف 
 ؽ المجردة الخالية مف الجاذبية.جاذبية كتشكيؽ مقارنة بعرض الحقائ

  فمف مزامير داكد إلى تكراة مكسى كقد شغمت القصة حيزا كبيران مف الكتب السماكية
نجيؿ عيسى كأخيرنا القرآف الكريـ  كانت الحكمة كالعبرة ت تي إمف سياؽ القصة لتعظـ أثرىا  كار

شكاؿ البياف المغكم. في النفكس كالعقكؿ  كىذا يؤكد عمى سحر القصة كتفكقيا عمى كافة أ
 (45:2009 قطامي كالفرا 

كبذلؾ يتإح بشكؿ عاـ أف المجمكعة التجريبية تفكقت عمى المجمكعة الإابطة  في  
بطاقة المبلحظة  ذلؾ أف التعبير الشفيي مف الصعب قياسو كما أف كؿ معممة ليا رأم في 

المجمكعتيف  بعد أخذ  عمؿ اختبار شفيي لطمبة ارتأت الباحث الطالب كفي مستكاه  لذلؾ 
 المكافقة مف ذكم الخبرة كاالختصاص  مف أستاذة الجامعة كالمشرفيف كمعمميف المغة العربية.
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 النتائ  المتعمق  بالسؤال الرابع:
( بة ن متوسةط α≤1:.:ىل توجةد فةرو  ذات دالل ة  إحصةائ   عنةد مسةتوى ): " كالذم نصو

جموعة  الضةابط  فةي االختبةار القرائةي البعةدي درجات المجموع  التجر ب   ومتوسط درجات الم
 "لميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي؟

( بػػيف متكسػػط درجػػات α≤  0.05ال تكجػػد فػػركؽ ذات دالليػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  كفرإػػو: "
المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الإػػابطة فػػي االختبػػار القرائػػي البعػػدم لميػػارات 

 ."اعيالتعبير الشفيي اإلبد

 بػػيف الفركقػػات لدراسػة( (Independent Samples Testاختبػػار اسػتخداـ تػػـ ذلػؾ مػػف لمتحقػؽ
متكسػػط درجػػات المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الإػػابطة فػػي االختبػػار القرائػػي 

 (:6-5  رقـ الجدكؿ خبلؿ مف مكإحة  كالنتائجالبعدم لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي

 ( 1-1جدول )
متوسط درجات لكشف الفرو  ب ن  Independent Samples Testنتائ  اختبار 

المجموع  التجر ب   ومتوسط درجات المجموع  الضابط  في االختبار القرائي البعدي لميارات 
 التعب ر الشفيي.اإلبداعي

 الدالل  مستوى المحسوب Tق م  المع اري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المجموع  

 القرائي ختباراال

 4.456 13.781 32 التجريبية

57553** 17111 

 2.590 9.734 32 الإابطة

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 

 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //

صػائية فػركؽ جكىريػة ذات داللػة إحيكجػد ( 5-4تبيف مػف النتػائج المكإػحة فػي جػدكؿ  
متكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كمتكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة الإػػػػابطة فػػػػي بػػػػيف  0.05

 المجمكعػػػػة لصػػػػالح كانػػػػت حيػػػػث االختبػػػػار القرائػػػػي البعػػػػدم لميػػػػارات التعبيػػػػر الشػػػػفيي اإلبػػػػداعي
 .التجريبية
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 (1-0) الجدول
المجموعت ن لمميارات التعب ر الشفيي ب ن  البعدي وضح حجم التأث ر في االختبار القرائي 

 التجر ب   والضابط 

 حجم التأث ر  ق م  "ت" 

 كبير 0.28 4.442 االختبار القرائي

 ف حجـ ت ثير االختبار القرائي كبير.أ (5-3( كمقارنة بالجدكؿ  5-6 يتإح مف الجدكؿ 

في أنيا تعمؿ عمى تنمية الخياؿ تكمف أف أىمية قصص األطفاؿ  وترى الباحث 
تحقؽ حاجاتيـ النفسية لدل األطفاؿ  مما يجعؿ عممية النمك لدييـ تسير كالتشكيؽ كاإلثارة ك 
 بشكؿ آمف كطبيعي.

