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ْح ِيل َصْدِري[ ْ *  َقاَل َربِّ اْرشَ َوَيرسِّ
  َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن  *  ِيل َأْمِري
 ]َيْفَقُهوا َقْوِيل *  لَِساِين 

 }28-25{طه:

 آیة 
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  إلى قلٍب حنانه فاق الكالم...  إلى العیون الفیاضة بالحنان
  ودعا ربه ألصیب السهام

  إىل أمي احلنونة
  

  من غرس األخالق  تاٍج مرصع بالیاقوت والمرجانِ إلى 
  في نفسي وو جداني

  إىل أبي الغايل
  

  التي أنارت وأبهجت  إلى الشموع المضیئة في حیاتي
  اديــبـــذات أكـــلــى فــإل يــانــیــك

  جيهان وجهاد وأسيل
  

  من تحملني وهون علي الصعاِب ...  إلى رفیق دربي وحیاتي

  إىل زوجي العزيز
  

  ى كل الباحثين والباحثات عن العلم  أهدي ثمرة جهدي هذاإل
  

 
  

 اإلھداء
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  شكر وتقدير 

َأْن َأْعَمَل َصاِحلَا َتْرَضـاُه و تي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ َربِّ أْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك ال (
اِحلني    )19(النمل :) وَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتِك ِيف ِعَباِدِك الصَّ

 وجحودهــا كفــر، وجعــل الــنعم هدایــة، ورزقهــم بــالنعم لیشــكروه، خلــق اهللا النــاس لیعبــدوه
  .غوایةو 

، ویســـر فأعــــان، أعـــان فیســــر، المنـــةنه الفضــــل و لــــه ســـبحا، والحمـــد هللا رب العـــالمین
مكــان القائــل :" مــن ال یشــكر و  أســلم علــى خیــر األنــام قــدوة المســلمین فــي كــل زمــانو  وأصــلى

  .الناس ال یشكر اهللا "
شـكر قبــل كــل شــيء هللا الــذي أعـانني، ووفقنــي، ومنحنــي موفــور الصــحة، والعافیــة، فال
أو تصـل إلـى ، ها لـم تكـن لتخـرج إلـى حیـز النـورٕان، و مكنني من إنجاز هذه الدراسةوالقدرة ما 

ًا الـذین لـم یـألوا جهـدو  ثم بفضل أصـحاب الفضـل، وجلما وصلت إلیه إال بفضل الخالق عز 
 مـن هنــا فإنـه لمــن دواعــي سـروري أن أتقــدم بالشــكر، و اإلرشــادعـن تقــدیم المسـاعدة والتوجیــه و 

على ما أوالني به من تشجیع ، زقوت العرفان لألستاذ الدكتور محمدو  عظیم االمتنانو  التقدیمو 
جعلـه و  حفظـه اهللا ورعـاه، حتـى خرجـت بثوبهـا البهـي، واهتمام خالل إشرافه على هذه الرسـالة

  .ذخرًا لطلبة العلم
كما أقـدم شـكري للطـاقمین: األكـادیمي واإلداري فـي الصـرح العلمـي العمـالق الجامعـة 

تبنیـه عقـول كـل مـن  ، یؤسس لغٍد مشرقاإلسالمیة، منهل العلم والمعرفة، على جهدهم الذي 
  .ینهل من علمها

ـــى أســـتاذي الفاضـــلینو  والشـــكر موصـــول بخـــالص الشـــكر عضـــوي لجنـــة ، العرفـــان إل
 المناقشــة الــدكتور عمــر دحــالن،  واالســتاذ الــدكتور فتحیــة اللولــو علــى تفضــلهما بطیــب نفــس

الصـــائبة واإلرشـــادات تلمـــس عثراتهـــا، وٕاثرائهـــا بالتوجیهـــات و  رحابـــة صـــدر بقبـــول المناقشـــة،و 
فأســأل اهللا أن یحفظهمــا، وأن یجــزل لهمــا المثوبــة، وحســن الجــزاء، وأن یبــارك لهمــا ، الصــائبة

 فـي علمهمـا كمـا أتقـدم بالشـكر الجزیـل إلــى السـادة محكمـي أدوات الدراسـة لمـا بـذلوه مـن جهــدٍ 
  .وجعله اهللا في میزان حسناتهم ، وقتو 
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االمتنــــان إلــــى زوجــــي العزیــــز، وأبنــــائي علــــى و  وال یفــــوتني أن أتقــــدم بالشــــكر الجزیــــل
  .تشجیعهم لي،  وصبرهم، وتحملهم لي بكل سعة صدر فلهم لي كل الشكر، واالمتنان

كمــا ال أنســى، ولــن أنســى أن أتقــدم بجزیــل الشــكر والعرفــان ألخــي وشــقیقي دیــب(أبو 
 عنــي خالــد) علــى مــا قدمــه لــي مــن عــون، ومســاعدة، جعلــه اهللا فــي میــزان حســناته، وجــزاه اهللا

  خیر الجزاء، وحفظه اهللا من كل سوء
أو أمضــى وقتــًا فــي ســبیل ، أو بــذل جهــداً ، وأتقــدم بخــالص شــكري لكــل مــن شــجعني

  .فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء، إنجاز هذه الدراسة
رب العـــرش العظـــیم أن أكـــون قـــد وفقـــت فـــي تحقیـــق الهـــدف ، أخیـــر أرجـــو اهللا الكـــریم

  .قصرت فمن نفسي ومن الشیطان وٕان، فإن أصبت فمن اهللا، المنشود
أن ییسر ، و وفي النهایة أسأل اهللا أن یتقبل جهدي المتواضع هذا خالصًا لوجهه الكریم

  .المسلمینو  به خدمة اإلسالم
  وآخر دعوانا الحمد هللا رب العالمین

  الباحثة                                                                    
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  ملخص الدراسة
  

إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام نمـوذج القبعـات السـت فـي تنمیـة بعـض مهـارات هدفت الدراسة 
وتحـــددت مشـــكلة الدراســـة فـــي الســـؤال  لـــدى طالبـــات الصـــف الســـادس األساســـي، التعبیـــر اإلبـــداعي

  الرئیس :
مهــارات التعبیـر اإلبــداعي لـدى طالبــات  مـا أثــر اسـتخدام نمــوذج القبعـات الســت فـي تنمیــة بعـض

  الصف السادس األساسي ؟

  وتفرع من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة :

 لطالبات الصف السادس األساسي ؟ ةما مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي الالزم  -1

لطالبــات  الســت فــي تــدریس التعبیــر اإلبــداعي  الكتــابي كیــف یمكــن توظیــف نمــوذج القبعــات  -2
  السادس األساسي ؟الصف 

بــــین متوســــط درجــــات  )α  ≥  050هــــل توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى (   -3
فـــــي   نهنأقـــــراو  ،بنمـــــوذج القبعـــــات الســـــت لـــــواتي درســـــنالطالبـــــات فـــــي المجموعـــــة التجریبیـــــة ال

یـــر اإلبـــداعي مهـــارات التعباختبـــار فـــي  اللـــواتي درســـن بالطریقـــة التقلیدیـــةالمجموعـــة الضـــابطة 
  الكتابي ؟

طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف  )90(تكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن ، ولتحقیـــق أهـــداف هـــذه الدراســـة  
االبتدائیة المشتركة، التابعة لوكالة الغوث اختیرت بطریقة  )السادس األساسي من مدرسة أسماء  (ج

غـزة للعـام الدراسـي  طالبـة فـي منطقـة غـرب )1193(قصدیة من العدد الكلي لمجتمـع الدراسـة البـالغ 
األخــرى و  طالبــةً   )45عــددها (و  بحیــث وزعــت علــى مجمــوعتین إحــداهما تجریبیــة، م 2011-2012
طالبـًة، وتـم إعـداد اسـتبانة تشـمل مهـارات التعبیـر الكتـابي اإلبـداعي لطالبـات  )45عـددها (و  ضابطة

ة العربیــة الصــف الســادس وعرضــت علــى مجموعــة مــن المحكمــین، والخبــراء المتخصصــین فــي اللغــ
وطرائق تدریسها، توصلت بعدها الباحثة إلى قائمة بمهارات التعبیـر الكتـابي اإلبـداعي األكثـر أهمیـة 
ـــم  لتـــدریس بعـــض مهـــارات  التعبیـــر الكتـــابي  لطالبـــات الصـــف الســـادس، وقـــد تـــم إعـــداد دلیـــٍل للمعل

فــذت التجربــة ذوي االختصــاص، ونو  اإلبــداعي األكثــر أهمیــة، وقــد تــم تحكیمــه مــن قبــل المحكمــین،
على المجموعة التجریبیة  لمدة ستة أسابیع بعد ضبط متغیرات  الدراسة، وبعد االنتهاء من التطبیـق 

التجریبیة الختبار بعدي من إعداد الباحثة  بعد تحكیمـه مـن قبـل و  تم إخضاع المجموعتین الضابطة
  .ذوي االختصاصو  ،المحكمین
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  ج الدراسة على النحو التالي :بعد معالجة البیانات إحصائیًا جاءت نتائو  

بین متوسط درجات  الطالبات )α  ≥  050توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( 
فــي المجموعــة  أقــرانهنو  ،اللــواتي درســن باســتخدام بنمــوذج القبعــات الســتفــي المجموعــة التجریبیــة 

التجریبیـة ممـا یـدلل علـى  لصـالح المجموعـة مهارات التعبیر اإلبداعي الكتـابياختبار الضابطة  في 
  .فاعلیة استخدام نموذج القبعات الست في تنمیة هذه المهارات

  وأوصت الدراسة بما یلي :

  .ضرورة التركیز على مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي، والعمل على تنمیتها -1

كنمـــوذج جدیـــد فـــي تـــدریس التعبیـــر ، تشـــجیع المعلمـــین علـــى اســـتخدام نمـــوذج القبعـــات الســـت -2
 .ابي اإلبداعيالكت

إعــداد دورات للمعلمــین حــول كیفیــة إعــداد دروس التعبیــر الكتــابي اإلبــداعي باســتخدام نمــوذج  -3
 .مهاراتهو  القبعات الست كطریقة جدیدة في تدریس التعبیر

وفــي فــروع  ،إجــراء دراســات مماثلــة علــى مراحــل تعلیمیــة متقدمــة كالمرحلــة اإلعدادیــة والثانویــة -4
  .إلمالء، والقواعداللغة العربیة األخرى كا
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Abstract  
 

The study aimed at recognizing the effect of using six thinking hats 
model in developing some of creative writing composition skills for the 
sixth grade female students. 

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

What is the effect of using  six hats model in developing some of 
creative writing composition skills for the sixth grade female students? 

1- What are  the needed  skills of the creative writing composition skills 
for the sixth grade female students?  

2- How can we develop the six hats model of teaching in creative writing 
composition skills for the sixth grade female students. 

3- Are there any statistically significant differences at the level of 
function (0.5≥a) between the (average) of experimental group and 
the average of control group in the test for the creative writing 
composition skills? 

 

The sample of the study consisted of (90) students which intently 
selected from the study community. this community consisted of (1193) 
female students in sixth grade  from Asmaa elementary "C"  Co- education 
School in West Gaza Education Area 2011-2012 

 

    The sample was distributed two groups , an experimental group 
and a control one , both consisted of (45) students. 

The researcher prepared a questionnaire that included all the needed 
skills of the creative writing composition skills for the sixth grade female 
students. The questionnaire was introduced to a group of specialists and 
experts in Arabic language and it is teaching techniques. 

The questionnaire helped the researcher to identify the most 
important skills for the creative written composition for the sixth grade 
female students. 
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 The researcher prepare red teacher guide for teaching some most 
important skills for the creative written composition, It was introduced to a 
group of specialists and experts. The study was applied on the experimental 
group for six weeks , after controlling the variables for both , the control 
and experimental  groups. 

After applying the study , the researcher applied the test to measure 
the identified skills as most important ones for the sixth grade students , 
After consulting specialists.      

The data were analyzed and the study conclusions were: 

There were statistically significant differences between the mean 
(average) of the experimental and the control group in the creative written 
composition skills in the favor of the experimental group. This indicated 
the efficiency of six hats model in developing some of creative writing 
composition skills for the sixth grade female students. 

The study recommended the following:   

1- The necessity of  concentrating on the creative written composition 
skills and developing them. 

2 –Encouraging teachers to use the six thinking hats model , as a new 
model in teaching creative written composition skills. 

3- Preparing courses for teachers a bout planning creative written 
composition lessons and skills using the six hats model as a new 
method  in teaching the creative written composition skills.   
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  دلیل المحتویات
  

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  اإلهداء

   ب  شكر وتقدیر

   ج  ملخص الدراسة

Abstract  خ   

   ذ  دلیل المحتویات

  ص  قائمة الجداول

  ض  قائمة المالحق

  الفصل األول
  خلفیة الدراسة وأهمیتها 

  2  المقدمة:

  7  مشكلة الدراسة 

  8  ةفرض الدراس

  8  أهداف الدراسة

  8  أهمیة الدراسة 

  9  حدود الدراسة

  9  مصطلحات الدراسة
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري 

  13  المحور األول القبعات الست

  13  توطئة

  14  ماهیة نموذج القبعات الست

  15  تعریف القبعات الست

  20  آلیة عمل القبعات الست

  20  خصائص القبعات الست

  21  ماط التفكیرالقبعات وأن

  21  القبعات والدور الذي تلعبه

  22  استخدام القبعات

  22  سر األلوان الستة

  23  مبررات مصطلح القبعات الست

  23  أهمیة القبعات الست

  24  مزایا نموذج القبعات الست 

  25  المحور الثاني اللغة العربیة

  25  أهمیة اللغة العربیة 

  26  یة مهارات اللغة العرب

  26  ستماعاال
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  الصفحة  الموضوع

  27  مفهوم االستماع

  27  أنواع االستماع

  28  أهمیة االستماع
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  الفصل األول
  وأمهيتها دراسةخلفية ال

   :مقدمةال
ه بـه عـن سـائر مخلوقاتـه، وحـث الـدین میز و ، ووهبه العقل، خلق اهللا اإلنسان في أحسن تقویم       

التأمــل فــي مخلوقاتــه، حیــث و ، تعــالى اإلســالمي علــى إعمــال العقــل، والتفكــر، والتــدبر فــي آیــات اهللا 
أفـــال  ﴿:التفكــر قـــال تعــالىو  ،التـــدبرو  ،، والتبصــروردت آیــات كثیــرة فـــي القــرآن الكــریم تـــدعو للنظــر

قــل ﴿وقــال تعــالى: )، 18-17(الغاشــیة ﴾وٕالــى الســماء كیــف رفعــت، ینظــرون لإلبــل كیــف خلقــت
، بأن یتأملللمؤمن  أمرٌ  ،وهي حقیقة )20(العنكبوت،  ﴾سیروا في األرض فانظروا كیف بدأ الخلق

   ٕادراكها.، و یتفحص األمور على وجوهها لفهمها، و ویمحص ،یتعلمو 

واكتشاف نوامیس الحیـاة، وهـو عملیـة راقیـة فـي تطـور ، ویعد التفكیر ضرورة حیویة لإلیمان
العلمــاء منــذ أقــدم العصــور، و  وقــد حــاز هــذا الموضــوع علــى اهتمــام الفالســفة، وتقــدم المجتمــع ،الفــرد

والمؤسسات التربویة حقل خصیب لبناء وصـناعة عقـول األجیـال، حیـث تعمـل علـى بنـاء الشخصـیة 
  كاملة للفرد من جمیع الجوانب، لماذا، وكیف، ومتى یفكر؟المت

مفتـاح الحـل لمعظـم و  ،وهناك إجمـاع بـین التربـویین علـى أن التفكیـر واإلبـداع مفتـاح التربیـة
المشــــكالت، وعلــــى أهمیــــة مهــــارات التفكیــــر فــــي التعلــــیم، إال أنهــــم مختلفــــون فــــي كیفیــــة تنمیــــة هــــذه 

التـــي تنمـــي التفكیـــر، والتـــي لكـــل منهـــا و  یات تـــدریس عـــدة،المهـــارات، حیـــث تتـــوافر للمعلـــم اســـتراتیج
ذا یحــتم علــى المعلــم وهــ تطبیقهــا، والتــي تختلــف مــن مبحــث آلخــر،أهــدافها، واســتخداماتها، ووســائل 

، ومــن ثــم شــرحها، وتطبیقهــا، مــن أجــل إكســاب منهــا التعــرف إلیهــا، واختیــار االســتراتیجیة األنســب
اعدهم علـــــــــــى مواكبـــــــــــة تطـــــــــــورات العصـــــــــــر، الطـــــــــــالب مهـــــــــــارات متقدمـــــــــــة فـــــــــــي التفكیـــــــــــر، تســـــــــــ

  )3: 2012(المدهون،وتعقیداته.