الدكر الياـ الذم تمعبو في الحديث عف ( 215:2008كىذا ما أكده العساؼ كأبك لطيفة  
القصة في بناء شخصيات الطبلب في جميع أبعادىا العقمية كاالجتماعية كالكجدانية كتكسبيـ 

 د المجتمع  كالقيـ كالمثؿ العميا.عادات كتقالي

( أف العبلقة كثيقة بيف التعبير الشفيي كقصص 282:1993كما أكإح عطية  
األطفاؿ  ذلؾ ألف القصة مف أحب ألكاف األدب إلى نفكس الطبلب  كأكثرىا استثارة الىتماماتيـ  

القصص  مف بما تحكيو مف حكادث كشخصيات  كبما تعممو مف دركس كعبر  كبذلؾ فإف قراءة 
متاع.  أحب صكر النشاط المغكم عند طمبة المرحمة االبتدائية  لما فييا مف جاذبية كار

 .(2005(  كدراسة األغا  2010  كاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبك صبحة

( أف القصة تعمؿ ككسيط تربكم فعاؿ لتنمية قدرات 19:2009كذكر  قطامي كالفرا  
تح قراءة القصص لؤلطفاؿ عمى االكتشاؼ  كاستخدـ الخياؿ  كرفع األطفاؿ اإلبداعية  كما تف

 تقدير الذات  كتنمية ركح المخاطرة  كحب االستطبلع  كالدافع لئلنجاز.

( أف القصة مف أحب ألكاف األدب لدل الطفؿ  112:2000كأإاؼ بدير كصادؽ  
ثراء قامكسو المغكم  كتغذم عقؿ  كمف أقربيا إلى نفسو  فيي تكفر لو التسمية كاالستمتاع كار

كتفكيره  كتكسع خيالو كتساعده عمى الخمؽ كاإلبداع  كتنمي قدرتو عمى التعبير مف خبلؿ إعادة 
سرد القصة  كما تكسبو السمككيات الحميدة كالمثؿ العميا  كتعكده حسف اإلصغاء كحسف التكمـ 

 كتسمسؿ األفكار.
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متغير آخر بؿ كانت نتيجة كمف ىنا يبلحظ أف النتائج لـ تكف نتيجة الصدفة أك ل
لتكظيؼ القصص اإلإافية  كالتي أسيمت في تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي مف خبلؿ 

ممعممة عف الكممات المكجكدة بالقصة لمعرفة مدلكالتيا  لراءة القصص  كتعمقو بيا كسؤالو إتاحة ق
 .الو كتكسيع مداركوكحماسو لتبديؿ قصتو في اليـك التالي  كؿ ذلؾ أدل إلى تنمية خي

  النتائ  المتعمق  بالسؤال الخامس:
ىةةل توجةةد ع قةة  بةة ن مسةةتوى التحصةة ل الدراسةةي فةةي المغةة  العرب ةة  لةةدى طمبةة   كالػػذم نصػػو: "

 "الصف الرابع األساسي ومستوى إتقانيم لميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي؟

( بػػيف مسػػتكل التحصػػيؿ α≤  0.05ال تكجػػد عبلقػػة ذات دالليػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل  فرإػػو: 
الدراسػػي فػػي المغػػة العربيػػة لػػدل طمبػػة الصػػؼ الرابػػع األساسػػي كمسػػتكل إتقػػانيـ لميػػارات التعبيػػر 

 .الشفيي اإلبداعي

مسػتكل  عبلقػة لدراسػة( (Independent Samples Test اختبػار اسػتخداـ تػـ ذلػؾ مػف لمتحقػؽ
األساسػي كمسػتكل إتقػانيـ لميػػارات  التحصػيؿ الدراسػي فػي المغػة العربيػة لػدل طمبػة الصػؼ الرابػع

 (:6-7  رقـ الجدكؿ خبلؿ مف مكإحة  كالنتائجالتعبير الشفيي اإلبداعي
 (1-2جدول )

مستوى التحص ل لكشف الع ق  ب ن  Independent Samples Testنتائ  اختبار 
تعب ر الدراسي في المغ  العرب   لدى طمب  الصف الرابع األساسي ومستوى إتقانيم لميارات ال

 .الشفيي اإلبداعي
  التحص ل مستوى ب ن الع ق 

 العرب   المغ  في الدراسي
 العدد

 معامل ق م 
 المحسوب  االرتباط 

 الدالل  مستوى

 17438 //17437- 32 العام  الميارات

 17689 //17183- 32 البنائ   الميارات

 17444 //17436- 32 الفكر   الميارات

//17115- 32 األدائ   الميارات  17:84 

 0.465 //0.094- 32 الميارات إجمالي

 05.0 عند إحصائيا داؿ االرتباط** 
 05.0 عند إحصائيا داؿ غير االرتباط //
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ذات داللة  ارتباطيو جكىرية ( ال يكجد عبلقة5-6تبيف مف النتائج المكإحة في جدكؿ  
ل التحصػػػيؿ الدراسػػػي فػػػي المغػػػة العربيػػػة لػػػدل طمبػػػة الصػػػؼ الرابػػػع مسػػػتك بػػػيف  0.05إحصػػػائية  

 .األساسي كمستكل إتقانيـ لميارات التعبير الشفيي اإلبداعي

 كدراسة( 3116  المجيدؿ كدراسة(3141  صبحة أبك دراسة مع الحالية الدراسة كاختمفت
 (.3111  عمي محمد

 ىذه تناكلت حيث التعبير  نكع اختبلؼ إلى تعزل قد النتيجة ىذه أف الباحث  وترى
 غزة قطاع مدارس في الباحثة عمـ حد عمى دراسةلـ تتناكلو أية  الذم الشفيي  التعبير الدراسة

 . المرحمة ىذه في

 قد المدارس  في كالمعممات المعممكف يستخدميا التي االختبارات أف السبب  يعزل كربما
 .الشفيي التعبير بميارات  كثيران  تحفؿ ال

 أكؿ في التجريبية  المجمكعة طبلب عبلمات في فركؽ كجكد بعدـ النتائج ءتجا لذلؾ
 .المعممة بو قامت امتحاف كآخر
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 توص ات الدراس :
بما يمي: توصي الباحث بناء عمى نتائج الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا     

 استخداـ القصة كمنيا قصص األطفاؿ في تدريس المغة العربية. -

 داخؿ كؿ صؼ في المدرسة. تكفير مكتبة  خاصة -

 زيادة الحصص المقررة لتدريس التعبير . -

 جعؿ حصة خاصة بالتعبير الشفيي. -

 إركرة إعادة النظر في طرؽ تدريس المغة العربية لممرحمة االبتدائية. -

قامة دكرات تدريبية لممدرسيف لتطكير تدريس التعبير  كالكقكؼ عمى أحدث النظريات إ -
 .دريسوفي ت كاألساليب التربكية

ألنيا األساس في اكتساب ميارات  األساسية الدنياالتركيز عمى تعميـ التعبير في المرحمة  -
 التعبير.

 مقترحات الدراس :

إجراء دراسة لمعرفة مستكل إتقاف طمبة المراحؿ األخرل لميارات التعبير الشفيي  -
 اإلبداعي. 

د تدريس التعبير الشفيي اجراء دراسات لمتعرؼ عمى الصعكبات التي تكاجو المعمميف عن -
 اإلبداعي.

 التعبير الشفيي اإلبداعي. إجراء برنامج لتنمية ميارات -

إعداد برنامج تدريبي لرفع كفايات المعمميف في تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي  -
 لدل الطمبة.