مــن وقـد ركــزت حركـة اإلصــالح التربـوي فــي اآلونـة األخیــرة علـى تنمیــة التفكیـر عنــد الطلبـة 
خالل إعدادهم لذلك، والعمل على توعیتهم لما سیكون علیه المستقبل، والذي یتطلب منهم مزیدًا من 

مـا مـن سـبیل إال مـن و  بكـل البـدائل المتاحـة فـي شـتى مجـاالت الحیـاة،التخطیط القـائم علـى التفكیـر 
علــى أن تكــون ، الــتعلمفــي حقلــي التعلــیم و  خــالل اســتخدام االســتراتیجیات القائمــة علــى تنمیــة التفكیــر

أسالیب التدریس، وكذلك تكون مالئمة لمناهجنا الدراسیة. و  مواكبة لالتجاهات المعاصرة في المناهج
واقـــع الحـــالي نجـــد أنـــه الیـــزال الطـــابع الســـائد فـــي وضـــع المنـــاهج الدراســـیة، والكتـــب وبـــالنظر إلـــى ال
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قائمًا على حشو أذهان الطلبـة بالمعلومـات، المدرسیة المقررة وخاصة في صفوف المرحلة األساسیة 
  .)102: 2005عن طریق التلقین، والمحاضرة (جروان، 

عدیـد مـن النمـاذج واالسـتراتیجیات التـي وفي ضوء االهتمام المتزاید بتنمیـة التفكیـر ظهـرت ال
  : ما یلي لدى المتعلم اإلبداعي تنمیة التفكیرو  استثمار، تهدف إلى

  تمثیل األدوار - 

  حصر الصفات - 

  طریقة القوائم - 

  التحلیل الشكلي - 

  العصف الذهني - 

  قبعات التفكیر - 

  برنامج الكورت - 

   نموذج القبعات الست - 

) وهـو أحـد الـرواد فـي تعلـیم التفكیـر Edward Denono(إدوارد دیبونـو ولـذلك یعـد نمـوذج
أن  افتــراضوتقــوم علــى  )Six thinking hatsوهــو التــدریس باســتخدام نمــوذج القبعــات الســت (

أنمــاط واعتبــار كــل نمــط كقبعــة یرتــدیها الفــرد أو یخلعهــا  ةالتفكیــر اإلنســاني یمكــن تقســیمه إلــى ســت
یفكـــر تجعـــل اإلنســـان  ،حقیقیـــة فهـــي قبعـــات نفســـیة ولیســـت، حســـب طریقـــة تفكیـــره فـــي تلـــك اللحظـــة

ثـــم ینتقـــل إلـــى نمـــط آخـــر مـــن التفكیـــر بشـــكل الـــدقیق، ولكـــل قبعـــة مـــدلول، فالقبعـــة ، بطریقـــة معینـــة
البیضــاء تــدل علــى المعلومــات والبیانــات المعطــاة، والقبعــة الحمــراء تــدل علــى المشــاعر اآلنیــة، فــي 

قبعة السوداء تبرز السلبیات، والقبعة الو  حین أن القبعة الصفراء تدل على إبراز إیجابیات الموضوع،
تولد األفكـار اإلبداعیـة وتطـرح الحلـول الجدیـدة، فـي حـین تسـهم القبعـة الزرقـاء فـي إعطـاء  الخضراء

  )47: 2001الحكم النهائي حول الموضوع (دیبونو،

لكونــــه یشــــتمل علــــى عناصــــر التفكیــــر  ؛ویتمیــــز نمــــوذج القبعــــات الســــت بشــــمولیة التفكیــــر
ًا یضـفي علیهـا جــوّ و  ، خدامه أشـبه بلعبـة تبـادل األدوار ممـا یزیـد مـن دافعیـة التالمیـذواسـت، األساسـیة

تعتبـر القبعـات و  فمراحله سهلة واضحة، ،أنه یمتاز بالسهولة وعدم التعقیدكما ، من المتعة والتشویق
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المواضیع في تدریس كافة  اً شیقو  اً مفید اً وأسلوب الست إحدى تقنیات تنمیة  اإلبداع وتحسین التفكیر،
  )29:  2007، العقیلو  الشایع( .ثیر دافعیتهم في التعلم النشط الفعالیو  حفز التالمیذیو ، الدراسیة

یعـــین  ،دلـــت نتـــائج العدیـــد مـــن الدراســـات علـــى أن اســـتخدام قبعـــات التفكیـــر الســـت كنمـــوذج
 ،ودة وعبـدهالمتعلمین على اإلبداع والتفكیر بشكل مـنظم یتـیح للطلبـة عمـل خـرائط تفكیریـة شـاملة (فـ

وتزیـــد مـــن  ،كمـــا أن قبعـــات التفكیـــر تضـــفي علـــى عملیـــة التـــدریس جـــوًا مـــن المتعـــة)، 2005:116
متابعـــة األفكـــار ، و ممـــا تمكـــن مـــن توجیـــه أنشـــطة الـــتعلم نحـــو الفهـــم الـــدقیق لألفكـــار، دافعیـــة الطلبـــة

فـي تنمیـة  كمـا أثبـت نمـوذج القبعـات السـت فاعلیتـه )107: 2008،يعلـ(ٕادراك العالقات و  المتتالیة
  .)2010، حققت لهم المتعة، والفائدة(محمدالمهارات اللغویة لدى األطفال ف

وقــد أصــبح تعلــیم التفكیــر أحــد األهــداف التربویــة، الســیما فــي منهــاج اللغــة؛ اللغــة التــي هــي 
مكمــن اإلبــداع وفقــًا لنظریــة تشومســكي فــي اللغــة، فــإن اإلنتــاج اللغــوي مــن أكبــر الــدالئل علــى إبــداع 

  )3: 2012السلك،(البشريالعقل 

ـــیم المجتمـــع، وقیمـــة ،شـــكل مـــن أشـــكال الســـلوك اإلنســـاني فاللغـــة ـــتم االتصـــال مـــن ق  بهـــا ی
، رد آلخـالتـراث اإلنسـاني مـن فـر و  ،والمعلومـات ،وتتناقل المعارف اصل بین األفراد والجماعات،التو و 

، األحاســیسو  عرابهــا یـتم التعبیــر عــن المشــ، و دمــن جیـل إلــى جیــل جدیــو ، ومـن مجتمــع إلــى مجتمــع
  .)15: 2008، عطیة(تعدیل السلوك و  ،والتفهیم اإلقناعها یتم بو  ،تبادلهاو 

نـه عمـاد أل سماتها؛و  مًال لممیزات هذه اللغةوالتعبیر البد أن یكون شا ،راللغة وسیلة التعبیو 
ى مرحلـــة التـــداول إلـــ ،الســـكونو الجمـــود ج بهـــا مـــن مرحلـــة یخـــر و  هـــا قائمـــة وحیـــة،ئأســـاس بقااللغـــة و 

األدیـــب فـــي و  ،یـــة للكاتـــبمشـــروط بســـالمة هـــذه اللغـــة مـــع تـــرك الحر  االســـتعمال، هـــذا واالســـتعمالو 
  .وجدانهو  نفسهعما یجول في التعبیر 

؛ وأوتـاد تتكامـل فیمـا بینهـا ،وغیـره مـن الفـروع عمـاد ربیـة بیتهـا،التعبیـر مـن اللغـة الع یعتبرو 
القـــیم ر وتنشـــ ،تبلـــغ المقاصـــدو  ،تتقضـــى الحاجـــاو  ،وبـــه ینـــال المـــراد ت وتعلـــي شـــأنه،لتنصـــب البیـــ

، عطیــة( . المســتقبللتفاعــل بــه بــین المرســل و ویــتم ا وتخلــق المیــول،، تنمــى االتجاهــاتو  والمبــادئ،
2007  :225(  

 كمـا أنـه یسـهم فـي تشـكیل، یستمد التعبیر أهمیته مـن أهمیـة اللغـة فـي حیـاة اإلنسـان       
  .الذي تصب فیه فروع اللغة جمیعاً لقالب فالتعبیر هو ا، تكوین شخصیة المتعلمین اللغویةو 
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أمـا بقیـة الفـروع فهـي وســائل  ،بینهـا جمیعـاً  ین فـروع اللغـة العربیـة بأنـه غایـةٌ وللتعبیـر میـزٌة بـ
 هـللمحفوظات والنصـوص منوا ،ة اللغویة والثقافیةلقراءة والمطالعة تزود القارئ بالمادفا ،ینة علیهعِ مُ 

واإلمـالء ، النحویة وسیلٌة لصون اللسان والقلـم عـن الوقـوع فـي الخطـأوالقواعد  ،للثروة اللغویة األدبیة
   .، والخط لتجمیل الكتابةوسیلة لرسم الكلمات والحروف رسمًا صحیحاً 

حـد فـروع اللغـة العربیـة إال أنـه أن كـان إ وهـو و  لغویـة،العتبر التعبیر أهـم أغـراض الدراسـة وی
  )132: 2011، فد فروع اللغة األخرى. (عیدوهو المصب الذي تصب فیه روا، حصیلة تلك الفروع

 فهــو أداة تمكــن الفــرد  مــن صــیاغة أفكــاره، االجتماعیــةو  ویعــد التعبیــر مــن األنشــطة األدبیــة
  )197:  2007، الحوا مدةو  عاشور( .تصویر جمیل، و حاجاته بلغة سلیمةو  أحاسیسهو 

  .من أطوار حیاته ، وال غنى لإلنسان عنه في كل طورٍ في حیاة الفرد للتعبیر أهمیةٌ و 

وال أثـر  و كالجماد لیس لـه قیمـة فـي الحیـاة،ن من التعبیر عما نفسه فهفاإلنسان إذا لم یتمكّ 
اإلنســـان عـــن ســـائر  ، أو باإلشـــارة هـــو الـــذي یمیـــز، أو بالكتابـــةلوجـــوده فـــالتعبیر ســـواء كـــان بـــالكالم

ــ تفاعــل لتعبیر تــزداد دائــرة البــاأعمالــه، و و  ة اتصــاله ببیئتــه ومحیطــهوبــه تكتمــل دائــر  ة،الكائنــات الحّی
   )176:  2010، طاهر.(، كما یخدم وطنهالمثمر بین الفرد والجماعة، وبه یخدم اإلنسان نفسه

ویســـهم  الجماعـــات،و  ة بـــین األفـــرادواالجتماعّیـــ ة،ة الـــروابط الفكرّیـــالـــة لتقوّیـــكمـــا أنـــه أداة فعّ 
كمـا أن   .مناقشـتهاتنـاول اآلراء و عـن طریـق  یر أیضـًا فـي حـل المشـكالت الفردیـة، والجماعیـة،التعب

إلمـــالء، الخـــط وافـــي اســـتعمال النحـــو و ، ار مهاراتـــهن الكاتـــب مـــن اختیـــتقویمیـــة تمّكـــ للتعبیـــر وظیفـــةٌ 
 فقـــــدان الثقـــــة بـــــالنفسإلـــــى یـــــؤدي  ؛اإلخفـــــاق فـــــي التعبیـــــرو  الفشـــــلو  واألســـــالیب، وتسلســـــل األفكـــــار

إلى الفشل في تحقیق  في التعبیر تؤديعدم الدقة الفكري، و و  تأخر النمو االجتماعي،و  واالضطراب،
  .قد یوصل إلى نتائج عكسیةو ، األهداف

، بالنسبة لفئات معینة مـن النجاح في العملقاییس الكفاءة و وتعتبر دقة التعبیر مقیاسًا من م
ـــــــاس : ومـــــــوظفي االســـــــتقبال  ؛، والمراســـــــلینذیعین، والصـــــــحفیینالمـــــــو ؛ المحـــــــامین، والقضـــــــاةك  الن

  .)80:  2010، أبو مغلي(  مین.؛ والمعلاالستعالماتو 

 فهو المرآة الصادقة التـي تعكـس قـوة تفكیـر، شخصیة اإلنسان بالتعبیر الجیدذاتیة و  حقق تت
  ).195:  2012، عون(تعبیر اإلنسان في األشیاء من حوله و 

م الرمـز معانیـه باسـتخداو  ،ومشـاعره،  أحاسیسـهو ، أفكـارهوالتعبیر أیضًا أداة اإلنسان لعرض 
وهذه ائیًا،: وصـــفیُا أم إنشـــى هـــذه الوظیفـــة فـــي األدب أیـــًا كـــانتتجلـــو  الصـــوت المنطـــوق،و  المكتـــوب
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، الفـار، الشـوابكة(.عمـل تفكیـره فـي السـامعینهـو یكتـب یُ ألن الكاتـب و ؛ لغة یستحیل فصـلهاالوظیفة ل
2007  :18(   

نســانیته ابتكــار حققــت لــه إو  ،ت عمــًال اعتیادیــًا فــي حیــاة الفــرد، بــل هــي إبــداعالكتابــة لیســو 
هـي بـال و  ،ز بـه عـن الحیوانـاتتمّیـو  التقـدم،حقـق بـه الرقـي و  ،ي ابتكـار مـن صـنعههـو ،  بشكل كبیر

 ،وتمكــن مــن خاللهــا مــن تــدوین فكــره ،ري توصــل إلیــه عبــر تاریخــه الحافــلشــك  أكبــر اكتشــاف بشــ
یــال وأن یمهــد الطریــق لألج الحاضــر فــي بنــاء المســتقبل،و  لماضــيأن یســتفید مــن خبــرات او ، وتراثــه
تمكنت المجتمعات وقد  ارات الحالیة بسلسلة متتابعة،أن یوصل الحضارات القدیمة بالحض، و القادمة

وحفــظ  ،فالكتابــة هــي تســجیل المعرفــة،و  لــى أســاس متــین مــن العلــممــدنیتها عو  مــن تشــیید حضــارتها
  .التراث لألقوام المتتالیةو  ،التاریخللفكر و 

ونفســه  ،قلــهعو  ذلــك بطــرح فكــره و  ؛اإلفــادة لغیــره ن الفــرد مــن تحقیــقّكــالكتابــة هــي رمــوز تمو 
ن مــن هــي أداة التعبیــر تمكــن اإلنســاو  انفعاالتــه،و  ،اتجاهاتــهو  ،عواطفــهو  ،وجدانــهو  مشــاعرهو  ،هئــآراو 

یوثـــق مـــا یریـــد توثیقـــه مـــن ، و مفـــاهیمو  ،مـــا لدیـــه مشـــاعر أن یكتشـــفالتعـــرف علـــى أفكـــار اآلخـــرین و 
  ).95:  2006،  زاید(وقائع األحداث و  ،حقائق

لصـون مـا  أو المحررة التي تعتبر وسیلةً ،  أداته الكلمة المكتوبة یمتاز التعبیر الكتابي بأنّ و 
ر عمـا یجـول یستطیع التلمیذ من خالل التعبیر الكتابي أن یعّبـو  ،لهره وعدّ طوّ و  ،ه العقل البشريأنتج

في مجملها عن شخصیة  بةر هذه الكتاتعبّ ، و اتجاهاتٍ و  أحاسیسٍ و  آراءٍ و ، عقله من فكرٍ و ، في خاطره
 ،ن العلمـيمكّ الـتَ اللغویـة، و القـوة و  ،ة أشـیاء مـن أهمهـا القـوة البالغیـةعلى عـد هي خیر دلیلٍ و  ،التلمیذ

  ).3-2 2010، أبو صبحة(صحة المعلومات و  ،رافكتسلسل األو 

 ، تعبیــــر فــــي الــــوطن العربــــي عامــــةهنــــاك دالئــــل تؤكــــد علــــى ضــــعف الطلبــــة فــــي ال إال أنّ 
التعلــیم و  التقــویم التــابع لــوزارة التربیــةو  مركــز القیــاس حیــث أعــدّ ، خاصــة )فلســطین(محافظــات غــزة و 

حیـث أظهـرت ، تقریرًا أولیًا عن نتائج مستوى التحصیل في اللغة العربیة لـدى طلبـة الصـف السـادس
 –كتنظـیم الفقـرة .(النتائج أن الطلبة یعـانون ضـعفًا فـي مهـارة التعبیـر الكتـابي فـي كثیـر مـن الجوانـب

، كمــا أظهــرت النتــائج واقعــًا مؤلمــاً )، الخــطو  األســلوب –اســتعمال عالمــات التــرقیم –دد األفكــار وعــ
وزارة التربیـة ( .% من حجـم العینـة لـم تحصـل علـى أي درجـة فـي التعبیـر الكتـابي20حیث تبین أن 

   )1998في التعلیم العالي الفلسطینیة 

،  أبــو صــبحة) و(2006،  ريالمصــ( : مــا أكدتــه بعــض الدراســات منهــا، إضــافة إلــى ذلــك
 أن هنـــاك ضــعفًا یعــاني منـــه الطلبــة فــي مدارســـنا )2003أبــو العینــین () و 2008(النــدى ) و 2010
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إلـــى مـــا ســـمعته الباحثـــة مـــن المشـــرفین التربـــویین عـــن إهمـــال المعلمـــین أنفســـهم  إضـــافة، جامعاتنـــاو 
   .لدروس التعبیر

االهتمــام بتدریســه حتــى و  مــن الرعایــةحــتم علینــا مزیــدًا فــإن التعبیــر ی ، علــى مــا ســبق بنــاءو 
مهمــا یكــن مــن أمــر صــعوبة التعبیــر فــإن الباحثــة تــرى أن ، و ن مــن أداء دوره علــى أكمــل صــورةیــتمكّ 

ن علـــى طرائـــق یأن اعتیـــاد المعلمـــو  فـــي ضـــعف مقـــدرة الطلبـــة علـــى التعبیـــر،لطرائـــق التـــدریس دورًا 
كــون الباحثــة و  ،رغبــة فــي تعلــم التعبیــالر و  عیــة،أدى إلــى إضــعاف الداف؛ تقلیدیــة فــي تــدریس التعبیــر

وبالتـالي أدى  ذلـك  ،رالمعلمین لطرائق تدریس  التعبیـتعمل معلمًة للغة العربیة فقد الحظت  افتقار 
     .المشرفینر الزیارات اإلشرافیة للمدیرین و ابتعادهم عن تدریس التعبیر في حضو و  إلى تحرجهم

تعتبـــر هـــي األولـــى فـــي ، و الدراســـة ذهإلجـــراء هـــ فـــي ضـــوء مـــا ســـبق تبـــدو الحاجـــة ماســـة و 
بــل فــي الــوطن العربــي التــي تتنــاول أثــر اســتخدام نمــوذج القبعــات الســت فــي تنمیــة بعــض ، فلســطین

تحســین قــدرة الطالبــات وتأمــل الباحثــة أن تســهم هــذه الدراســة فــي ، مهــارات التعبیــر الكتــابي اإلبــداعي
  .مهارات التعبیر اإلبداعي  لبعض امتالك الطالباتعلى 

  

  مشكلة الدراسة :

  تحددت مشكلة الدراسة في السؤال البحثي الرئیس التالي :
نموذج القبعات الست لتنمیة  بعض مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي  لدى نأثر استخدام ما 

  ؟ طالبات الصف السادس األساسي بغزة

  قد انبثق من السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة:و  هذا

  التعبیر اإلبداعي الالزمة لطالبات الصف السادس األساسي؟ ما مهارات -1

  كیف یمكن توظیف نموذج القبعات الست في تدریس التعبیر اإلبداعي الكتابي لطالبات  -2
  الصف السادس األساسي ؟

بین متوسط درجات  )α  ≥  050هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( -3
 في أقرانهن بینن بنموذج القبعات الست و درس یبیة اللواتيلبات في المجموعة التجر الطا
  هارات التعبیر اإلبداعي الكتابي ؟مفي اختبار موعة الضابطة المج
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  فرض الدراسة:
بــین بــین متوســط درجــات )α  ≥  050ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى (

 أقرانهن بینبنموذج القبعات الست و  اللواتي درسنالطالبات في المجموعة التجریبیة درجات متوسط 
  مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي ؟ في اختبار موعة الضابطة في  المج

  
  أهداف الدراسة:

  تهدف الدراسة الحالیة إلى :

  .معرفة مهارات التعبیر اإلبداعي ا لكتابي الالزمة لطالبات الصف السادس األساسي -1

قبعات الست في تنمیة بعض مهارات التعبیر الكتابي التعرف على كیفیة توظیف نموذج ال -2
  .اإلبداعي

مقارنة بالطریقة التقلیدیة في  ج القبعات الست في تدریس التعبیرنموذ الكشف عن أثر استخدام -3
  .تنمیة مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي

  
  میة الدراسة :أه
وتدرس أثره في تدریس  ،)تفكیر الستقبعات ال(تهتم الدراسة بنموذج حدیث من برامج التفكیر   - 

  في تنویع أسالیب التدریس.  التعبیر الكتابي اإلبداعي، قد تساعد المشرفین والمعلمین

وتوصیاته ، والمهتمین ،بحثي منهجي للباحثین المختصین قد تفید هذه الدراسة في تقدیم نموذج  - 
  في إجراء بحوث أخرى مماثلة على مراحل عمریة مختلفة.

باستخدام نموذج القبعات في إعداد دروس التعبیر اإلبداعي  تفید معلمي اللغة العربیة قد  - 
  .الست

  توفر الدراسة اختبارًا للتعبیر اإلبداعي لطالبات الصف السادس األساسي.  - 

من خالل دلیل المعلم  قدمت الدراسة دلیًال إجرائیًا في التدریس باستخدام نموذج القبعات الست  - 
.  
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التعلیم على الخطط و  المخططین في وزارة التربیةو  ،ن هذه الدراسة عونًا للمسئولینتكو قد   - 
لیة المناسبة لرفع المستوى التحصیلي لهذه الطالبات، ثم اإلسهام في عالج مشكالتهن التحصی

  .الناتجة عن التعبیر اإلبداعي

یین قائمة بمهارات التعبیر مرشدین تربو و  تضع الدراسة بین أیدي التربویین من مدراء المدارس  - 
  اإلبداعي الكتابي للصف السادس األساسي.