 دراسة أثر القصة في مادة المغة العربية في مراحؿ مختمفة. -

 د أخرل.دراسة  أثر القصة في مكا -
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المراجعىقائمة  

 :المراجع

 .القرآف الكريـ

  دار المعارؼ  10  ط"الموجو الفني لمدرسي المغ  العرب  " (:1982إبراىيـ  عبد العميـ   .1
 مصر. –القاىرة 

-4-3  مجمد"لسان العرب(:"1990    أبي الفإؿ جماؿ الديف محمد بف مكـرابف منظكر .2
 مصر. -القاىرة  دار المعارؼ  5

طفاؿ كمصدر لمتعبير الفني في اعمية استخداـ قصص األف(:2006 د أبك الشامات  العنك  .3
   رسال  ماجست ر غ ر منشورةتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طفؿ ما قبؿ المدرسة  

 المممكة العربية السعكدية. -كمية التربية  جامعة أـ القرل

"مستكل إتقاف طمبة قسـ المغة العربية لميارات التعبير  (:2003أبك العينيف   سماىر  .4
  الجامعة اإلسبلمية  رسال  ماجست ر غ ر منشورةالكتابي في الجامعة اإلسبلمية بغزة"  

 كمية التربية.

عداد دروسيا ال وم   " (:2002أبك الييجاء  فؤاد   .5 أسال ب وطر  تدر س المغ  العرب   وا 
 األردف.-عماف المناىج لمنشر كالتكزيع  دار  2ط  "باألىداف السموك  

"أثر استخداـ السرد التحميمي لمقصة القرآنية عمى تنمية التفكير  (:2009  أماني  أبك شمالة .6
رسال  ماجست ر   "االستنتاجي كاالتجاه نحك تعمـ القصة لدل طالبات الصؼ الثاني عشر

 كمية التربية الجامعة اإلسبلمية غزة. غ ر منشورة،

(: "أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي لدل 2010حة  نإاؿ أبك صب .7
   كمية التربية  الجامعة اإلسبلمية.رسال  ماجست ر غ ر منشورة  "طالبات التاسع األساسي

"  مناى  البحث العممي في العموم النفس   والتربو  (: "1998أبك عبلـ  رجاء محمكد  .8
 مصر.-  القاىرة  دار النشر لمجامعات1ط

  1  ط"أدب األطفال وأسال ب ترب تيم وتعم ميم وتثق فيم" (:2005أبك معاؿ  عبد الفتاح   .9
 األردف. -عماف دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع 

  دار البداية  1"  طاألسال ب الحد ث  لتدر س المغ  العرب  (:"2009سميح  أبك مغمي  .10
 األردف.-عماف
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  دار البداية  1ط " ل إلى تدر س ميارات المغ  العرب  مدخ" (:2010أبك مغمي  سميح  .11
 األردف.-عماف

ة   دار المسير 1ط " قصص وحكا ات األطفال وتطب قاتيا العمم  (."2004أحمد  سمير  .12
 األردف.-لمنشر كالتكزيع  عماف

  دار المسيرة 1  ط"أدب األطفال قراءات نظر   ونماذج تطب ق  " (:2006أحمد  سمير  .13
 األردف. –كزيع  عماف لمنشر كالت

"فعالية القصص في تنمية الميارات المغكية كبعض عمميات  (:2000كآخركف فائقة  مد أح .14
  المجمد وطر  التدر س  الجمع   المصر   لممناى " التفكير عند طفؿ ما قبؿ المدرسة

 الثاني.

 سطيف.فم –"  غزة البحث التربوي وعناصره، مناىجو، أوأدواتو(: "1997األغا  إحساف  .15

(: " استخداـ ممفات اإلنجاز كالتعمـ التعاكني في تنمية ميارات التعبير 2005األغا  حياة   .16
رسال  دكتوراه غ ر منشورة، الكتابي اإلبداعي لدل طالبات الصؼ العاشر بفمسطيف"  

   جامعة عيف شمس. كم   الترب  

لثاني الثانكم في قطاع (:" مستكل التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ ا2002األغا  حياة  .17
  جامعة عيف رسال  ماجست ر غ ر منشورةغزة بفمسطيف كعبلقتو ببعض المتغيرات"  

 شمس  كمية البنات لآلداب كالعمـك التربكية.