  قد تنبثق من هذه الدراسة دراسات أخرى.  - 

  

 حدود الدراسة:
  - الدراسة الحالیة بالحدود التالیة: التزمت

  .2012–2011الفصل األول للصف السادس األساسي لعام تطبیق هذه الدراسة على اقتصر

في المدارس التابعة لوكالة  بیر اإلبداعي الالزمة لطالبات الصف السادسعلى بعض مهارات التعو 
نصف من الفصل و  شهر لمدة استمرت التجربةو الغوث الدولیة في منطقة غرب غزة التعلیمیة 

الدراسة التجریبیة على عینة قصدیه مكونة من  تطبقو  .م 2012 - 2011الدراسي األول لعام 
  .)صف المجموعة الضابطةو  صف المجموعة التجریبیة(صفین 

  

  مصطلحات الدراسة:
  القبعات الست : - 1

ـــده (و  یعـــرف فـــودة  ) القبعـــات الســـت بأنهـــا: "أســـلوب تـــم توصـــیفه علـــى أســـاس89 : 2005عب
المعرفـي  ٕاجراءات وأسس علمیة محـددة وموجهـة نحـو تنظـیم وٕانمـاء السـلوك اإلبـداعي بجانبیـه:و 

  .والوجداني "

اعتبار كـل و  " طریقة تقسیم التفكیر إلى ستة أنواع:بأنها )35 : 2008ویعرفها الشایع والعقیل (
  .نوع قبعة یرتدیها المفكر أو یخلعها حسب طریقة تفكیره في موقف ما "

تستخدمها المعلمة في ضـوء مـا ورد فـي ، مرتبةو  " خطوات متسلسلة )2007وتعرفها البركاتي (
بنــاًء علــى ، إلــى ســتة أنــواع مــن التفكیــر تقســمهاو  لتنظــیم  أنمــاط التفكیــر المختلفــة، دلیــل المعلــم

   .تستخدم بشكل فردي أو جماعي "و  طبیعة الموقف التعلیمي
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 یقوم على مجموعة من الخطوات المتسلسلة برنامج تفكیري منظم : "  تعرفها الباحثة إجرائیاً و
من وذلك  ،الموجهة نحو  إثراء الموضوع  بمجموعة من األفكارو  تدریس التعبیرالمدرجة في و 

ونمو التعبیر اإلبداعي بطریقة فردیة  ،خالل ممارسة ستة أنماط من التفكیر تهدف إلى تنظیم
  ، وتدل ألوان القبعات الست على:وجماعیة

 القبعة البیضاء : التفكیر بالحقائق والمعلومات. -1

 األحاسیس.و  القبعة الحمراء: التفكیر بالمشاعر -2

 لبیات.القبعة السوداء: التفكیر بنقاط الضعف، والس -3

 القبعة الصفراء: التفكیر باإلیجابیات. -4

 القبعة الخضراء: التفكیر اإلبداعي. -5

 القبعة الزرقاء  : التفكیر الشمولي. -6

  التعبیر - 2

، المشـاعر الكامنـة بـداخل الفـردو  بأنـه : "ترجمـة لألفكـار )113: 2003الجمـل (یعرفه اللقاني و 
ه موضـــوع آراؤه تجـــاو  ي تؤیـــد أفكـــارهالتـــ، البـــراهینو  منطقیـــة مصـــحوبة باألدلـــةو  بطریقـــة منظمـــة

لـم یكـن موجـودًا مـن قبـل  هم في إضافة شيء جدید أو حـل جدیـد،تسا أو مشكلة معینة، معین،
  .التي یطلب منه المشاركة فیها " الموضوعات أو للمشكالت،

مل الذي یعت اإلحساس أو، بأنه " امتالك القدرة على نقل الفكرة )461:  2000ویعرفه البجة (
  كتابیًا على وفق مقتضیات الحال "أو ، ویتم ذلك  شفویًا أو الصدر إلى السامع، ذهنفي ال

ــة ــه الباحث اإلحســاس الكــامن فــي الــنفس و  ،نقــل المشــاعرو  ،إجرائیــًا : القــدرة علــى ترجمــة وتعرف
فــي كتابــة موضــوع التعبیــر اإلبــداعي لــدى  األدلــةو  منطقیــة مدعمــة بــالبراهینو  بطریقــة منظمــة

  .سادس األساسيطالبات الصف ال

  التعبیر الكتابي اإلبداعي : - 3

ــــوي بوكالــــة الغــــوث ( ــــه مركــــز التطــــویر الترب ــــه :"  )4: 2011یعرف التعبیــــر عــــن المشــــاعر بأن
  .أحاسیس مبتكرة "و  ،كالم مؤثرو  ،الخبرات الخاصة بأسلوب ساحر جمیلواألحاسیس و 
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التي تطفو  لفكریة،ا الومضاتو  عبیر عن الخلجات النفسیة،تبأنه " ال )2006یعرفه المصري (و 
  .مؤثر "و  على السطح بأسلوب مبدع

مشاعر بطریقة و  ،ما في النفس من أفكارلین اللغوي ) بأنه "  التدو 25:  2005(تعرفه األغا و 
  ." )الطالب(واضحة مشوقة تعكس القدرة اللغویة للكاتب 

لمدرجــة فــي دلیــل اعــن الموضــوعات  فــي التعبیــر بأنــه :" أداء الطالبــات المتمیــز تعرفــه الباحثــة
لمدلول كـل قبعـة مـن قبعـات التفكیـر السـت وفقًا  ومتسلسل مترابطو  بشكل تعبیري منظمالمعلم، 

یقاس إجرائیًا بالدرجة التي تحصل علیها الطالبة بعد كتابة موضوع و  قواعد الكتابة الصحیحة،و 
  .التعبیر

  طالبات الصف السادس  - 4

فـــي مـــدارس وكالـــة المســـجالت و  عامـــاً  12 -11وهـــن الطالبـــات اللـــواتي تتـــراوح أعمـــارهن بـــین 
  .هن في الصف الذي یمثل نهایة حلقة التعلیم االبتدائي، و الغوث الدولیة
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  ثانيالفصل ال
  ر النــظـــرياإلطـــا

  

 ة، هي: ناول هذا الفصل ثالثة محاور رئیست

   المحور األول: القبعات الست.  •

  المحور الثاني: اللغة العربیة. •

  المحور الثالث: التعــبــــیــر. •
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري
، حیـــث المتعلقـــة بموضـــوع الدراســـة الحالیـــةتنــاول هـــذا الفصـــل مناقشـــة بعـــض الموضـــوعات 

ـــة تنـــاول  ـــ ،مهاراتهـــاو  ،اللغـــة العربیـــة ،ا، أغراضـــهاوالقبعـــات الســـت مفهومهـــا، وأهمیتهـــأهمی ر والتعبی
  .وأنواعه

  

  احملور األول
  القبعات الست

  : توطئة
اسمه إدوار دي بونو  انتقل من تخصص  )من مالطا(نموذج طبیب بریطاني أبدع هذا األ

أقسامه في تحلیل أنماط و  استخدم معلوماته الطبیة عن الدماغ، و جراحة الدماغ إلى مجال الفلسفة
   ).القبعات الست(لمع دي بونو في مجال التفكیر أشهرها ، و لبشرا

   )101: 2004، العدلونيو  (السویدان                                                      

ما هي إال مواقف نفسیة ذهنیة  یقوم الفرد بتقمصها ، و القبعات الست لیست قبعات حقیقیةو 
   ).87:  1999الفردي (بكار، و  ،خالل حاالت التفكیر الجماعي، و الحوارو  في حلقات المناقشة

اعتبار كل  و  ومجمل نموذج القبعات الست أنها تقسم التفكیر إلى ستة أنماط من التفكیر
لتیسیر األمر قام دي بونو بإعطاء و  كقبعة یلبسها الفرد حسب نمط التفكیر في تلك اللحظة  ، نمط

  .یسرو  تمییزه بكل سهولةو  حفظهلون ممیز لكل قبعة حتى نتمكن من 

هذا النموذج یمكن المبدع أو المحلل من استخدام كل نمط وقت ما أراد من خالل إن 
مكن الفرد من تحلیل تفكیر المتحدثین بناًء یإضافة إلى إنه نموذج ، لى أنماط متمیزةتقسیم التفكیر إ

  .على نوع القبعة التي یرتدونها

في المواقف  التفوقو  ست تمكن الفرد من تحقیق النجاحیعتقد دي بونو أن القبعات الو 
إیجابیة  كما أنها تصنع  مواقف، أو البیت ة  في وقت یسیر،  في مجال العمل الشخصیو  العملیة

جامدة، كما أنها تفید في تعلم كیفیة  تنسیق العوامل المختلفة وصوًال  إبداعیة من مواقف سلبیة
  .لإلبداع
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  :تالقبعات السماهیة نموذج 
) القبعات الست على أنها برنامج تفكیر یعتمد على تشغیل حالة 9: 2012عرفت رضوان(

  ).مستقلة، وهادئة للعقل من خالل خطوات محددة ومنظمة

) على أنها أحد برامج تعلیم التفكیر الحدیثة الذي وضعه 10:  2012عرفتها المدهون(
"دي بونو" التفكیر عند اإلنسان إلى  ، حیث قسم(De Bonoe)الطبیب البریطاني إدوار دي بونو 

ستة أنماط، واعتبر كل نمط كقبعة خیالیة یلبسها اإلنسان أو یخلعها حسب طریقة تفكیره في تلك 
بحیث ینتقل الفرد بتفكیره من أسلوب معین إلى أسلوب آخر حسب الموقف الذي یتعرض ، اللحظة

  یزه وحفظه بسهولة.له، وقد (دي بونو) لونًا ممیزا لكل قبعة حتى یمكن تمی

تعزى إلى إدوارد دي بونو، تهدف  ةعلى أنها استراتیجی )91: 2005عرفها فودة وعبده (
إلى تقسیم التفكیر الواسع إلى ست قبعات أو ستة أدوار مختلفة ذات ستة ألوان، وكل قبعة تساعد 

  مرتدیها على لعب دور مناسب من أدوار التفكیر وبلوغ هدف معین.

أن التفكیر له ستة أنماط نعبر عنها بقبعات  )103: 2002(ن والعدلوني ویذكر السویدا
ست، وكل قبعة لها لون یمیز هذا النمط، وعندما تتحدث أو تناقش أو تفكر، فأنت تستعمل هذه 

  األنماط، أي تلبس قبعة من لون معین.

وتغییرها،  بأنها لعبة یقوم خاللها الطالب بوضع القبعات ونزعها )9: 2005وتعرفها نایفة(
ثم تتأصل العملیة عند الطالب بارتداء القبعة المناسبة حسب نمط التفكیر الذي یحدده المعلم أثناء 

  توزیع األدوار على المجموعات، وبذلك یصبح الطالب مفكرًا ومخططًا لتفكیره.

أن قبعات التفكیر لیست موجهات التفكیر خالل  )15: 2005ویرى عبیدات وأبو السمید(
وٕاننا حین نلبس إحدى القبعات، فإننا نمارس دورًا معینًا سرعان ما نتركه ، شات واالجتماعاتالمناق

  إذا لبسنا قبعة أخرى.

من مالحظة التعریفات السابقة لقبعات التفكیر نجد بأن البعض وصفها كاستراتیجیة 
  ببرنامج للتفكیر والبعض اآلخر وصفها كلعبة.للتفكیر، والبعض اآلخر وصفها 

یقوم على مجموعة من  : برنامج تفكیري منظم ف الباحثة نموذج القبعات الستوتعر 
الموجهة نحو  إثراء الموضوع  بمجموعة من و  تدریس التعبیرالمدرجة في و  الخطوات المتسلسلة

نمو التعبیر اإلبداعي  و  ذلك من خالل ممارسة ستة أنماط من التفكیر تهدف إلى تنظیمو  األفكار
  ، وتدل ألوان القبعات الست على:اعیةجمو  بطریقة فردیة
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 القبعة البیضاء : التفكیر بالحقائق والمعلومات. -1

 األحاسیس.و  القبعة الحمراء: التفكیر بالمشاعر -2

 بنقاط الضعف، والسلبیات. القبعة السوداء: التفكیر -3

 القبعة الصفراء: التفكیر باإلیجابیات. -4

 القبعة الخضراء: التفكیر اإلبداعي. -5

 الشمولي.اء  : التفكیر القبعة الزرق -6
  

  تعریف القبعات الست:
 White Hatالقبعة البیضاء   -1

ترمــز هــذه القبعــة إلــى التفكیــر الحیــادي الــذي یقــوم علــى أســاس التســاؤل فــي ســبیل التــزود 
قـد تكـون ، و اإلجابـة عـن أسـئلة موضـوعة تهـدف إلـى سـد ثغـرات فـي المعلومـات، واألرقـامو  بالحقائق
، فــــإن كانــــت الحقــــائق مؤكــــدة أعطــــت اتجاهــــًا لفكــــرة ،ة أو غیــــر مؤكــــدةالمعلومــــات مؤكــــدو  الحقــــائق

غیر مؤكدة أما الحقائق ، تفاق مع اآلخرینت أساسًا لالأرسو طوطًا على خریطة التفكیر، وضعت خو 
    .تكون المواجهةو  فتثار حولها النقاش

  )104: 2004، السویدان والعدلوني(     

بالفرد الذي یلبس القبعة البیضاء مجازیًا هو أن الدور المنوط  )93: 2003یرى سعادة (و 
ولیس  ،ثم محاولة التوصل إلى نتائج، اإلحصاءات بدایةو  ،البیاناتو  ،االهتمام بطلب المعلومات

یتم استغاللها انتصارًا  أال، و ذات حقائق حیادیة، و ینبغي أن تكون المعلومات ذات تركیز، و بالعكس
   .مصالح فردیة أو جماعیة  ضیقة بمنأى عن أي، لفكرة أو تدمیرًا ألخرى

أن اللون األبیض (غیاب األلوان) فهو یرمز  إلى  )84 -81:  2001بونو ( یضیف ديو 
ٕاصدار أحكامٍ  مبنیة على ، و أن تفكیر القبعة البیضاء یستثني الحدس، و الموضوعیةو  عدم االنحیاز

یقتصر هدف القبعة البیضاء ، و ٕابداء وجهات النظرو  االنطباعاتو  األحاسیس، و التجربةو  الخبرة
  .السؤال عن المعلومات فقط على

أن تركیـــز مرتــــدي هـــذه القبعـــة قـــائم علــــى  )104:  2004العـــدلوني (و  ویلخـــص الســـویدان        
  بالتحدید على األمور التالیة :و  التفكیر الحیادي
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 .اآلراءو  ،التجرد من العاطفة -

  .الموضوعیة الخالصةو  ،الحیادیة -

 .لحصول علیهاطرح معلومات أو ا -

 اإلحصاءات.و  األرقامو  ،الحقائقو  التركیز على المعلومات -

 .ال یتم تفسیر المعلومات أو الوقائع بل یقتصر على جمعها أو طرحها -

 .تمثیل دور الحاسب اآللي في إعطاء المعلومات أو تلقیها دون تفسیرها -

 .االهتمام بتحدید األسئلة للحصول على الحقائق أو المعلومات -

 .المحددة على األسئلةو  بة المباشرةاإلجا -

 .استعمالها في بدایة الجلسة -

 .االستماع الجیدو  اإلنصات -

 .التمییز بین مدى دقة أي رأي أو صحته -

 ).ما معلوماتك في هذا الموضوع(موجودین الأن تلبس من قبل جمیع  -

                                                                   

  Red Hatلحمراء القبعة ا -2
، األحاسیسو  المشاعر،و  أن القبعة الحمراء هي قبعة العواطف )85:  2001یري دیبونو(

مستتر في خلفیة التفكیر، و  أنها كامنة  بشكل خفي، و حقیقیةو  وهي أمور فعالة، والحس الباطني
  .مدخالت التفكیر ىوتؤثر في التفكیر إذا لم تتح  لها الفرصة  أن تكون أحد

 وهي شرعیة، الظنون في التفكیر البشريو  وجود  المشاعر )94:  2004ادة (یؤكد سعو 
ألنها إذا ما تم إطالق العنان لها فغالبًا ما تؤدي إلى ، لكن بحدود المعقول، و یؤخذ بها بالحسبانو 

لذلك علینا أن نعترف ، التي قد یرغب بها الكثیرون، الشجارات المحتومةو  الخالفاتو  وقوع المشاكل
، مهما كانت الحساسیة نحو شخص، نو كي یراها اآلخر ؛ وضوح إلى السطحٕاظهارها ب، و ابوجوده

 .أو مقترحًا معیناً ، أو فكرة محددة
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هذه القبعة  ترمز إلى التفكیر العاطفي   أن )105: 2004العدلوني (و  ویضیف السویدان
األحاسیس و  لمشاعراو  الذي یقوم على العواطف، و بعكس التفكیر الحیادي الذي یمتاز بالموضوعیة

  أن مرتدي هذه القبعة  یقومون بممارسة بعض األمور التالیة :و  ، الكامنة في أعماق النفس البشریة

  .دون مبرر لهامن األحاسیس و  إظهار المشاعر -

، الغیرة ؛الحب، األمان ؛القلق، الشك، الغضب ؛االستقرار، الثقة، السرور(أبرز هذه المشاعر  -
 ).الكره، الخوف

 .دون حقائق أو معلوماتمن ام بالمشاعر فقط االهتم –

وال تصل إلى مستوى ، تتمیز بالتحیز أو التخمیناتو  إظهار الجانب اإلنساني غیر العقالني –
 .أي مشاعر لیس لها  أساس سوى إحساس الشخص بها غالباً ، اعتبارها فرضیات

 .المبالغة فیهو  اإلفراط في تحلیل الجانب العاطفي –

بل على أساس العواطف أو ، منطقيو  راء یتم دون مبرر عقليرفض الحقائق أو اآل –
 .اإلحساس بها

 .أن یحاول تنبیه اآلخرین عند ارتدائهم لها –

 .العمل على التقلیل من استعمالها في جلسات العمل –

 .محاولة جعل الشخص المقابل أن یرتدیها لمعرفة حقیقة مشاعره لألمر –
  

  Black Hatالقبعة السوداء  -3
مـن هـذا و  التشـاؤمو  ،النقـدو  ،المبني علـى أسـاس المنطـق )النقدي(للتفكیر  السلبي ترمز و        

وهو تفكیر منطقي یعتمد على بیـان السـبب ، السلبیاتو  المنطلق تسمى قبعة البحث عن العیوب
كمـا أن تركـه  ، اإلمعـان فـي هـذا التفكیـر یعـدم المشـروع، و ومن جهة أخـرى تفكیـر سـلبي، للسلبیة

لقبعـة مقنعـًا هـو مـن نـوع تفكیـر او  ولیس كل من یكون حدیثه السلبي مؤثراً ، ضاً یقتل المشروع أی
مبنیــة علــى ، و مقنعــةو  ،مبــررةذا یجــب أن تكــون األســباب الســلبیة لــ، فقــد یكــون عاطفــة، الســوداء
  وارتداؤها یعني قیام الفرد باآلتي:، الحقائق

  األخطار.و  طرح العیوب –

  .األخطار، و العواقب، مرغوب فیهاالغیر التحذیر من النتائج  –
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  )281: 2011، ریان( )193: 2009، عطیة( .النقد و إصدار األحكام –

ٕانما تسعى ، و األحاسیس بوضوحو  عدم استخدام االنفعال )129:  1999، الحمادي( –
  .ٕابداء الرأي بصورة سلبیةو  الستعمال المنطق

  .إیضاح نقاط الضعف في أي فكرة –

   Yellow hatالقبعة الصفراء  -4
تدل هذه القبعة علـى ، و التفاؤلو  للداللة على اآلمال؛ ن األصفر إلى ضوء الشمسیرمز اللو 

رؤیــة الفوائــد التــي تحققهــا الفكــرة المطروحــة ، و نظــرة الطمــوح للمســتقبلو  اإلیجابیــاتو  التفكیــر بالفوائــد
إال رغم أهمیته ، و األسانید حتى ال ینقلب إلى نوع من التخمینو  وهو بحاجة للحجج القویة ، مستقبالً 

  .یتحقق التوازن يأنه یحتاج إلى التفكیر السلبي لك

عمــــل ، و اســــتغالل الفــــرصو ، اقتــــراح التحســــینات، ومجاالتــــه الرئیســــة هــــي حــــل المشــــكالت
الدقــة بقــدر حاجتــه و  هــو ال یحتــاج للمهــارة المتخصصــة، ، و التصــمیمات الالزمــة للتغییــرات اإلیجابیــة

القـــدرة علـــى فصــل هـــذه العوامـــل عـــن بعضـــها و ، مكونـــات المشـــكلةو  إلــى القـــدرة علـــى حصـــر عوامــل
  ها بالتالي:و یهتم مرتد، و رًا لهاالبعض لكي یقدم حًال أو تصو 

  .االستعداد للتجریبو  التفاؤلو ، اإلقدامو  اإلیجابیة –

  .التقلیل من احتماالت الفشلو  ،إبراز احتماالت النجاح –

  .التركیز على الجوانب اإلیجابیةو  ،إظهار نقاط القوة في الفكرة –

   .التحفیز على اإلقدامو  قع النجاحتو  –

 ٕابداء الرأي بطریقة إیجابیةو  بل المنطق ،االنفعاالتو  ،المشاعرو  عدم استعمال األحاسیس –
  .محاولة تحسینهو 

  .اإلنتاجو  ،النجاحو  یسیطر على صاحبها حب اإلنجاز –

   .یهون  الجانب السلبيو  ینظر إلى الجانب اإلیجابي المشرق في أي موضوع –

  .القبعة الصفراء قبل أو بعد القبعة السوداء لیحصل التوازن  یفضل ارتداء –

  )110-  109: 2004، العدلونيو  (السویدان )491:  2007، أبو جادو ونوفل(
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  Green hatالقبعة الخضراء    -5
الخروج عن و  التغییرو  الطاقة الحیاة الجدیدة، والنمو و و  ضر إلى النباتیرمز اللون األخ        
النظر في و  البدائل المقترحةو  االقتراحاتو ، وهي قبعة التفاؤل واالبتكار واإلبداع  ،وفالمألو  المعتاد

  اغتنام الفرص الثمینة.و  ،حسن استغاللهاو  استثمارهاو  الجوانب اإلیجابیة

  ومن یرتدیها یتمیز ببعض أو كل ما یلي :

  .ائلالوسو  ،التجاربو  ،المفاهیمو  ،اآلراءو  ،الحرص على ما هو جدید من األفكار –

 ممارسة الجدید و  االستعداد لتطبیقو  الحلول لكل أمرو  ،البدائلو  البحث عن االحتماالت –
  منها 

  .البدائل الجدیدةو  للبحث عن األفكار؛ ال یمانع في االنهماك لبعض الوقت والجهد –

  .للبحث عن الطرق الجدیدة )مثل : ماذا لو(طرق اإلبداع و  استعمال وسائل –

  .بل  وخلق األفكار الجدیدة، جدیدة  أو الغریبةمحاولة تطویر األفكار ال –

  .التفكیر بعمقو  الرغبة في التخیل –

 أبو جادو( )132: 1999، الحمادي( .االستعداد  للمخاطرة من أجل استكشاف الجدید –
  )491:  2007، نوفلو 

  

 Blue hatالقبعة الزرقاء  -6
الموجه أو كیر المنطقي التفو  ي قبعة القوةلذا فه، البحرو  یرمز اللون األزرق إلى السماء

من یلبس القبعة الزرقاء یشبه إلى حد كبیر المایسترو الذي یوجه العازفین في حفلة ، و المنظم
ومهمته ضبط عملیات ، التفكیرو  من یلبس القبعة الزرقاء یمثل دور القائد لجلسة الحوار، و موسیقیة
وعلیه ، عن صلب موضوع البحثاالبتعاد و  فهو یحمي المجموعة من االنزالق؛ توجیههاو  التفكیر

انتهاء نوع ما و  وموعد ابتداء، آلخراالنتقال من نوع ، و وف المحددةتوجیه أنواع التفكیر بحسب الظر 
  صاحب القبعة الزرقاء یهتم ببعض أو كل ما یلي :. و من التفكیر

  .ضبطو  التركیز على محور الموضوع فال یسیر التفكیر انسیابیًا بال تحكم –

 .توجیههاو  ،لتفكیرتنظیم عملیة ا –

 .فض الجدال بینهم) و األسئلةو  وغالبًا عن طریق المناقشة(توجیه أصحاب القبعات األخرى  –
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 .بلورتهاو  ،تجمیعهاو  ،تلخیص اآلراء –

 .إدارة االجتماع برغم عدم كونه رئیسًا للجلسة –

 .المیل للتلخیص الختامي للموضوع أو تقدیم اقتراح فعال ومقبول ومناسب –

 .مناسبو  توظیفها بأسلوب منطقيو  المعلوماتو  الحقائقاالستفادة من  –

 )135-134: 1999، الحمادي.(االنجازو  االهتمام بخطوات التنفیذو  الترتیبو  البرمجة –

  )284: 2011، ریان( )91: 1999، بكار( )96: 2003، (سعادة

  
  آلیة عمل القبعات الست

ـــر األ ،إن القبعـــات الســـت هـــي قبعـــات نفســـیة ـــتم فیهـــا توجیـــه تفكی فـــراد أو األشـــخاص فـــي ی
كـأن یـتم التحـول مـن التفكیـر الناقـد  ،مـن طریقـة معینـة إلـى  طریقـة أخـرى ،الحوارو  ،جلسات النقاش

وعـــن قصـــد ، دون وجـــل أو حـــواجز ، إلـــى القبعـــة الخضـــراء التـــي ترمـــز لإلبـــداع  )(القبعـــة الســـوداء
  .المشتركینو  وباتفاق جمیع  الحاضرین

حیـث سیصـبح موقفـه ضـعیفًا مـا لـم یغیـر ، والشـخص الناقـدكما أنها عالج  للتفكیـر السـلبي 
)، تفكیــر القبعــة الخضــراء مــثالً (ٕاذا مــا انخــرط فــي نــوع التفكیــر المطلــوب منــه و  طریقتــه فــي التفكیــر،

  .سیتوقف عن الهجوم على اآلخرینو  فسیغیر عاداته
  

  خصائص القبعات الست 
، كل نمط یعبـر عنـه بلـون القبعـةو  ،تتمیز القبعات الست باستخدامها ستة أنماط من التفكیر

أي یرتدي قبعة من ، حین یتحدث الفرد أو یناقش أو یفكر فإنه یستخدم نمط من هذه األنماط الستةو 
 یمكـــن الـــتعلم، و حـــین یتحـــول المتحـــدث أو المنـــاقش مـــن نمـــط آلخـــر فإنـــه یغیـــر قبعتـــه، و لـــون محـــدد

  .التدریب على هذه المهارةو 

نــاء ال یمكــن تحقیقهــا إال مــن خــالل انعــدام التشویشــات الفكریــة متعــة التفكیــر البو  إن إیجابیــة
 ،التفكیــر فقــط فــي وقــت معــینإذا مــا ركــز علــى لــون واحــد مــن ، التــي تمنــع الوصــول إلــى قــرار ســلیم

  .االنتباه الكافي لكل األمورو 
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  أنماط التفكیر و  القبعات
  .الحیاديترمز إلى التفكیر و      القبعة البیضاء                       -1

  .ترمز إلى التفكیر العاطفيو                           القبعة الحمراء    -2

  لبي.ترمز إلى التفكیر السو      القبعة السوداء                          -3
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  .ترمز إلى التفكیر الموجهو      القبعة الزرقاء                            -6
  

 القبعات والدور الذي تلعبه 
مقارنة بأي قطعة مالبس ، خلعها  بسهولة ویسرو  من السهل على الفرد ارتداء القبعة نّ إ        

خلع القبعات الملونة و  له عالقة وثیقة ألننا یجب أن نكون قادرین على ارتداءوهذا ، یلبسها اإلنسان
  .المختلفة بكل سهولة

، فالقضاة یرتدون قبعات في بعض البالد، والقبعات كثیرًا ما تشیر إلى أداور بعض المهن
ي الشرطة قد ترتدي قبعات تشیر إلى الدور الذ، و قبعات خاصةو  الضباط یرتدون خوذاتو  والجنود
  .كما أننا بارتدائنا قبعات التفكیر  فأننا نحدد الدور الذي تشیر إلیه تلك القبعات المحددة .تقوم به

  تحویل األدوار : .أ

لیس الهدف من استخدام القبعات الست هو وضع تفكیر  الناس في تصنیفات كأن یقول 
، ا على عكس الهدف تماماً أو كأن یستخدم القبعة الحمراء فقط هذ ، أحدهم : أنا مفكر قبعة سوداء

استخدام كل أسالیب و  أخلع القبعة ، بل أن یكون المفكر قادرًا على تحویل األدوار : ألبس القبعة
  .التفكیر الستة

  فصل الذات : .ب

، فذات الفرد تلتصق بالفكرة أو النقاش، في العادة كثیرًا ما تتأثر طریقة تفكیرنا بذواتنا
بذا  یتحقق ؛ و التفكیر عن الذات من خالل ممارسة األدوار الستةتعمل القبعات الست على فصل و 

  )67 -   66:    2008، محمدو  عامر( .الموضوعیة في النقاش، و االنفصال  عن التفكیر
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  استخدام القبعات 
  هناك طریقتان رئیستان الستخدام القبعات :

  األولى : 

فكیر خالل فترة معینة من قد نلجأ الستخدام  قبعة واحدة الستحضار نوع معین من الت
تمكننا من تطبیق نوع معین  زاً المؤقت للقبعات تصبح القبعات رمو من خالل هذا االستخدام و  الوقت

  .من التفكیر الموازي
  الثانیة :

أو یتم  ، یمكن التحضیر للسلسلة، و االستخدام المتسلسل للقبعات الواحدة تلو األخرى
مدربة فینصح الغیر في حالة المجموعات ، و الثانیةعة األولى فتطورها الحقاً  بحیث یتم اختیار القب

یختلف ، و تجنبًا للجدال الذي ینتج من خالل تحدید القبعة الالحقة؛ باستخدام السلسلة المعدة مسبقاً 
  )198: 2011، مصطفى(المشاركین في النقاش ، و تسلسل القبعات تبعًا للمواقف

البدء بالقبعة قد ینصح البعض ، و االنتهاء بهاو  البدء بالقبعة الزرقاءقد ینصح البعض و 
  .الحقیقة ال یوجد اختیار محدد للبدء بالقبعة األولى، و البیضاء تلیها القبعة الحمراء ثم السوداء

  سر األلوان الستة :
فقد أثبت العلم ، تم اختیار األلوان الستة لتضفي نوعًا من الجو النفسي على عملیة التفكیر

ظهر فیها أن هناك دورًا ، ذلك من خالل تجارب عملیةو  ًا نفسیًا على اإلنسانأن لأللوان تأثیر 
قد اقترنت بعض األلوان في العقل الباطن لدى كثیر ، و أحاسیس متباینةو  لأللوان في استثارة مشاعر

فاألحمر رمز الحب ولذا اختیر لیدل على التفكیر  .من البشر على مر العصور بمشاعر معینة
لما لها ، هو مأخوذ من لون الشمس األصفرو  األصفر فقد اقترن بالتفكیر اإلیجابيأما ، العاطفي

أما ، فهي مصدر جمیع أنواع الطاقة، النمو على سطح األرضو  من فضل عظیم في بث الحیاة
لذلك و ، النقاءو  یض یرمز إلى الصفاءاللون األب، و األسود فقد ارتبط بالتفكیر التشاؤمي بشكل واضح

أما  ، نه ال یحمل أي توجهات إیجابیة أو سلبیة مسبقةإعلى التفكیر المحاید حیث لیدل  ؛راختی
ٕابداع و  هو مأخوذ من لون النبات لما فیها من عظمة، و األخضر فیرمز إلى التفكیر اإلبداعي

أما األزرق فیرمز للتفكیر الشمولي وهو لون السماء الزرقاء المحیطة ، الخالق الظاهر للعیان
  )45- 44: 2003، ناظر( .لون البحر المحیط بالیابسة كذلكو  باألرض
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  مبررات مصطلح القبعات الست 
ذلــك رمــزًا و  خلعهــاو  كمــا أنهــا تتمیــز بســهولة لبســها، مــن األمــور التــي نلبســها اً تعــد القبعــة جــزء -1

  .االنتقال من واحد ة إلى أخرىو  لسهولة تقمص مزاج تلك القبعة

س مركز الـدماغ المسـئول عـن التفكیـر، وارتـداء واحـدة وجود عالقة ارتباطیه تتمثل في كون الرأ -2
لیفكــر بــنمط القبعــة الدالــة علــى ؛ أس یعنــي الســیطرة علــى الــدماغر مــن هــذه القبعــات لتغطــي الــ

    .قواعد محددةو  قوانین

تبـدیل أسـلوب تفكیـره حسـب و  كما یحتاج إلى تغییر، یحتاج المرء إلى أنماط مختلفة من التفكیر -3
 ولذلك اإلنسان المفكر یحتاج إلى ارتداء عـدة قبعـات مختلفـة  للتفكیـر،، مهالموقف المستجد أما

 فالقبعـة التـي تلـبس طـویًال تتسـخ، لذلك ال یبقى المرء القبعة طـویًال علـى رأسـه، والنقد، اإلبداعو 
فـي رؤوسـنا فإنهـا تصـبح بالیـة عدیمـة  ةبالمثل الفكرة إن بقیـت مـدة طویلـ، و أناقتهاو  تفقد بریقهاو 

 الجدوى.

، لـذلك تعـین القبعـات علـى تمثیـل أدوار متعـددة متباینـة، القبعة رمز للدور الذي یمارسه أي فـرد -4
 )63:  2008، منصور( .دون تقیید أو تخوف من التعبیر عن الذات

 

  أهمیة القبعات الست 
  إن ارتداء هذه القبعات یعني ما یلي :

فــال یجــوز للشــخص ، أخــرىو  إن علــى الفــرد أن یغیــر مــن أســلوب التفكیــر لدیــه بــین مرحلــة -1
  .عنیداً و  رجعیاً و  یبدو متخلفاً و  ألنها قد تفسد في رأسه؛ ارتداء قبعة لفترة طویلة من الوقت

هـــذا یجعلـــه أكثـــر ، و تجعلـــه یـــرى األمـــور مـــن زوایـــا مختلفـــة، و إعطـــاء المرونـــة لمـــن یرتـــدیها -2
 .انفتاحًا على جمیع األفكار

 .طف معهمالتعاو  اإلحساس، و تفّهم طریقة تفكیر اآلخرین -3

 .خصوصًا في االجتماعات أو المناقشات، و الجدالو  االبتعاد عن الصراع -4

  )164: 2007أبو السمید (و  (عبیدات                                                 
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  مزایا نموذج القبعات الست :
التحصیل و  رمزایًا في التفكی، و یحقق استخدام نموذج القبعات الست في التدریس قیمًا تربویة

  من هذه القیم ما یلي :، و استخدامها مردودًا إیجابیًا لكل من المتعلمین أو المعلمین یعكس

وبها یتحرر التفكیر من قیود الذات المسئولة عن أغلب أخطاء التفكیر ، تحقق لعب األدوار -1
  .العملیة

 یا  واألفكار.توجیه االنتباه لستة أنماط یمكن الخروج من خاللها بست رؤى متباینة للقضا -2

 .وعلى وجه الخصوص في وجود األلوان، سهلة التعامل كلغة رمزیة -3

 .وبالتالي تساعد في تنویع التفكیر، ونفسیة األشخاص، لها تأثیر على كیمیاء المخ -4

 .من الجدل ٕارساء قواعد التفكیر، بدالً و  تساعد على صنع خرائط التفكیر -5

 .ألوان القبعاتنظرًا لتنوع التفكیر و ، م للدرستجذبهو  التطبیق وتثیر المتعلمینو  سهل التعلم -6

 .تعطي وقتًا للقیام بجهد وأفكار إبداعیة -7

 .دون االعتذار أو التبریرمن ، الحدسو  ن التعبیر عن المشاعرتمكن م -8

 .كیر حظه من االنتباه، وبخط متوازبحیث یأخذ كل نمط من التف، تمنع اختالط األفكار -9

 .وتمكن العقل من التحرر، موليتساعد على معالجة الموضوع بشكل ش - 10

 .تمكنهم من التعاون في اكتشاف طرق بّناءة للحوار، و تبعد المتعلمین عن الجدال العقیم - 11

  .تساعد المتعلمین على استخدام جمیع القبعات بدًال من التقوقع في نمط واحد فقط - 12

  .أو تولید مجموعة من الحلول، تجعل المتعلمین أكثر تركیزًا نحو حل المشكلة - 13

  )5:  2008، البركاتي.(توّجه القبعات الست المتعلمین نحو  الحلول اإلبداعیة - 14
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  احملور الثاين
  اللغة العربية

  : اللغة العربیةأهمیة 
تفرد فیهـا عـن غیـره مـن ) و اللغة(البشر بهذه الخاصیة  تعالى على بنيو  اهللا سبحانه لقد منّ 

نـه مـن التعبیـر عـن الفریـدة التـي تمكّ و  یلته الممیـزةفهي تعد وس، الخالئق في هذا الكون الفرید الصنع
التفـاهم و  اللغة سمة إنسانیة تهدف إلـى تحقیـق التقـاربو  من التعامل مع أفراد مجتمعه، و آرائهو  أفكاره

وهــو ســمة جوهریــة فــي التجمعــات ، االتصــال یعــد حجــر األســاس فــي التقــدم اإلنســاني، و بــین األفــراد
  وجهات النظر.و  اآلراءو  البشریة حتى یتم  تالقح األفكار

الطالـب فاللغـة بالنسـبة للمجتمـع و  ،والفـرد ،ة في حیـاة المجتمـعهامّ و  ،ةلحّ تعد اللغة حاجة مُ و 
حاجـــاتهم، ویوجهـــون نشـــاطهم، و  فیقضـــون مطـــالبهم، ض"هـــي األداة التـــي تـــربط أفـــراده بعضـــهم بـــبع

مــن ، و ماضــي إلــى الحاضــرلنقــل التــراث مــن ال كمــا أنهــا الوســیلةَ ، یســتخدمونها فــي التعامــل بیــنهمو 
باإلضافة إلى أنها تحفظ ، فهي الجسر الذي تعبر علیه الثقافة عبر األجیال، الحاضر إلى المستقبل