أصول تدر س العرب   ب ن النظر   والممارس  " (:1999عبد الفتاح حسف  البجة  .18
 .األردف-عماف ة كالنشر كالتكزيع   دار الفكر لمطباع1  ط")المرحم  األساس   العم ا(

  عالـ الكتب ػ  1  ط"استرات ج ات تعم م المغ  بر اض األطفال" (:2004بدير  كريماف   .19
 مصر. –القاىرة 
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 (5)رقم لممح  ا
 أسماء السادة المحكم ن ألدوات الدراس 

 التخصص والجامع  االسم م

 جامعة األقصى-المغة العربية د. ماىر قنف 1

 جامعة األقصى -ئيس قسـ المغة العربيةر  د. محمد القطاكم 2

 جامعة األقصى –مناىج كطرؽ تدريس لغة عربية  د.عمر دحبلف 3

د. رياض عبد اهلل أبك  4
 راس 

 جامعة األقصى -المغة العربية كمية اآلداب

 مشرؼ مرحمة/آداب   أ.ناصر حسكنة 5

 مشرؼ لغة عربية   أ.عمر حسكنة 6

 مة آداب  مشرؼ مرح أ.عماد جميؿ صياـ 7

 مشرؼ مرحمة آداب أ.أكـر الصكرم 8

ماجستير عمـ نفس  -مدرس لغة عربية في مدارس الككالة أ. محمد إحيؾ 9
 تربكم

 مدرسة لغة عربية في مدارس الككالة أ.فاطمة الشنطي 10

 مدرسة لغة عربية في مدارس الككالة أ.سياـ أبك حرب 11

 مدارس الحككمة مدرس لغة عربية في أ. فايؽ أبك رخية 12

 مدرسة لغة عربية في مدارس الككالة أ.كككب مطر 13

 مدرس لغة عربية في مدارس الككالة أ.خالد إحيؾ 14
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 (2)رقم الممح  
 قائم  بميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي

 م الميارة

  أوال الميارات العام 
ا.  1 يإبط الطالب الكممات إبطنا صحيحن

لحركؼ مف مخارجيا صحيحة.يخرج الطالب أصكات ا  2 
 3 يتحدث الطالب بثقة دكف خكؼ أك تردد.

 4 يتمكف الطالب مف إنتاج عدد كبير مف األفكار.
 5 يتمكف الطالب مف استخداـ الحركات الجسمية كالكقفة المناسبة.

  ثان ا: الميارات البنائ  :
 1 .العامية األلفاظ الطالب يتجنب

 2 سميمة. بصكرة بطالر  أدكات الطالب يستخدـ

 3 سياقيا. في األلفاظ الطالب يستخدـ

  ثالثا: الميارات الفكر  

الرئيسية األفكار الطالب يحدد . 1 
الفرعية األفكار الطالب يحدد . 2 
تسمسميا. كيراعي األفكار الطالب يربط  3 

المعنى تامة بجمؿ األفكار عف الطالب يعبر . 4 
  رابعا: الميارات األدائ  :

 1 يتمكف الطالب مف تمثيؿ المعنى.
 2 يتمكف الطالب مف حسف الكقؼ.

 3 يتمكف الطالب مف التحكـ في النفس.
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 (4)رقم الممح   
 بطاق  م حظ  لق اس بعض ميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي لدى طمب  الصف الرابع

 م الميارة مستوى اإلتقان

  أوال الميارات العام  كبيرة متكسطة  قميمة
ا.     1 يإبط الطالب الكممات إبطنا صحيحن
 2 يخرج الطالب أصكات الحركؼ مف مخارجيا صحيحة.   
 3 يتحدث الطالب بثقة دكف خكؼ أك تردد.   
 4 يتمكف الطالب مف إنتاج عدد كبير مف األفكار.   
 5 يتمكف الطالب مف استخداـ الحركات الجسمية كالكقفة المناسبة.   

تكسطةن م قميمة   ثان ا: الميارات البنائ  : كبيرة 
 6 العامية. األلفاظ الطالب يتجنب   
 7 سميمة. بصكرة الربط أدكات الطالب يستخدـ   
 8 .سياقيا في األلفاظ الطالب يستخدـ   

  ثالثا: الميارات الفكر   كبيرة متكسطة قميمة
الرئيسية األفكارًٍ  الطالب يحدد    . 9 
الفرعية األفكار بالطال يحدد    . 10 
تسمسميا. كيراعي األفكار الطالب يربط     11 
المعنى تامة بجمؿ األفكار عف الطالب يعبر    . 12 

  رابعا: الميارات األدائ  : كبيرة متكسطة  قميمة
 13 يتمكف الطالب مف تمثيؿ المعنى.    