ولـوال  كـل كلمـة تحمـل فـي طیاتهـا خبـرات بشـریة، نّ أإذ ، التقالید االجتماعیة جیًال بعد جیـلو  ،التراث
            .تنقــــــل الحضــــــارة " ، و فــــــظ التــــــراثلغــــــات األقــــــدمین، لمــــــا عرفنــــــا شــــــیئًا عــــــن خبــــــراتهم، فاللغــــــة تح

  )12: 2006السمیري، (

وتعد مقیاسًا لما وصلته من تطور  تعد من أهم أسباب منعة األمة العربیة اللغة العربیةو 
هي فارتقاؤها مرتبط باعتمادها على اللغة، وكما أنها وسیلة فعالة من وسائل الدعوة اإلسالمیة، و 

من وهنا تبرز أهمیتها ، تم إال بهایبه إلى اهللا ال تقرّ و  عبادة المسلمو  اهللاكتاب ، لغة القرآن الكریم
، ال تنفك ن أبديیالعربیة بالقرآن برباط مت ، لهذا ارتبطتنشرهاو  تعلیمها واقتنائهاو  مهاضرورة تعل

ْلَنا [، فقال اهللا عز وجل: د حفظها اهللا كحفظ القرآن الكریمق. و منه أبداً  ا َنْحُن َنزَّ ا َلُه إِنَّ ْكَر َوإِنَّ الذِّ
افُِظونَ     }9{احلجر:] َحلَ

و لـم تتوقـف عر حیث تتـرجم مـا یجـول فیهـا،المشاو ،قد أصبحت اللغة العربیة لغة الوجدان و 
التقـدم علـى و  تمكنـت مـن إحـراز التفـوق، و یـتعلمو  على ذلك بـل أصـبحت لغـة العلـم لمـن أراد أن یعلـم

علـى اسـتیعاب مـا یغنـي الحیـاة مـن غیـر ، و ع المجـاالتأن تحمل األمانة التاریخیة فـي جمیـ، و غیرها
  .المعجـــــز، البلیـــــغ، ألنهـــــا لغـــــة القـــــرآن الكـــــریم كتـــــاب اهللا الفصـــــیح؛ كـــــل ذلـــــك تحقـــــق لهـــــا .معانیهـــــا

   )35- 25:  2011، آخرونو  الخزاعله(
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یمكن تداولها في جمیع البالد ، قومیةو  هي لغة وطنیة، و ظاهرة اجتماعیة العربیة تعد اللغةو 
ـــ ـــة أو غیرهـــا تقـــدر أن تلبـــي جمیـــع االحتیاجـــات ســـواءً ، و ةالعربی فهـــي غنیـــة ، أكانـــت أدبیـــة أو علمی

كل هذه ، قد انفردت بوجود ثنائیة فیها، و النحویةو  بقدرتها الصرفیة، و متنوعة بمصطلحاتها، بمعانیها
و هنــاك مــن اء الحصــیلة اللغویــة عنــد المــتكلم،إلــى جانــب إثــر ، الصــفات أضــفت علیهــا قیمــة جمالیــة

  )18-17الزواوي : ( .أن وظیفتها هي التعبیر عن الفكر اإلنساني، و یؤكد أن اللغة وعاء الفكر

  :مهارات اللغة العربیة 
  التربیة مهارات اللغة العربیة في خمس مهارات وهي :و  حصر علماء اللغة

  االستماع: التنبه، والتركیز، والمتابعة. -1

  مهارات القراءة الصامتة -2

 .فن اإلنشاد، و فن اإللقاء المعبر، جهریةالقراءة ال -3

 .التحدثو  مهارة التعبیر الشفوي -4

   )33-32:  2006، المصري( .مهارة الكتابة، و مهارة التعبیر الكتابي -5

  االستماع 
 تنمــو، و تعــد مهــارة االســتماع بــاكورة مهــارات اللغــة العربیــة  التــي یكتســبها الفــرد منــذ نشــأته

  .الفكريّ و  ره اللغويّ فهي القاعدة التي سوف ینطلق منها تطوّ ، یاتهر لدیه خالل فترة حتتطوّ و 

التي تؤثر في انفتاح الطفل على و  ،وتعتبر مهارة االستماع من أهم مهارات االتصال اللغويّ 
 واأللفــاظ، واألنمــاط، حیــث یتــزود بعــدد ال یحصــى مــن المفــردات العــالم المحــیط بــه علــى اآلخــرین،

 ة ذات الصــلة بالحــدیثباالســتماع تتطــور المهــارات اللغوّیــو  المفــاهیم،و  فكــاراألو  ة،األســالیب اللغوّیــو 
مهـــارة تمییـــز و  ر علـــى مســـتوى المهـــارات األخـــرى،أي ضـــعف فـــي مهـــارة االســـتماع ســـیؤثّ ، و الكتابـــةو 

مــن خــالل اســتماعه  ومــا هــو متشــابه،، ن صــاحبها مــن معرفــة مــا هــو مختلــف ســمعیاً األصــوات تمّكــ
والفكــــرة الثانویــــة فــــي ، والتمییــــز بــــین الفكــــرة الرئیســــة حــــروف الصــــوتیة،ومخــــارج ال، وطریقــــة نطقهــــا

التواصـــل مـــع أفـــراد و  ٕاذا تمكـــن الفـــرد منهـــا اســـتطاع االتصـــالو  موضـــوعات یســـتمع إلیهـــا مـــن غیـــره،
التقــدم واالســتمراریة  نــه مــن إحــرازتعامــل معهــم بشــكل یمكّ ، و آرائهــمو  َفِهــَم  وجهــات نظــرهمو  مجتمعــه،

  .التعّلمّیة في حیاته التعلیمیة 
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علــــى  رفالطفــــل األصـــم ال یقــــد ویعـــد االســــتماع الشـــرط األول للنمــــو اللغـــوي لــــدى الطفـــل، 
ویقـــرأ بهـــا أقرانـــه  ،الكتابـــة بالطریقـــة التـــي یـــتكلمو  وبالتـــالي لیســـت لدیـــه القـــدرة علـــى القـــراءة، الكـــالم
  ن.و العادی

 ،الصــــوت بالصــــورةة،عن طریــــق ربــــط والمفــــردات اللغوّیـــ ،ةفباالســـتماع تنمــــو الثــــروة اللفظّیــــ
، فاإلنســان یســمع األصــوات ثــم ینمــو، واالســتماع بــاألذن أســبق مــن القــراءة بــالعین .العمــلو  والحركــة

    .یفهمها قبل أن یقرأ رموزها بالعینو  الكلماتو  فیسمع المفردات

  ) 101:  2011، آخرونو  الخزاعلة(                                                    

  ستماعمفهوم اال
 رتبط بالنضـــجمـــفالســـماع ، اإلنصـــاتو  االســـتماعو  هنـــاك اخـــتالف بـــین مصـــطلحات الســـماع

التدریب و  التعلیمو  ،السمع من العیوب، وهي مرحلة تسبق االستماع، واالستماع مرتبط بالتفكیر خلوّ و 
   .اإلتقانو  یتفوق على االستماع في الدرجةو  أما اإلنصات فهو یشمل السماع

  )102:  2011، آخرونو  الخزاعلة(                                                         

  أنواع االستماع 
  هناك أنواع متعددة لالستماع أهمها :

 یحتاج هذا النوع إلى تحیز المتحدثین كـي یجـذب الطفـلو  ي غیر المؤثر :شاالستماع الهام -1
  .االستماع نحو

وٕاتاحـة الفرصـة لمسـتمع لتقـدیر الكـالم المسـموع، ة لفیـه تـتم تهیئـة الفرصـو  االستماع الناقد : -2
 .إلبداء الرأي إما بالقبول أو الرفض هفی

یشـغل حیـزًا فـي تفكیـر المسـتمع عنـدما یكـون مـا سـمعه مـن المتحـدث و  االستماع التحلیلـي : -3
 .ضد خبرته الشخصیة

 لفهــماالســتماع الــیقظ : وهــو ذلــك النــوع الــذي تكــون إلیــه الحاجــة فــي المواقــف التــي تتطلــب ا -4
 الدقة و 

تقــدیر مــا و  التقــدیر : حیــث یتضــمن االســتماع المــادة المســموعةو  االســتماع مــن أجــل المتعــة -5
  .یقدمه المتحدث
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  أهمیة االستماع 
وكبیرة بین مهارات اللغة العربیة األساسیة، ومهارات اللغات  ،مهمة لالستماع مكانةٌ 

  و ترجع أهمیة االستماع إلى ما یلي :ثر استخدامها في المواقف الحیاتیة،كفهي مهارة ی، األخرى

ألن القراءة باألذن أسبق من القراءة ؛ االستماع هو الطریق الطبیعي لالستقبال الخارجي  -1
 .بالعین

االنتبــــاه : كاألســــئلة و  االســــتماع عمــــاد الكثیــــر مــــن المواقــــف التــــي تســــتدعي اإلصــــغاء  -2
  .وسرد القصص، وبرامج اإلذاعة ،المناقشاتو واألجوبة، 

 .التراكیبو  العباراتو  لفرد بثروة لغویة هائلة من المفردات والجملیزود ا  -3

عـــدا الصـــفوف األولـــى مـــن ، الفهـــم فـــي جمیـــع مراحـــل التعلـــیمو  االســـتماع وســـیلة التلقـــي  -4
 .المرحلة االبتدائیة

 وفـــي نقـــل الثقافـــة البشـــریة قبـــل ظهـــور، االســـتماع دورًا فـــي نمـــو الحیـــاة اإلنســـانیة لعـــب  -5
 .الكتابة

ض لها فإذا لم نحسـن االسـتماع فـإن ة التي نتعرّ العدید من المواقف الحیاتیّ علیه یتوقف   -6
 .تماماً  الوعيّ و  أو عدم الفهم، الفرد سیتعرض لتحریف ما یسمعه بزیادة أو نقصان

ســرعة و  متابعــة المــتكلم،و  وحســن اإلصــغاء، یب علــى حصــر الــذهن،فــي االســتماع تــدر   -7
ألن عمــاد دراســتهم هــو ، الكلیــات والجامعــةة لــدى طــالب ة جلّیــتظهــر هــذه األهمّیــو  الفهــم

 ) 24-20:  2008، (السلیتي .االستماع إلیهاو  المحاضرات
  

  .السرعة والفهم -وقراءة البحث، مهارات القراءة الصامتة -ثانیاً 
  فها بعضهم بأنها :تطرق التربویون إلى تعریف القراءة فعرّ 

 تتـألف لغـة الكـالم مـن المعـاني، و رمـز المكتـوبالو  عملیة یراد منها إیجاد الصلة بـین لغـة الكـالم" -
  )139: 2012، (عون ."األلفاظ التي تؤدي هذه المعانيو 

هـــي أداء لفظـــي و  ،ل المعرفـــةتحصـــیو  ویعرفهـــا آخـــر بأنهـــا : وســـیلة اإلنســـان نحـــو التكیـــف
أو وترجمتـه إلـى سـلوك یحـل مشـكلة مـا،، نقـده إیـاه، و و نشاط عقلي تتطلب فهم القارئ لما یقرأسلیم،

  )40: 2011عید ( .یضیف شیئًا إلى الحیاة   "
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ة یعید القارئ بوساطتها بناء معنى عّبـر عنـه الكاتـب  فـي صـورة وتعرف بأنها " عملیة لغویّ 
یفید منه و  ینقدهو  رهیفسّ و  یحللهو  ثم یستنتج المعنى منها فیفهمه، المفرداتو  رموز مكتوبة هي األلفاظ
  )2: 2008، لیتي(الس مشكالته".و  في معالجة شؤون حیاته

مركبـة مرتبطـة بـالتفكیر عقلیـة عملیـة من خال ل التعریفات السابقة نجد أن مفهوم  القـراءة و 
ما ینتج منه من تعرف ، و ٕاعمال العقل، و ربط بین الرموز المكتوبة واستحضار المعانيتقوم على الو 

ــذا یالحــظ أن مفهــوم القــر ، نقــد وٕاصــدار أحكــامو  تركیــبو  تطبیــق وتحلیــلو  وفهــم انتقــل مــن  اءة قــد ل
 واالســتنتاج ،التــذكرو  ،إلــى الفهــم، النطــق بهــا صــحیحةو  المفــرداتو  االقتصــار علــى تعــرف الحــروف

   .حل المشكالتو   ،اإلمتاعو  ،التفاعلالربط، وثم النقد و و 

  وتتمثل أهمیة القراءة في أنها :

 .المكانو  اتصال الفرد بغیره ممن تفصله عنهم مسافات الزمانوسیلة  -1

ٕان فشـله فیهـا یـؤدي إلـى فشـله فـي تلقـي ، و خول أي مجال من مجـاالت العلـوم األخـرىمفتاح  د -2
 .من ثم فشله في الحیاة، و العلوم

 عــن طریــق الصــحافةربطــه بعضــه الــبعض ، و النهــوض بــالمجتمعو  القــراءة وســیلة فــذة لالرتقــاء -3
 .الكتبو 

 .مجتمعالتفاهم بین األفراد  في الو  الثقافي القراءة وسیلة لبث روح التقارب  -4

  )26:  2010، (أبو مغلي
  النقاط التالیة : )141-140:  2012، یضیف (عونو 

تعمــل علــى تعـــدیل و  تفیــد القــراءة فــي بنــاء شخصــیة القــارئ مــن خــالل تــأثره بالشــيء المقــروء -1
  .السلوك اإلنساني وتغییره

 الرخصو  المكانو  حریة الوقتو  تتمیز القراءة عن باقي وسائل الثقافة األخرى  بحریة االختیار -2
  سالمة اللغة ، سهولة المراجعةو  البقاء ودوام االقتناءو  السرعةو 

 النقاط التالیة : )34-33:  2006یضیف المصري (و 

 .قضاء وقت الفراغفي ، و لنفسوترویح عن ا ومتعة  ، غذاء للروح -1

 .وقرابة ذهنیة، قات فكریةاصد -2
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 عها من تدهور روحي ونزوع للشر.ما یتبو  ،ةلو لفترة وجیزة من األزمات النفسیّ و  حمایة -3

 .المشاكل النفسیةو ، العیوب الذهنیة تعالج القراءة -4

ن في مختلـف بقـاع األرض تربط بین الباحثیو  ه اإلنتاج الفنيتنظمه وتوجّ و  ه البحث العلميتوجّ  -5
 .؛ لیسیر مركب العلم بخطوات سریعةبرباط قوي

 ل الشاعر:حیث یقو ، متعةالكتاب صداقة فكریة مو  تخلق بین القارئ -6

  ابُ ــــــــانك األحبـــــتلهو به إن خ        ابُ ـــــــــــــتــت كوْ لَ إذا خَ  ُس ــــــاألنی مَ عْ نِ 

  وابـــــــــــــــــــــــصو  وتنال منه حكمة    ه    ــــــــــــودعتــــــــن استإرًا ــــــال مفشیا س

  كتابُ  في الزمانِ  سٍ جلی خیرُ و         سابحٍ  أعز مكان في الدُّنى سرجُ 
  

    :تعلیم القراءة هدافأ
تعرض الباحثة و  لكثرتها؛ التي من الصعب حصرهاو  یحقق تعلیم القراءة العدید من األهداف

  منها :

  .ةدیّ جْ المهارات التي تتطلبها القراءة المُ و  العمل على تنمیة االستعدادات -1

 .ٕامعانو  العقل للقراءة بتدبرة االهتمام بالقراءة، و تنمیّ  -2

  .تفسیرها تفسیرًا شامالً و  ٕادراك الكلماتو  االعتماد على الذات في فهمو  الدقة -3

 .عن طریق القراءة تنمیتهاو  توسیع محیط تجارب الطلبة -4

 .معرفة العالم الطبیعي من حولهمو  وغیرهم، ومعرفة ذواتهم تعّرف الطالب لشخصیاتهم، -5

 .حلهاو  العمل على مواجهتها، و ةتزید القراءة معرفة الطالب بمشاكلهم االجتماعیة المعاصر  -6

 .ترفع القراءة من  مستوى الوعي العالمي للطالب -7

 ،حاضـرهالدائم بالقراءة التي تلهـم الطالـب باألفكـار السـدیدة فـي و  تنمیة المیول لالهتمام المستمر -8
  .وقت الفراغ بشكل كبیر تزوده بما یساعده على استثمارو  ،ومستقبله

 )7-6:  2008، السلیتي(
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  : )34: 2006، ف  (المصريیضیو 

  .المیل للقراءةو  تنمیة الدافع -1

 .تراكیبو  زیادة الثروة اللغویة للطالب من مفردات -2

 .تذوق الجمال -3

 .ءو لمقر االستجابة لنقد ا -4

 .التمرین على جمع المعلومات -5

 .قرأهما  ىتدریب الطالب على التعبیر عن معن -6

 .االرتقاء بمستوى التعبیر -7

 .العه على البحوثخالل اطّ  زیادة ثقة الطالب بنفسه من -9

، واالجتماعیـــــة، مرتبطـــــة بمجموعـــــة مـــــن األســـــس: الســـــیكولوجیةأهـــــداف القـــــراءة  الشـــــك أن
ــخإالنفســیة ، و والثقافیــة ، عمــل علــى تحقیــق النمــو الســلیم للطــالب فــي شــتى النــواحي الشخصــیةوت ..ل

اتساعها باختالف و  ،مقهاوع ،متفاوتة في نوعها ن  أهداف القراءةإ و  النفسیة، و والفكریة، واالجتماعیة
العنایــة فــي المرحلــة االبتدائیــة ینصــب ، و تالف الصــفوف فــي المرحلــة الواحــدةالمراحــل التعلیمیــة واخــ

كســــب المهــــارات القرائیــــة المختلفــــة ، و تمثیــــل المعنــــىو  علــــى االهتمــــام بجــــودة النطــــق وحســــن األداء
رد ، و الوقـف عنـد اكتمـال المعنـىحسـن و  القـدرة علـى فهـم المعنـى، و واالستقالل فـي القـراءة، كالسرعة

  )27:  2010، المقرؤء إلى أفكار أساسیة تصاغ فیما یشبه العناوین الجانبیة للفقرات (أبو مغلي

وهـي فـي مجملهـا تعمـل ،  یمكـن حصـرهامتعـددة ال، و أن أهـداف القـراءة كثیـرة وترى الباحثة
  الرافد األساسي للثقافة، والمعرفةوهي  تحقیق النمو السلیم شخصیًا واجتماعیًا، وفكریاً، ونفسیًا،

  
  أنواع القراءة 

  قسم الباحثون القراءة إلى عدة تقسیمات العتبارات مختلفة منها :
  األداء.و  القراءة من حیث الشكل -1

 .القراءة من حیث أغراض القارئ -2
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  األداء و  أوًال القراءة من حیث الشكل

  هما :و  نیوتقسم إلى قسم

   .القراءة الصامتة -1

  .الجهریة اءةالقر  -2
  

   :القراءة الصامتة
 ن،اشــفتفیهــا اللســان والك یتحــر وال  ،ال یســتخدم فیهــا الجهــاز الصــوتي ،هــي قــراءة بــالعینین         
التــي تنقــل  وتــتم عــن طریــق العــین الباصــرة ، المراحــل التعلیمیــة بنســب متفاوتــةتســتخدم فــي جمیــع و 

همـــا العنصـــران  لفالبصـــر والعقـــألفكـــار، او  اغ حیـــث یســـتوعب المعـــانيالمـــادة المخطوطـــة إلـــى الـــدم
   .و توجه اهتمام القارئ نحو فهم ما یقرأهالن ویطلق علیها القراءة البصریة،الفاع

  )69: 2011، (عید )143: 2012، عون(
 :عناصر القراءة الصامتة

 .النظر بالعین إلى الرموز المقروءة -1

  .اللفظ الذي یؤدیه الرمز المكتوب -2

 .ثیره المنظور إلیه من تلك الرموزالنشاط الذهني الذي یست -3

  الثالثـــــــة التـــــــي تـــــــتم القـــــــراءة  هـــــــي التـــــــألیف الســـــــریع لهـــــــذه العناصـــــــر مهمـــــــة التـــــــدریسو           
  هــــذا النـــوع مـــن القــــراءة لـــه أثـــره فــــي % مــــن مواقـــف القـــراءة األخرى،و 90 وتشـــكل القـــراءة، بتكاملهـــا

  ألن فیهــــا تحــــررًا مــــن قواعــــد ؛ الســــرورو  فیهــــا نــــوع مــــن المتعــــة، و االجتمــــاعيو  نمــــو الطفــــل النفســــي
     .الضوضاءو  ، وتسود في جو هادئ بعید عن الفوضىاللغة

   )55:  2006، زاید()36:  2006، المصري(

  القراءة الجهریة 

الداللـة مختلفـة  رمـوز صـوتیة و  ویقصد بها العملیة التي یتم فیها ترجمـة الرمـوز الكتابیـة إلـى       
، مسـموعة فـي أدائهـاو  ،مضـبوطة فـي حركاتهـا، فـي مخارجهـا صـحیحة، حسب المعنـى الـذي تحملـه

  من مزایاها :، و وهي أصعب من القراءة الصامتة من حیث األداء، معبرة عن معانیهاو 
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  من الناحیة النفسیة  - 1

یسـعد و  ،، ویستریح لسـماع صـوتهٕاشباع لمعظم أوجه النشاط عندهو ، المتعلم فیها تحقیق لذات      
  .باستماع زمالئه لهو  ویحس بالسعادة حین یشعر بالنجاحعلم على قراءته،لب حینما یثني المالطا

 الناحیة االجتماعیة  - 2

، التهیـب عنـهو  تطرح الخجـلو  وتعزز ثقته بنفسه، وفیها یتمرن الطفل على مواجهة اآلخرین        
  .أهدفهو  یشارك في مناقشة مشكالت مجتمعهو  تجعله یساهمو  تم إعداد الفرد للحیاةیوبها 

 ناحیة التربویة ال - 3

محاولــة و  مــین،هــي عملیــة ترتكــز علــى تشــخیص جوانــب الضــعف فــي النطــق لــدى المتعلِّ           
صـًا فـي الصـفوف تمثیـل المعنـى وخصو و  ٕاجـادة األداء،و  یلة إلتقـان النطـقوهي أحسـن وسـ ،عالجها

ــ وتســهم فیهــا تنمیــة لــروح الجماعــة،و  تمتاعهــي وســیلة اســتماع واســو  األولــى مــن التعلــیم، ة فــي تنمّی
المتقدمـة فـي قـراءة  خصوصًا إذا كـان الصـوت مـؤثرًا  وتحبـب الطـالب فـي الصـفوفو  ةاألذن اللغویّ 

   )10:  2008، السلیتي(  )62-61:  2006، زاید( .األسالیب الراقیة  و  األدب

  

  على ثالثة عناصر هي :القراءة الجهریة  تعتمد و 

  "رؤیة العین للرمز  -1

 م  الرمزنشاط الذهن في  إدراك فه -2

 )60:  2006، زاید(التلفظ بالصوت المعبر عما یدل علیه ذلك الرمز " -3
أن و  دونهـا ال یتحقـق الـتعلممـن و  ،مجهریة هي أساس الـتعلّ و  القراءة صامتة وترى الباحثة أن       

 ف في تلكللتخلّ  اً أن هناك أثر ، و التفوق الدراسيو  هناك عالقة بین التفوق في امتالك مهارات القراءة
  .المهارات على حیاة اإلنسان

  

  أنواع القراءة من حیث أغراض القارئ : ثانیاً 

   .المتعجلین كقراءة الفهارسو  ثینهي قراءة هامة للباح، القراءة العاجلة والسریعة -1

لفهـــم المســـائل ، التریـــثو  تمتـــاز باألنــاة، و اإللمـــامو  یـــراد بهــا االســـتذكار، و القــراءة التحصـــیلیة -2
 .تفصیالً و  إجماالً 
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 التفكیر و  وهي قراءة خالیة من الغموض، ءة للمتعة األدبیة والعقلیة الریاضیةقرا -3

 یتطلـب هـذا النـوع مـن القـراءة التـأني، و أو نتاج عقلي، القراءة النقدیة التحلیلیة : كنقد كتاب -4
 .التمحیصو 

 .ویتم فیها الرجوع لعدة مصادر، قراءة لجمع معلومات -5

یمتــاز هــذا النــوع بالوقفــات ، و كقــراءة تقریــرع متســ قــراءة لتكــوین فكــرة عامــة عــن موضــوع  -6
 )37:  2006، المصري.(الخاصة
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  احملور الثالث
  مفهوم التعبري 

  لغة :التعبیر  –أ
عبرهـــا و  عبـــارة، و " عبـــر الرؤیـــا عبرهـــا عبـــراً  )529: 3ج 1979ورد فـــي معجـــم لســـان العـــرب (   -

  أخبرها بما یؤول إلیه أمرها ".، و رهافسّ 

  .فتكلم بها عنه "، نى بحجتهر عن فالن تعبیرًا إذا عُ اهیدي: " عبّ وقال الفر    -

ـــ )484:  2002(جـــاء فـــي معجـــم المنجـــد        ،ر عّمـــا فـــي نفســـه بـــّینوعّبـــ، رهاعّبـــر الرؤیـــا: فّس
  .وأعرب

  .عن التعبیر " التعبیر فْسُر الرؤیا " )497: 1994، الرازي(وجاء في مجمل اللغة      

  )63سورة یوسف آیة (لكریم " إن كنتم للرؤیا تعبرون " قد ورد في القرآن ا   -

 هــو  اإلبانــةو  لــم یكــن معروفــًا بمعنــاه االصــطالحيو  ویبــدو أن التعبیــر ورد  بمعنــى التفســیر
  .اإلفصاح في الحدیثو 

  التعبیر اصطالحًا :  - ب
  من هذه المفاهیم أنه :و  ، تناول الباحثون التعبیر بمفاهیم عدة

بعبـــارات ، واألفكـــار، والمشـــاعر، حـــدیث أو بالكتابـــة عـــن األحاســـیس الداخلیـــةإفصـــاح المـــرء بال"   -
   )132:  2011، عید( .مة"سلی

  .وأفكـار بحیـث یفهمـه اآلخـرون"، اإلفصاح عما یجول في خاطر اإلنسان من مشـاعرو  "اإلبانة  - 
  )437:  2005الدلیمي، و  الوائلي(

 ".وخاصـة بالمحادثـة أو الكتابـة، طرق اللغویـةمشـاعر بـالو  عما في الـنفس مـن أفكـار "اإلفصاح   -
  ) 2009مقدادي،و  (عاشور

 والكتابــة،، وخاصــة بالمحادثــة، ةومشــاعر بــالطرق اللغوّیــ، "اإلفصــاح عمــا فــي الــنفس مــن أفكــار  - 
 قدراتــهو  ،وعــن مواهبــه، أو الكاتــب ،ن شخصــیة المتحــدثعــوعــن طریــق التعبیــر یمكــن الكشــف 

  )197:  2003الحوا مده،و  عاشور( .میوله "و 
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 عالمـات محـددةو  ومشـاعر، ظـاهره حـروف مرسـومة، آراءو  ،رأفكـاو  جـوهره معلومـات "أداء لغويّ   -
وتحقیــق ، وتجویــد التعبیــر، بهــدف تنظــیم االتصــال؛ مــنظم ومحكــم )الشــكلو  الجــوهر(كالهمــا و 

  )15:   2003فضل اهللا،.(التوثیق " و  اإلثبات

  )143:  2000 ،(عطا اهللا .نفسه من أفكار"في یدور  أو قلمه عما، "إفصاح اإلنسان  بلسانه   -

، ةاإلبـــداعات األدبّیـــو  ة،ة، والجوانـــب البالغّیـــ"منظومـــة متكاملـــة، تتـــداخل فیهـــا المهـــارات اللغوّیـــ  -
  .)45:  2004المصري،(ة " واألبعاد التربویّ ، ةالعقائدیّ و  ةوالرؤى الفكریّ ، المیولو  والحاجات

  والمشاعر استخدامًا سلیمًا "، ة في اإلفصاح عن األفكار"القدرة على استخدام اللغ   -

  . )23:   2002(الفلیت      

        مســــتوى  أو المشــــاعر شــــفاهة أو كتابــــة، بلغــــة عربیــــة ســــلیمة تناســــب، "اإلفصــــاح عــــن األفكــــار   -
  .)129:  2005موسى و  العیسوي( المستمعین "

  
  : مشتركة بین تعریفات الباحثین منها اً وبالنظر إلى التعریفات السابقة نجد أن هناك أمور 

األحاســـیس الداخلیـــة و  الهـــدف مـــن التعبیـــر هـــو اإلفصـــاح عمـــا یجـــول فـــي الـــنفس مـــن المشـــاعر  -
  األفكار.و  والخواطر

  .والتواصل والتفاهم ،الغایة من التعبیر هو تحقیق االتصال -

  .سواء مكتوبة أو منطوقة، یتطلب التعبیر قوالب لغویة -
  

  بیرأهمیة التع
ــو  التعبیــر حاجــة هامــة        یمارســها  فــي جمیــع و  یــؤدي بــه حیاتــه، الكبیــرو  ة للفــرد الصــغیرحیوّی
وهـــو ، ویــتمكن مــن التعبیـــر عــن ذاتــه، وجدانــهو  بــه یفصــح المـــرء عمــا یجــیش فــي خـــاطرهو  مراحلهــا

  .یحادثونه بما یهمه، و حیث یخاطبهم بحاجاته، وسیلته في التعامل مع أفراد مجتمعه

یـــــري علمـــــاء اللغـــــة أن التعبیـــــر یـــــؤدي لإلنســـــان عـــــددًا مـــــن الوظـــــائف منهـــــا : الوظیفـــــة و          
 فنمـــو كـــل منهمــــا، مرتبطــــان ارتباطـــًا وثیقـــاً أن التعبیـــر والتفكیـــر ، و المهنیـــة، و الثقافیـــة، و االجتماعیـــة

خبراتـــه فـــي و  كالهمـــا مـــرتبط بتجـــارب اإلنســـان، و ارتقائـــه كـــل االقتـــرانو  ارتقـــاؤه مقتـــرن بنمـــو اآلخـــرو 
 مشـاعرو  الوجدان من أحاسـیسو  فالتعبیر ال یكون نابضًا بالحیاة إال بقدر ما یثیر في النفس .لحیاةا
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ٕاذا لم یستعمل المتعلم تعبیرًا مستمدًا من تجاربه الشخصیة فهو صـیغة میتـة مهمـا كانـت ، و ذكریاتو 
  .القیمة البالغیة التي یتمتع بها

ي ضــرورًة تعلیمیــة تفرضــها حیــاة التلمیــذ فــي والتحریــر ، لــذلك كانــت العنایــة بــالتعبیر الشــفوي
 مستقبله یطمح إلى أعلـى مراتـب الرقـي ثقافـةو  في غده، و التحصیلو  هو یبنى على المعرفةو  حاضره

  ).41:  2000، عامر(االجتماعي و  التآلفو  آفاق العلوم الواسعة، و حضارةو 

هما ، و ان عن كل حیوانز اإلنسبالكتابة تمیّ ، و واتصاف اإلنسان بالكالم عزز مكانة التعبیر
لعل ، و و اتصال بین البشرأالمكتوب ال یكون هناك تواصل و  سبل التعبیر، وبغیر التعبیر المنطوق

ْح ِيل َصْدِري[: أهم دلیل على أهمیة التعبیر ما جاء في قوله تعالى  ْ ِيل َأْمِري*  َقاَل َربِّ اْرشَ  *  َوَيرسِّ
  .)28 - 25طه ( ]ْفَقُهوا َقْوِيل يَ *  َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِساِين 

كلمــــا اختلفــــت اآلراء . و تعقیــــداً و  وحاجـــة اإلنســــان للتعبیــــر تــــزداد كلمــــا ازدادت الحیـــاة تطــــوراً 
ألن ؛ التواصـل بـین األفـراد أكثـر إلحاحـًا فیهـاو  أصـبح التفاعـل، و ووجهات النظـر فـي معالجـة مواقفهـا
اإلفهام و  وبه یتم الفهم، االتجاهاتو  نشر القیمو ، تبادل اآلراء، و بالتعبیر یحصل  التفاعل بین األفراد

   )226:  2007، (عطیة .لكل ما یجري في الحیاة

؛ التعبیــر لــیس مجموعــة مــن المهــارات اللغویــة المتنوعــة التــي یجــب علــى الطالــب أن یتقنهــاو 
لمعرفـي للتعبیر بعدًا آخر غیـر البعـد اللغـوي، أال وهـو البعـد ا بل أنّ ، التعبیر منلكي یصبح متمكنًا 
الخبـرات عـن طریـق و  ،راألفكاو  المعارف،و  بتحصیل الطالب للمعلومات )المعرفي(ویرتبط هذا البعد 

المقــدرة علـى بنــاء و  ،رالبعـد المعرفـي یكســب الطالـب التــدفق فـي التعبیـو  ،المطالعـة المتنوعـة  الواعیــة
 اإلكثـار بالمطالعـة،و  حـثهم علـى االهتمـامو  هـذا مرهـون بتشـجیع الطلبـةو  وعمقهـا،، تنظیمهـاو  الفقرات

ة فــي عریّ وِشــ، ةثرّیـوتحفــیظ الطلبـة قطعــًا نَ  مــا یتـدرب علیــه الطلبـة عنــد الكتابـة،و  والـربط بــین المقـروء
 الـدلیمي(  .لك كلها وسـائل مفیـدة تسـاعد الطلبـة علـى توسـیع هـذا الجانـب المعرفـيتف، دروس األدب

  )265:  2003، الوائليو 

  ة التعبیر في النقاط التالیة :أهمیّ  )235:  2005(الساموك و  یلخص الشمريو 

  .یمثل التعبیر حلقة اتصال الفرد بمحیطه من أفراد المجتمع -1

، عـن طریـق تبـادل اآلراء، ض الفـرد مـن مشـكالتیعتبر التعبیـر وسـیلة ناجحـة فـي حـل مـا یعتـرّ  -2
  .وتوسع المشاكل تأخر النمو،، و الفشل في ذلك یؤدي إلى فقدان ثقة الفرد بنفسهو 
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فعدم الدقـة فـي التعبیـر تـؤدي للفشـل وتـأتي بعكـس ، تحتاج إلى الدقة، میةتعلّ  –هو أداة تعلیمیة  -3
  .غیره من شرائح المجتمعو  كفاءة عمل المعلمو  الدقة تؤكد نجاح، و األهداف المرجوة

ـــار لمهـــارة المـــتعلم فـــي توظیـــف النحـــو -4 ـــه اختب ـــة، ففی  ،واإلمـــالء ،والخـــط ،للتعبیـــر وظیفـــة تقویمی
  واألسالیب ،سل األفكاروتسل

وهـي مسـاعدة الطالـب فـي  ،وتـأتي بقیـة فـروع اللغـة كوسـائل معینـة التعبیر غایة دراسة أي لغة، -5
  .التعبیر  الواضح السلیم

التواصـل و  وسیلة االتصـالو وه قمة فروع اللغة العربیة، أن التعبیر یوضع على وترى الباحثة      
وثقتـه  بـه یحقـق اإلنسـان ذاتـه، و عنـه وهـو وسـیلة لحـل مشـكالته المجتمـع، وال غنـى للفـردو  بین الفـرد

   .بنفسه إذا ما أحسن استخدامه
  

  أهمیة التعبیر في التعلیم 
ة مـن تـدریس فــروع اللغـة العربیـة المختلفـة هـو الوصـول إلــى البـاحثون أن الغایـة النهائّیـ ىیـر 

  .كتابة "و  سالمة " محادثةو  ین المتعلم على التعبیر بطالقةتمكّ 

ضــرورة فرضــتها حیــاة المــتعلم فــي حاضــره، فهــو یتــراكم علــى المعرفــة و  تعبیــر أهمیــةللــذلك فل
، المعـــارف الرحبـــةو  آفـــاق العلـــوم، و الحضـــارةو  وفـــي مســـتقبله یتطلـــع إلـــى مراقـــي الثقافـــة والتحصـــیل،

  .والتآلف االجتماعي

، كتابـهو  ا وقتـهلكـل منهـ، و وٕاذا فرضت بعض التقالید التعلیمیة تقسیم اللغة العربیة إلى فـروع
ویأتي دور ، وروائع البالغة، عیون النصوصو  فإن التعبیر یعد البوتقة التي تصهر فیها ثمرة القراءة

یحمــي و  تعصــم قواعــد اإلمــالء المفــردات مــن أخطــاء الرســمو  الجمــالو  الخــط لیكســب الكتابــة الحســن
  .فسادهو  الخلل المؤدي إلى انهیار المعنىو  القواعد التراكیب من األخطاءو  النحو

   )42:  2000، عامر(                                                                     

  أهمیة التعبیر في التعلیم في ما یلي :  )177:  2010(ویلخص طاهر 

 وأدب الحــــدیث،، حســــن األداء، و یعــــوده الجــــرأةو  إنــــه یعمــــل علــــى تقویــــة شخصــــیة المــــتعلم -1
  .ةالمناقشة ، والمناظر و 

 ، ویبـــرز منـــه شخصـــیة  واعیـــة، االجتماعیـــة لـــدى المـــتعلمو  یعمـــق العـــادات الفكریـــةو  یقـــوي -2
  .متزنة نفسیاً 
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  .أو یكتب، التفكیر قبل أن یتحدثو  یدرب المتعلم على حسن االستماع -3

  .االبتكارو ، واسعًا لإلبداعیفتح أمامه مجاًال یؤدي إلى التخیل، و ، و لمواهبینمي ا -4

تساعده على دقة فعبارات، ، فجمل، فمفردات، ارلم من ترجمة المرئیات إلى أفكیمكن المتع -5
  .المالحظة

، لــى تناســق األفكــار والمفــاهیمویعــود المــتعلم ع، أو یكتــب، ینمــي الثقــة بــالنفس بمــا یقــال  -6
، الثقافیةوتنمیة الحصیلة العلمیة و ، لدرسمما یؤدي إلى زیادة فهمه ل ، البعد عن الغموضو 
   .المعرفةالتوسع في مجاالت الثقافة و و  ضةمفتاح اإلفایمتلك و 

، مهاراته  أن التعبیر یفتح أمام الطلبة آفاقًا رحبة إذا ما أحسن التدریب على  ترى الباحثةو
ـــدیهمو  علـــى تنمیـــة الموهبـــة، و ویعمـــل علـــى االرتقـــاء بمســـتواهم اللغـــوي  ینمـــي شخصـــیتهمو  اإلبـــداع ل

  .یصقلهاو 
  

    :أهداف تدریس التعبیر
مـــا تســـعى لـــه فلســـفة التعلـــیم فـــي ، و تتضـــح أهـــداف التعبیـــر مـــن الوظیفـــة االجتماعیـــة للمـــتعلم       