 14 يتمكف الطالب مف حسف الكقؼ.    
 15 لتحكـ في النفس.يتمكف الطالب مف ا    
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 (2) الممح  رقم
 اختبار شفيي لبعض ميارات التعب ر الشفيي اإلبداعي:

أمامك اختبار شفيي، ستطرح عم ك أسئم ، وستقوم باإلجاب  عم يا شفي ا، وىذا االختبار لن 
  ؤثر عمى المعدل الدراسي إنما ألغراض البحث العممي فقط.

 ............الصف:...................الع م :.....................االسم:........................

 يإبط الطالب الكممات إبطا صحيحا الميارة األكلى: .1
 اقرأ الجمؿ التالية قراءة جيرية:

 يرة.زة الصغً نٍ العى  تً يٍ مف بى  رى اكً المى  بي تربى الًذئٍ اقٍ  -
بو  كبيران  رل قصران إلى ببلده فاشتى    كعادى إاعتوي كبً  أمكالوي  فجمعى   بو و كيستقرى إلى كطنً  كدى أف يعي  أل التاجري رى  -

 خدـ كعبيد.
 األزىار.   كتفتحتٍ األرضي  طر  فشربتٍ المى  عمى صكتً  الجميعي  قظى يٍ تى اسٍ  -

 الميارة الثانية: يتمكف مف إنتاج عدد كبير مف األفكار. .2
 أمامؾ عبارات  أذكر عدد مف األفكار التي تحمميا ىذه الجمؿ: 

 ىناؾ تاجر اشتير بالصدؽ كاألمانة  كأحب الناس ف حبكه. كاف -
 أصبح الممؾ يحكـ بيف الناس بالعدؿ كاإلنصاؼ. -
تنكرت األميرة بثياب جارية  فكإعت بداخؿ الثكب جكىرة ثمينة  كطمبت مف التاجر أف يشترم منيا ىذا  -

 الثكب.
 الميارة الثالثة: يستخدـ أدكات الربط المناسبة: .3

 قـ بذكر أداة الربط المناسبة ليا. أمامؾ جمؿ  
 رأل أىؿ البمدة أف مدرستيـ فقيرة ػػ تحتاج لبعض األدكات المدرسية. -
 صبلة العصر. تكإ  محمد ػػػػ -
 تناكؿ غداءه. رجع زيد إلى البيت ػػػ -

 الميارة الرابعة: يستخدـ األلفاظ في سياقيا. .4
 فظ المناسب ليتـ معنى الجممة:ماقرأ الجمؿ كإع ال

 يا ليا مف فكرة ػػػػػػػػػػػػػ -
 . كاف األصدقاء يإحككف ػػػػػػػػػػػػ -
 اقترب الثعمب ػػػػػػػػػػػػػ مف المزرعة. -
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 . الميارة الخامسة: يحدد األفكار الرئيسة كالفرعية.5

كاف ىناؾ ممؾ لو بنت تسمى نكر  امتنعت نكر عف األكؿ كالشرب مف شدة الممؿ التي تشعر بو  حزف الممؾ 
كاف ة لمف يعالجيا  ذىب عبلء الديف بالدكاء بعدما لبس زم األطباء  كدخؿ عمى نكر  فابتسمت مف كقرر م

 ىيئتو  فكافئو الممؾ عمى ذلؾ بالماؿ الكفير.

 اقرأ القصة   ثـ أجب:

 حدد الفكرة الرئيسة لمقصة. -

 .حدد األفكار الفرعية -

 . الميارة السادسة: يربط عدد مف األفكار ليككف قصة:6

 قصة. لجمؿ لتككفرتب ا

 لـ يعجبو. قالب الحمكلكلكف شكؿ  -

 ألصدقاءه. صنع الدب األسمر قالب حمكل -

 فرأل صكرة الميرج عمى الجدار. -

 شاىدكا القالب  فإحككا كثيرا كأخذكا ي كمكه. -

 .قطع قالب الحمكل ألشكاؿ مختمفة -

 أصبح قالب الحمكل يشبو شكؿ الميرج. -

 بجمؿ تامة.. الميارة السابعة: يعبر عف األفكار 7

 أمامؾ مجمكعة مف األفكار   عبر عنيا بجمؿ مفيدة:

 الطمع. -

 الصبر. -

 العدؿ. -
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 (1الممح  رقم )
 أسماء قصص األطفال الموظف  في الدراس 

 القصص الد ن  :

 سمسم  قصص األنب اء: -5

 دار النشر المؤلف اسم القص  م

 محمد صمى اهلل عميو كسمـ 1

 كافدار ر  د. إيماف عبد الفتاح

 آدـ عميو السبلـ 2

 إبراىيـ عميو السبلـ 3

 مكسى عميو السبلـ 4

 نكح عميو السبلـ 5

 عيسى عميو السبلـ 6

 صالح عميو السبلـ 7

 سميماف عميو اسبلـ 8

 يكنس عميو السبلـ 9

 يكسؼ عميو السبلـ 10
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 سمسم  قصص الس رة: -2

 شردار الن المؤلف اسم القص  م

 الشاة المسمكمة 1

 دار الفإيمة محمد صديؽ المنشاكم

 الإب الفصيح 2

 الغزالة الكفية 3

 الجمؿ يشتكي لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ 4

 النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالعصفكر 5

بكاء الجذع عمى النبي صمى اهلل عميو  6
 كسمـ

 الراعي كالذئب العجيب 7

 عدك اهللاألسد يفترس  8

 العجكز كبركة النبي صمى اهلل عميو كسمـ 9

 سراقة كالجائزة 10
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 قصص المغامرات:

 حكا ات عمي بابا: -5

 دار النشر المؤلف اسم القص  م

 عمي بابا كجزيرة سديراف 1

 دار ينابيع عيد صبلح

 عمي بابا كخاتـ الممؾ 2

 عمي بابا كمممكة دىقاف 3

 با كأميرة الجزيرة.عمي با 4

 عمي بابا كاإلمارة 5

 قصص ألف ل م  ول م : -2

 دار النشر المؤلف اسم القص  م

 شندك كالحاكـ 1

 دار ينابيع عيد صبلح

 التاجر صفي الديف 2

 األميرة نكر 3

 السمطاف حبياف 4

 كردشاه كالعجكز 5
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 القصص الفكاى  : نوادر جحا

 دار النشر لمؤلفا اسم القص  م

 جزاءؾ مإاعؼ 1

 دار حافظ إياد عيساكم

 أنا مف الخارج كأنت مف الداخؿ 2

 أيفر اإلنساف مف رحمو اهلل 3

 القمر القديـ 4

 كؿ مف يكلد يمكت 5

 عندما كنت حيا 6

 

 القصص الخ ال  : حكا ات عالم  
 دار النشر المؤلف اسم القص  م
 سندريبل 1

 دار ربيع لمنشر ريـ السقا

 ذات القبعة الحمراء 2
 الحسناء النائمة 3
 ذات الخصمة الذىبية كالدببة الثبلثة 4
 المكسيقيكف األربعة 5
 بيإاء الثمج كاألقزاـ السبعة 6
 الحسناء كالكحش 7
 بيترباف 8
 العنزات الثبلثة 9

 فرخ البط العجيب 10
 القط كالحذاء 11
 جندم الرصاص الصغير 12
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 قصص الح وانات:

 دار النشر المؤلف اسم القص  م

 الصكص المفقكد 1

 دار ربيع لمنشر سميـ بيطار

 طعاـ الحفمة 2

 الثعمب كالفطيرة 3

 األسرة في معرض المدرسة 4

 في المزرعة 5

 بئر التمنيات 6

 البقرة كالجرس 7

 الميرج المسكيف 8

 نمة كعاصفة الرعدالغ 9

 نزىة في يـك ماطر 10

 الحطاب يت نؽ 11

 لكحة االسـ الإائعة 12

 قالب حمكل الميرج 13

 الحمار يعد 14
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(0)رلىيهحك
يهًتتسهيم
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 (2) رقم ممح 
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