تتمثـل هـذه األهـداف فیمـا و  معارفـهو  قدراتـهو  محصلتها النهائیة مـن بنـاء اإلنسـان المتكامـل فـي نفسـه
  یلي :

 طابــةكالخ، تمكــین التالمیــذ مــن التعبیــر فــي شــتى األحــوال التــي یتعرضــون لهــا فــي حیــاتهم  -1
  .نوءتلخیص ما یقر ، و الشكاويو  كتابة الرسائل، و الجوابو  السؤال، و المناظرةو  الحوارو 

 .التراكیب الغریبة المتداولةو  تنقیة لغة المتعلمین من األخطاء الشائعة المتناقلة  -2

من جمیع فروع ، تمكین المتعلمین من استخدام محصولهم اللغوي في سیاق تطبیقي مؤلف  -3
 .ي منحى شامل متكاملفو  اللغة العربیة

 بـــث الثقـــة فـــي نفـــوس المتعلمـــین نحـــو مقـــدرة اللغـــة العربیـــة علـــى اإلیفـــاء بمعـــاني الحضـــارة  -4
 )43 -42:  2000، عامر( .متطلبات العصرو 

  األهداف التالیة : )133:  2010(ویضیف عید 

  .الفكري  للمتعلمینو  إثراء المحصول اللغوي -1

  .لمواجهة اآلخرین؛ االرتجالو  تي تتطلب فصاحة اللسانإعداد التالمیذ لمواقف الحیاة ال -2
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  .انتقاء اللفظ المالئم للمعنىو  تمرین التالمیذ على اختیار -3

  .الربط فیما بینهاو  سلسلهات، و تدریب المتعلمین على ترتیب األفكار منطقیاً  -4

  .ٕاطالق العنان لخیالهم في التعبیر الهادف، و تنمیة الذوق األدبي للمتعلمین -5

والشـــــكر ، مختلفــــة كالتهنئــــة، والتعزیــــةتــــدریب المتعلمــــین علــــى التحــــدث فــــي المناســــبات ال -6
   .االعتذارو 

  األهداف التالیة : )211: 2003الوائلي (و  ویضیف الدلیمي

  .تمرین التالمیذ على تخطي التعبیر المباشر وصوًال إلى التعبیر الفني المجازي -1

  .األفكار الطریفةو  ني الجدیدةتدریب التالمیذ على انتقاء المعا -2

  .دقتهاو  تدریبهم على حسن المالحظةو  التحلیل لدى التالمیذو  ة روح النقدتنمیّ  -3

  یجب علینا كمربین أن نعد طالبنا لهذه الحیاة.و  الحیاة نفسها أن التعبیر هو وترى الباحثة

  
  اإلنشاءو  الفرق بین التعبیر

لیس كل تعبیر إنشاء؛ ألن اإلنشاء یهتم و  تعبیر شاءٍ أن كل إن )225:  2007(یرى عطیة         
التزویـــق، وقصـــد الجمـــال، والتـــأثیر فـــي الســـامع أو القـــارئ  و  الخلـــق القـــائم علـــى اإلبـــداعو  بالصـــناعة
  .لیس كذلك في التعبیرو  عذوبة اللفظ منشودة في اإلنشاء،و  جمال السبكو  الخیالو  فالبالغة

غیر أن المعنیین بطرائق التدریس یصرون على ، اإلنشاء ومع أن المنشود في المدارس هو        
ألنهم  أن التعبیر عندما یكون عنوانًا لدرس مـا، أو فـرع مـا ؛ االبتعاد عن اإلنشاء و  استخدام التعبیر

لمتعلمـین إلیـه حاجـة لال ینسى التعبیر الوظیفي الـذي حتى و  ،بعد المعلم عن السعي وراء الصنعةسی
  .مهمة ال یمكن أن تغفل

؛ المتوسـطة مـن الدراسـةو  التعبیـر فـي المراحـل األساسـیةو  یكون اإلنشاء في المراحل المتقدمـةو       
معرفتـه بأسـالیب و  استخدام حصـیلته اللغویـة،و  ،احل المتقدمة یطلب منه اإلبداعألن الطالب في المر 

كـان التعبیـر ال  ٕانو  الكالم في مواجهة مواقـف وجدانیـة، ومعالجـة ظـواهر تسـتثیره فـي حیاتـه الیومیـة
یمنـع ذلـك لیشـمل اإلنشـاء، ولكـن البـد  أن یـتم لفـت انتبـاه  المتعلمـین والمعلمـین إلـى أن المـتعلم فـي 

یرســـم مالمـــح رؤیتــه لمـــا یجـــري و  اإلبــداع لیعبـــر عـــن نفســه،و  ،المراحــل المتقدمـــة یحتــاج إلـــى الخلـــق
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، وتهم اللغویةمین إلى زیادة ثر الجمال، سیدفع المتعلو  ٕان السعي في هذه المرحلة وراء الخلقو  حوله،
   .ثقافتهم واإلحاطة بأسالیب التعبیرو  ٕاثراء معارفهم،و 

  

  أنواع التعبیر 
  .الثاني مرتبط بغرض التعبیر، و قسم الباحثون التعبیر إلى قسمین القسم األول مرتبط بالشكل       

  أوًال : التعبیر من حیث الشكل  
  أ.  التعبیر الشفوي 

ــــذي یصــــدره المرســــل مشــــافهه  )227:  2007(یعرفــــه عطیــــة   بأنــــه " الكــــالم المنطــــوق ال
یســتخدم فــي مواقــف المواجهــة أو مــن خــالل وســائل االتصــال الصــوتي و  یســتقبله المســتقبل اســتماعاً و 

  .غیرها "و  االنترنتو  التلفاز، و كالهاتف

اًال فـي األكثـر اسـتعمو  هـو یسـبق التعبیـر الكتـابيو  یطلق علیه اإلنشاء الشـفوي أو المحادثـةو 
  بیئتهم المحیطة بهم و  التفاعل بین األفرادو  فهو األداة األكثر سرعة في االتصال، حیاة اإلنسان

  ).197:  2007الحوامدة، و  عاشور(

الكتـابي و  ویرتبط التعبیـر الشـفوي، أما الكتابي فطریقه البنان، اللسان هالتعبیر الشفوي طریقو 
  .ًال وثیقاً كالهم یتصل باآلخر اتصا، و ارتباطًا قویاً 

 المناقشــــة یعبــــر اإلنســـان عــــن ذاتـــه بجمــــل تلقائیــــةو  فـــالتعبیر الشــــفهي مـــن خــــالل المحادثـــة
وبهـذا یكـون الفـرد قـد حقـق ، استخدام اللغةو  وهذا یعتبر جزءًا هامًا في ممارسة، مرتجلة بدون كتابةو 

 لمتعلقــة بالحــدیثهــو مســاعدة المتعلمــین فــي اكتســاب المهــارات ا، و هــدفًا أساســیًا مــن التعبیــر الشــفوي
:  2003، الـــوائلي، الـــدلیمي(. القـــدرة علـــى التعبیـــر الجمیـــل المـــؤثر فـــي النفـــوس، و المناقشـــة البنـــاءةو 

167.(  

الطفــــل فــــي مراحلــــه األولــــى مــــن التعلــــیم یعتمــــد علــــى التعبیــــر الشــــفوي الــــذي یعتمــــد علــــى و 
ویــدهم بــالمفردات تز و  ، رئیســي لتــدریب التالمیــذ علــى النطــق الصــحیحو  وهــو تعلــیم خــاص، المحادثــة

 یــر قــراءة للــنفسیعتبــر هــذا التعب، و اللغویــة التــي تمهــدهم للكتابــة فــي المواضــیع التــي یطرحهــا المعلــم
مشــاعر یترجمهــا شــفویًا حیــث یقــوم ، و وخــواطر، عكــس عمــا یجــول فیهــا مــن أفكــاریألنــه ؛ الوجــدانو 

 عاشـور(التشـبیهات و  فـع الصـورأر و  ةاأللفـاظ الموحّیـ، و أجمـل الكلمـات، و بانتقاء أبلغ المعاني الرفیعـة
  .)201:  2007، الحوامدةو 
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مـــدى ارتباطهـــا ببیئتـــه ، و ویعتمـــد التعبیـــر علـــى اللغـــة التـــي یكتســـبها التلمیـــذ داخـــل المدرســـة         
ویــرتبط التعبیــر الشــفهي ارتباطــًا كبیــرًا بمــدى ، الخارجیــة حیــث یبــدأ التلمیــذ بتوظیــف الكلمــات الجدیــدة

، المفردات اللغویةو  بمقدار إلمامه باأللفاظ، و الكتابةو  بالمقدرة على القراءةو  ،استیعاب التلمیذ لدروسه
  .كیفیة استخدامهاو 

فنمـــو أعضـــاء ، االجتمـــاعيو  النفســـيو  ویتــأثر التعبیـــر الشـــفوي بســـیكولوجیة النمـــو الجســـمي         
ب النطـق أدى ٕاذا كان لـدى الطفـل عیبـًا مـن عیـو ، و النطق تؤثر في لفظ الطفل من الناحیة الجسمیة

وتــؤثر هــذه العیــوب علــى ، الفأفــأة، و العیــوب اللفظیــة كالتأتــأة، و وظهــرت المشــاكل، إلــى تشــویه اللفــظ
، ویلجـأ الطفـل إلـى الهـروب، الخـوفو  ولـد لدیـه مشـاعر الخجـلمن الناحیـة النفسـیة  ؛حیـث تُ ، الطفل

وال یعـد هنـاك مجـاًال ، االنطواء فإنه یلجأ إلى؛ من زمالئه اً أو استیعاب ذكاءً  ٕاذا شعر أیضًا بأنه أقلُ و 
  )175:  2007، للتعبیر عما یجیش في نفسه. (الضبعات

حیــث ، واضــح فــي تعبیــر الطفــل إضــافة إلــى مــا ســبق  فــإن الظــروف االجتماعیــة لهــا أثــرٌ          
مواجهــة ، و العالقــات بــین الوالــدین دورًا بــارزًا فــي تنمیــة الثقــة لــدى الطفــلو  تلعــب التنشــئة االجتماعیــة
، ولغویـــاً ، الـــزمالء فـــي توجیــه الطفـــل نفســـیاً و  وتــؤثر العالقـــة مـــع المعلمــین، اآلخــرین والحـــدیث معهـــم

ومقبول اجتماعیًا یشجعه ذلك في التعامـل  مـع األفـراد فـي ، فعندما یشعر الطفل بأنه إنسان محبوب
إلــى  ممــا یــؤدي، بشــكل قــوي، حاجاتــهو  لیعبــر عــن مطالبــه؛ ینطلــق بكــل حریــة، و بیئتــه المحیطــة بــه

مطالبــه هـــي و  وال تعــد حاجـــات الطفــل، مطالبــهو  توظیفهــا فـــي التعبیــر عــن حاجاتـــهو  اكتســاب اللغــة
، بل قد تكون دوافع أخرى كرغبته في االستكشاف، الوحید وراء منطق وحدیث التلمیذو  الدافع الرئیس

  .غیره نحوأو محاولته إلثارة االهتمام نحوه و ، أو الرغبة في كسب المزید من الخبرات
الحـدیث یجـب أن تراعـى و  تزداد لدیه المقـدرة علـى الكـالمو  حتى نقوم  بتنمیة الطفل لغویاً و        

  بعض األسس المهمة منها :

  .أن یتعود حسن االستماع إلى المتحدث أو السائل وفهم المقصود من الحدیث أو السؤال -1

 ، التحـدث عـن نفسـه، و مالً كـا ذي بدء مـن نطـق اسـمه فل باديءالتدرج في توجیه األسئلة للط -2
  .یحبهاو  األشیاء التي یفضلهاو  ، میولهو  عن رغباته و 

  .من ثم یحفزهم على روایتها بطالقة، و أن یعتمد التعبیر على القصص القصیرة حیث یرویها المعلم -3

  .هممغامراتو  هممع أسر  همتحفیز وتشجیع التالمیذ على التحدث داخل الفصل عن رحالت -4

  )189، إسماعیل(                                                                          
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  أهمیة التعبیر الشفوي
قـد أجمـع المربـون علـى و  ، یعتبر التعبیر الشفوي األساس الـذي یقـام علیـه التعبیـر الكتـابي

غـراض فـي تعلـم مـن أهـم األ، والسـلیم ،والتعبیـر الشـفوي الجیـد ،ة قدرات الطلبة علـى الحـدیثأن تنمیّ 
ومــن خــالل التعبیــر الشــفوي تتضــح  .والتقــدم الثقــافي ،ومظهــر مهــم مــن مظــاهر الرقــي اللغــوي اللغــة،

تتســــم و  ســــلیمةو  عبــــارات فصــــیحةو  حاجــــاتهم بجمــــلو  قــــدرة المتعلمــــین علــــى التعبیــــر عــــن أغراضــــهم
  .المتانةو  الحسن، و بالوضوح

 هـا : اسـترجاع واسـتدعاء األفكـاریتطلب التعبیر الشفوي عدة مهارات عقلیة معقدة منو  هذا
  .ترابطهاو  تسلسلهاو  ترابط األسالیبو  ، التركیب المالئمو  انتقاء اللفظ ، و المعانيو 

، العنایة الشدیدة لتهیئة أذهان التالمیذو  االهتمامو  لذلك یتحتم على المعلم إعطائها األولویة
  .اإلكثار من محادثهمو  شفويواستنتاجها مع العنایة الفائقة بدوام التمرین على التعبیر ال

  )69: 2010، الحالق(                                                              

الطالقــة مــن غیــر تكلــف فــالتعبیر عــن الــذات أمــر تلقــائي و  التعبیــر الشــفوي یعكــس العفویــةو 
التعبیــر عمــا و  لكــالمیــدفعهم لو  علــى المعلــم أن یحفــز األطفــال علیــه، و یمیــل إلیــهو  یحبــه، عنــد الطفــل

   .نموا نمت لدیهم الطالقة اللغویةو  تجیش به نفوسهم منذ الطفولة حتى إذا ما شبوا

   )237: 2005، الساموكو  الشمري(                                                

مهارات أنه حتى یتأتى للمعلمین  إكساب الطلبة   )211:  2003الوائلي (و  یرى الدلیميو          
  المحادثة علیهم ما یأتي :و  التعبیر الشفوي

  .الصحیحو  رفد المتعلمین بالحصیلة اللغویة التي تمكنهم من التعبیر الواضح -1

  .أفكار طریفةو  تدریب المتعلمین على اختیار معان جدیدة -2

 ، دبیـةٕاكسـابهم الجـرأة األو  تـدریبهم علـى المواقـف الخطابیـةو  تعوید المتعلمین على الصـراحة -3
  .حسن األداءو  آداب الحدیثو 

ـــنهم مـــن طالقـــة اللســـان -4  أســـالیب، و األفكـــار بألفـــاظ فصـــیحةو  التعبیـــر عـــن المعـــاني، و تمكی
  .تراكیب صحیحةو 

) أن  التعبیــر الشـــفهي باللغــة العربیــة الفصــحى أشـــق 47:  2010ویضــیف أبــو صــبحة (         
بــًا یمكنــه التعبیــر مشــافهة وال یســتطیع التعبیــر فنــادرًا مــا تجــد طال، علــى الــنفس مــن التعبیــر الكتــابي
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قــوة و  العبــارات المالئمــة للمعــانيو  وذلــك ألن التعبیــر الشــفوي یحتــاج إلــى استحضــار األلفــاظ، كتابــة
فـي حـین أن التعبیـر الكتـابي فیـه ، خصوصًا إذا ما تم ذلك أمـام حشـد مـن النـاسو  الجرأةو  الشخصیة

  .المفردات قبل الشروع في توثیقهاو  يالمعانو  فرصة  كافیة الستحضار األفكار
لـیس مـن السـهل ، و أن التعبیر الشفوي یسبق التعبیر الكتـابي فـي حیـاة اإلنسـان وترى الباحثة       

  .قدرات متعددة  ،و ألنه یتطلب مهارات وفصاحة؛ على إي إنسان إجادته
  

   :أهداف التعبیر الشفوي
ف علـــى رأس قائمـــة أهـــداف تعلـــیم اللغـــة تكلـــ رالتعبیـــر مـــن غیـــو  الطالقـــةو  تـــأتي التلقائیـــة

 .یرغب الطفل بممارسته، ذلك أن الرغبة في التعبیر عن النفس أمر ذاتي  تلقائي .لألطفال الصغار
  .أن ینطلق في حدیثه، و ویجب على المعلم أن یشجع الطفل على الكالم

ي المعلــم أن یســعیا إلــى تحقیقهــا خاصــة فــو  ومــن أهــم األهــداف التــي یجــب علــى المــنهج
  یلي : المرحلة األولى من مراحل التعلیم  العام ما

  .تنمیة وعى الطفل بالكلمات الشفویة كوحدات لغویة -1

  .إغناء ثروته اللفظیة الشفهیة -2

  .تقویم روابط المعنى لدیه -3

  .تركیبهاو  تمكینه من تشكیل الجمل -4

  .تطویر قدرته على تنظیم األفكار في وحدات لغویة -5

  .نطقهو  ئهتحسین هجا -6

  )114: 2009، مدكور.(استخدامه للتعبیر القصصي الممتع -7
  

  صور التعبیر الشفوي 
  متعددة منها :و  أن هناك أشكاًال للتعبیر الشفهي في المدرسة كثیرة )45:  2006ذكر المصري (

  .التعبیر عن الصور المختلفة - 

 .أعمالهمو  الحدیث عن مهن أفراد المجتمع - 

 الوطنیة.و  االجتماعیةو  لدینیةالحدیث عن الموضوعات ا - 
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 .المواقف الخطابیة في المناسبات المختلفة - 

 .رحالتهم وأعمالهمو  الحدیث عن نشاطات التالمیذ كزیاراتهم - 

 .التلخیص، و اإلجابة عن األسئلةو  المتمثل بالتفسیرو  التعبیر في دروس القراءة - 

 .نباتاتهاو  الحدیث عن حیوانات البیئة - 

 .أسلوب عرض األفكارو  مفرداتالتعبیر الحر باختیار ال - 

  الصور التالیة : )201:  2007الحوامدة (و  ویضیف عاشور

صــور یحضــرها المعلــم أو الطــالب أو الصــور الموجــودة فــي ، التعبیــر عــن الصــور المختلفــة  -
  .بدایة كل درس قراءة

وتكملـــة ، قصـــها عـــن صـــور تمثلهـــاو  تلخیصـــهاو  یتمثـــل ذلـــك فـــي روایـــة القصـــص، و القصـــص  -
  .أو توسیعهاالقصة 

  

  مهارات التعبیر الشفوي
یســعى إلــى تنمیــة المهــارات  أن هــذا النــوع مــن التعبیــر  )50: 2005الــوائلي (و  یــري الــدلیمي      

  التالیة :

  .التركیز على الجوانب المهمة في الموضوع -1

 .تسلسلهاو  ترتیب األفكار -2

 .عرض األفكار حسب مستوى المستمعینو  ، حسن صیاغة العبارة -3

 .حسن صوغ الخاتمةو  في حسن االستهالل المهارة -4

 .وجهات النظرو  تأكید اآلراءو  لدعم؛ الشواهدو  األمثلةو  القدرة على انتقاء أفضل األدلة -5

 .تركیباً و  المقدرة على تحدید الخطأ لغة -6

 .القدرة على التعقیب السلیم على أي معلق أو متحدث -7

  .القدرة على االستجابة لمشاعر السامعین -8

 .مطالبهو  الجوهریة التي یطرحها متحدث أو معلق بأبعادهتحدید النقاط  -9
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ـــة إتاحـــةمـــنهج اللغـــة العربیـــة علـــى أن   )115:  2009ویضـــیف مـــدكور (  الفرصـــة الكامل
  لتنمیة المهارات التالیة : لطفل المرحلة الثانیة من التعلیم العام

  .الحكایاتو  القدرة على روایة القصص -1

  .أعمال مارسها المقدرة على عرض التقاریر عن -2

  .ٕادارة الندواتو  التحضیر لعقد -3

  .حسن المجاملة بالحدیثو  القدرة على مجالسة اآلخرین -4

  .القدرة على عرض األفكار بطریقة منطقیة -5

  .التوجیهاتو  القدرة على إعطاء التعلیمات -6

  .مجاملتهمو  القدرة على مجالسة الناس -7

  .اهیم في مصادرها المتعددةالمفو  القدرة على البحث عن الحقائق -8

  .السیر فیهماو  المناقشةو  آداب المحادثة -9

  .الحدیث أمام جماعة من الناسو  القدرة على الخطابة -10

  
  ب. التعبیر الكتابي 

ممن ، الجماعةو  بأنه " وسیلة االتصال بین الفرد )418: 2011البرازي (و  یعرفه المصري
  .الحاجة ماسة إلیه في حیاة الفرد "، و یةتفصله عنهم المسافات الزمنیة أو المكان

حیـث أن التلمیـذ یعبـر عمـا یـدور فـي ، یطلق علیه بعض البـاحثین لفـظ التعبیـر التحریـريو 
، البیانیـــةو  یستشـــف مـــن خاللـــه عـــن القـــوة اللغویـــة، وجـــدان كتابـــةً و  مشـــاعرو  آراءو  خـــاطره مـــن أفكـــار

  .عكس غالبًا شخصیة الكاتبكما ی، سلسلة األفكار، و دقة المعلومات، و التمكن العلميو 

  )192إسماعیل :(                                                                            

، أن التعبیـــــر هـــــو غایــــة دراســـــة فـــــروع اللغـــــة العربیـــــة )110: 2002(یــــرى أبـــــو الهیجـــــاء و 
لهـــا تتكامـــل لكـــي تصـــل  الكتابـــة كو  ٕاجـــادة القـــراءةو  ودراســـة النصـــوص، التعبیـــر الشـــفويو  فاالســـتماع

  .بالمتعلم إلى حد التمكن من التعبیر بنوعیه
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، أن التعبیر الكتابي یأتي بعد التعبیر الشفهي )237:  2005(الساموك و  تضیف الشمريو 
تكتمل مهاراته الیدویـة فـي التعبیـر و  ، عوده شتدیبدأ المتعلم بممارسة هذا النوع من التعبیر عندما یو 

أو  ، فقــد ُیبــدأ معــه بإكمــال جمــل ناقصــة، بــدأ التعبیــر مــع المــتعلم تــدریجیاً یو  عمــا یجــول فــي نفســه،
  .أو تألیف قصة من وحي خیاله، إكمال قصة سبق أن تعلمها

ویأخـذ التعبیـر الكتـابي فـي المرحلـة األساسـیة العلیـا شـكل كتابـة موضـوعات محـددة یختارهـا 
، الكتـابي فـي حصـة واحـدةو  بیـر الشـفهيمع ذلك یستطیع المعلم الجمـع بـین التع، و الطالب أو المعلم

  .فقد یناقش الموضوع بطریقة شفویة ثم یطلب المعلم من تالمیذه كتابة الموضوع الحقاً 

یعــد التعبیـر الكتــابي أعظــم همــوم و  بــل، وال یقـل التعبیــر الكتــابي أهمیـة عــن التعبیــر الشـفهي
بأســلوب ، كتابــة الصــحیحة الواضــحةفهــم یعــانون كثیــرًا مــن تعلــیم المتعلمــین ال، معلمــي اللغــة العربیــة

  .المحددةو  صحیح یبرز المعاني المقصودة

  

  أهمیة التعبیر الكتابي 
مـن وال قـراءة  دون متحـدث،مـن فـال اسـتماع ؛ أن التعبیـر ركـن اللغـة األساسـي من المالحظ

 ویرســـخ القـــیم، وینشـــر المعرفـــة واالتصـــال الفعـــال یعـــزز التماســـك بـــین أفـــراد المجتمـــع،، دون كاتـــب
ویخفــف مــن الجــدال  الصــراع واالنقســام، ویحفــظ الحاضــر للمســتقبل، باإلضــافة إلــى أن  المبــادئ،و 

، الســرورو  یجعلــه یحــس بالراحــة، و التــوتر الــذي قــد یعتریــهو  تعبیــر الفــرد عــن نفســه یخفــف مــن القلــق
مثـل  المتعة للجمهور الذي یتلقاها و  إضافة إلى أن هناك بعض أشكال التعبیر تمنح قدرًا من الترفیه

، تـــؤدي  ممارســـة التعبیـــر إلـــى جنـــاح الخیـــال، و المســـرحیة ومـــا إلـــى ذلـــك، و القصـــة، و الشـــعر المحكـــم
ینمي و  یبعد الفرد عن الجمود، و وتعلم التخطیط، قائي لألخطاءلالتصحیح الت، و وتنمیة التدفق اللغوي

الغایـة مـن و  الهـدفمكانته بین فروع اللغة إلـى أنـه و  خیر دلیل على أهمیة التعبیر، و مهارات التفكیر
  .أنه الجانب اإلنتاجي في اللغة التي یتیح لها دخول مجال اإلبداع، و تعلیم اللغة

 فـــي أنـــه یتخطـــى حـــدود المســـافات الزمانیـــة، ویتفـــوق التعبیـــر الكتـــابي علـــى التعبیـــر الشـــفوي
اإلبـداعي  أقـرب للعمـل، ٕاثـارةو  ٕاعـداده بشـكل أكثـر تـأثیراً ، و التحضیر لـهو  یمكن االستعداد، و المكانیةو 

وكــذلك بفضــل مجاالتــه ، ذلــك  التســامه بمعــاودة التخطــیط التــي یتمیــز بهــا، و المتكامــل إلــى حــد مــا
  .أو كتابة قصة، من وصف صورة بسیطة بعبارة إلى نظم قصیدة، الشاسعة التي یخوض فیها

   )200 -199:  2006، المناصرة(                                                         
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  أهداف التعبیر الكتابي 
  یضاف إلیها :و  نفة الذكر هي أهداف تعلیم التعبیر الكتابيتعد أهداف تعلیم التعبیر الشفوي اآل

  .وضوحو  سیطرةو  تمرین التالمیذ على الكتابة  بتركیز -1

 .عالمات الترقیمو  االهتمام بالخطو  وترتیب الموضوع، تمكین آدابه الكتابیة -2

 .اإلبداعيو  علم على التعبیر الوظیفيتطویر قدرة المتو  تنمیة -3

  .أفراد المجتمع ممن تبعده عنهم حدود بعیدةو  التعبیر الكتابي هو وسیلة االتصال بین الفرد -4

  )238: 2005، الساموكو  الشمري(                                                          

  أغراض التعبیر الكتابي 
إال ، جمیع األنشـطة الكتابیـة هـو إحـداث التواصـل بـین األفـرادو  إن غرض الكتابة األساسي     

التــي ینظــر إلیهــا وفــق زاویــة معینــة مــن و  أن هنــاك مجموعــة مــن األغــراض الفرعیــة لعملیــة االتصــال
  خالل أغرض التعبیر  وهي فیما یلي :

  : من حیث الجهة التي یكتب إلیها  . أ

 الكتابة للذات -

 .البرامجو  وعمل قوائم للتسوق، صحف التذكیر، و ةوتظهر جلیة في كتابة المذكرات الیومی
 الكتابة لآلخرین -

، أو االلتماسات وطلبات التوظیـف، البرقیاتو  الرسمیة مثل : الرسائلو  تشمل الكتابة الشخصیةو 
، : الشــعرابــة اإلبداعیـة فـي هــذا الجانـب مثـلإضــافة إلـى دخـول الكت، كتابـة التقـاریر، و الشـكاويو 
ــةالم، و المســرحیة، و القصــةو  ــم الــذي ، فهــى موجهــه لآلخــرین، التوقیعــات، و قال كــذلك الكتابــة للمعل

الــــذي علیــــه أن یهــــتم بمــــا هــــو مكتــــوب أكثــــر مــــن اهتمامــــه ، و یفتــــرض أن یــــتقمص دور القــــارئ
الكتابــــة لآلخــــرین قــــد تعنــــي قــــراء معــــروفین أو مجهــــولین للكاتــــب كمــــا فــــي تحریــــر ، و باألخطــــاء
  .قات الكتابیةكما یحدث في بعض المسابو  الصحف أو  المجالت

  من حیث غرض الكاتب    . ب

  یمكن مالحظة أن تكون الكتابة لألغراض التالیة :
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 اإلخبار أو تقدیم معلومات -

كتـب ، و الملصـقات، و اإلعالنـات، و الكتب المدرسـیةو  الجرائدو  تضم في ما قد یكتب في المجالت
هـو مـا ؛ و بطریقـة سـردیةمن هذه الكتب مـا تكـون الكتابـة ، و والكتب العلمیة غیر الخیالیة، األدلة

ذلك من خالل محاولة الكاتب إقناع القارئ ؛ و منها ما یكون إقناعیاً ، و یكتفي بحد تقدیم المعلومة
   .بفكرة أو رؤیة ما

 الكتابة لغرض اإلجراء -

أو مــــا تســــمى بإعطــــاء ، هــــي المعرفــــة اإلجرائیــــة التــــي توضــــح كیفیــــة أداء عمــــل أو مهمــــة مــــاو 
 .التعلیمات

 متاعالكتابة من أجل اإل -

  .ما سواهاو  المجالت الخفیفةو  كتب الخیال العلميو  القصصو  تضم الشعرو 

   )201- 200: 2006، المناصرة( 

  صور التعبیر الكتابي 
  منها : )418: 2011البرازي (و  یذكر المصريو  تتعدد صور التعبیر الكتابي

  كتابة األخبار السیاسیة أو الریاضیة أو االجتماعیة. -1

 .عنهاالتعبیر و  جمع الصور -2

 .التقاریر، و الیومیاتو  كتابة المذكرات -3

 .كتابة الرسائل -4

 .الجلساتو  كتابة محاضر االجتماعات -5

أو الـــدعوة إلـــى حفلـــة أو لتأدیـــة واجـــب اجتمـــاعي فـــي مناســـبات ، البرقیـــاتو  كتابـــة اإلعالنـــات -6
 .الشكر أو التهنئة أو التعزیة

  ) الصور التالیة :237:  2005الساموك (و  تضیف الشمريو 

  .ح بعض األبیات الشعریة  أو نثرهاشر  -1

  .كتابة الملخصات -2
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  .تحویل القصة إلى حوار درامي -3

  .اإلجابة عن أسئلة االمتحانات -4

  .إعداد الكلمات إللقائها في اإلذاعة المدرسیة في المناسبات المختلفة  -5
  : الصور التالیة )36: 2010أبو صبحة ( )202:  2007الحوامدة (و  یضیف عاشورو 

  .األخالقیةو  كتابة الموضوعات االجتماعیة -1

  .كتابة التقاریر عن زیارة مصنع أو مؤسسة حكومیة -2

   .الخاطرة -3

  .كتابة العقود -4

  .األبحاث -5

  .كتابة المسرحیات -6
وعلـى المعلـم اختیـار مـا  ،متعـددةٌ و  مجـاالت التعبیـر الكتـابي كثیـرةٌ و  أن صـور وترى الباحثـة

حتــى یعمــل علــى إعــدادهم للمواقــف الحیاتیــة المختلفــة، وأن یراعــي فــي اختیــاره لطلبتــه  اً یــراه مناســب
 اهتمامــــاتهم، الخبــــرات الســــابقة، المرحلــــة التعلیمیــــةو  مجموعــــة مــــن العوامــــل مثــــل : مســــتوى النضــــج

  .میولهمو 

  انیًا : التعبیر من حیث الموضوع ث
  التعبیر الوظیفي -1

 " مــا یعبــر بــه الفــرد عــن حاجاتــه، :وظیفي بأنــهالتعبیــر الــ  )228: 2007(یعــرف عطیــة          
فهــو یطلــق علــى كــل ، أداء مهنتــه، و ٕادارة شــئونهو  شــراء،و  بیــعو  ومتطلبــات حیاتــه الیومیــة مــن تعامــل

  .تعبیر یؤدي وظیفة في الحیاة "

بأنـه : " كـل تعبیـر یسـتخدمه اإلنسـان فـي حیاتـه العامـة  )180:  2010كما یعرفه طاهر (        
  تسهیل مهامه " ، و أو لتدبیر أمور معیشته، لتنظیم حیاته أو لقضاء حاجاته، له بالناسلتیسیر اتصا

ـــة (و         ـــوظیفي بشـــقیه   )228:  2007یـــرى عطی ـــابيو  الشـــفهي(أن التعبیـــر ال ـــاج  )الكت ال یحت
دل مـن و  إنما یهـدف إلـى إنجـاز األغـراض الوظیفیـة بمـا قـل، وال یقصد الجمال، للتجمیل أو التزویق

  .یمّكن صاحبه من قضاء احتیاجاته الیومیة، و لیسیر عند المستقبِ و  بشكل واضح كلمات
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 الــوظیفي لــه وظیفــة خاصــة فــي حیــاة الفــرد رأن التعبیــ :)198: 2009ویضــیف نصــار (          
  .وفي بعضها اآلخر مشافهة كتابة، :ویكون في بعض أحواله وهي الفهم واإلفهام، ،الجماعةو 

صـــیة الكاتـــب أو مشـــاعره أو أن هـــذا النـــوع مـــن التعبیـــر ال تظهـــر فیـــه شخ ةوتـــرى الباحثـــ          
الجرس الموسـیقي  أو الكلمات الموحیة أو التلوین و  ، زخرف الكالمو  وال یحتاج إلى التصنع ،عواطفه

  إنما هو تعبیر عملي یؤدي وظیفة ما.

  

  :أنواع التعبیر الوظیفي 
  الشفهي   . أ

  لیومیة منها :ومواطن استعماله متعددة في حیاتنا ا

  التعقیب علیها و  عرض األحداث - 

 تعزیة اآلخرین. - 

 تهنئة اآلخرین. - 

 وتودیعهم. ،استقبال الناس - 

 .التعریف باآلخرین - 

 .والشراء ،التعامل بالبیع - 

 .واإلرشادات ،والتوجیهات ،النصائح - 

 .التواصل مع الغیر في محیط العمل أو المهنة - 

  الكتابي  . ب
  ة الوظیفیة الكتابیة مثل :یستخدم في مواطن ذات السمو         

   .تقاریر العمل -

  ملء استمارة معلومات. -

  .أمر یحتاجه الفردعلى لغرض الحصول  ؛كتابة الطلبات إلى الجهات الرسمیة -

  )228: 2007عطیة :( .المخاطبات ذات الطابع المصلحيو  كتابة الرسائل -
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  یما یلي :صور التعبیر الوظیفي الكتابي ف )47، 2006وقد لخص المصري (

الكلمـات ، الخطابـة، الشـكوى، الـدعوى، الالفتـة، اإلعـالن، الرسـائل الشخصـیة، الرسائل الوظیفیة
الهــــوامش ، المراجــــع، إعــــداد القـــوائم، تــــدوین الســـجالت، البرقیــــة، الكلمــــات الختامیـــة، االفتتاحیـــة

 تلخـــیصال، مـــلء االســـتمارات، تـــدوین المحاضـــرات، المقـــاالت الغیـــر أدبیـــة، التغطیـــة الصـــحفیة
  .المناظراتو 

 التعبیر اإلبداعي  -2
وٕاتقــان  ،وخصــب الخیــال ،ومتمیــز بعمــق الفكــرة ،والخبــرة ،" تعبیــر جمیــل منبثــق عــن االطــالع  - 

 العاطفة ".و  یمتاز بتوافر عنصرین مهمین هما : األصالةو  وجودة الصیاغة، ،األسلوب

  )267:  2003، لوائلياو  الدلیمي(                                                   

، األحاسـیس، والعواطـف الجیاشـةو  "هو ذلك النوع من التعبیـر الـذي یقصـد بـه إظهـار المشـاعر  - 
ٕاحــداث و  اإلثــارة،والسالســة والقــدرة علــى ، بعبــارات منتقــاة بدقــة تتســم بالجمــال، الخیــال المجــنحو 

 .أو إثارة الرغبة لدیه للتعامل مع موضوعها " السامع وأ األثر في القارئ

 )229:  2007، عطیة( 

، یترجم  فیه الكاتب حقیقة إحساسه تجاه األشیاء مـن حولـه، یكمن تمییزه بأنه فن أدبي نثريو "  - 
یـدور حـول ، من خالل الكتابـة فـي موضـوع معـین ، المعتقدو  یعكس لنا فلسفة معینة في الفكرو 

 .واضحة على اللغـة "سیطرة و  ة في الكتابةبأسلوب أدبي متمیز یكشف عن موهبة فنیّ  ،فكرة ما
  )47:  2006، المصري(

أنه لیس من الصواب حصر التعبیر اإلبـداعي فـي النثـر،ألن الشـعر كناحیـة   وترى الباحثة  
، تفسـیرها بومضـات مكثفـة، و الغـوص فـي أعماقهـاو  أقدر في اختـراق  الـنفس البشـریةو  إبداعیة  أقوى

  .اإلبداعو  اإللهامو  أقرب ما تكون إلى الوحي 

، فمنــه اآلثــار الشــعریة رشــعو  ثلــة التعبیــر اإلبــداعي " اآلثــار األدبیــة الراقیــة مــن نثــرمــن أمو 
والروایــات التــي  والقصــص، ،وصــف الطبیعــةو  الخالــدة فــي وصــف الــنفس اإلنســانیة كالحــب والحــزن،

الروایـــات التـــي ، و والقصـــص القصـــیرة، ومنـــه المقـــاالت األدبیـــة ذات األســـلوب الخـــالب تـــؤدى شـــعرًا،
ومنــه تــراجم حیـــاة العظمــاء التـــي یكتبهــا هـــؤالء ، أو نفســـیة، أو سیاســیة، عات تاریخیـــةتعــالج موضــو 

  )16:  2002، نصارو  حماد(" عنهمأو یكتبها غیرهم ، أنفسهم
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   :أسس تعلیم التعبیر 
الحقـائق و  األسـسو  تقدمهم في التعبیر على مجموعـة مـن المبـادئ و  یعتمد نجاح التالمیذ           

لـذلك یتوجـب علـى ، یصـل إلـى غایتـه، و لكـي یحقـق غایتـه مالتي تؤثر فیهو  التالمیذالمرتبطة بتعبیر 
ـــر مـــن حیـــث اختیـــار الموضـــوعات المناســـبةو  المعلمـــین فهمهـــا اختیـــار ، ترجمتهـــا فـــي دروس التعبی

، الحوامـدةو  عاشـور(وقد صنف بعض الباحثین مـنهم ، الطرائق الجیدة لتناولها في الفصلو  األسالیب
  ه األسس إلى  ثالثة أنواع هي :هذ  )198:  2007

  .أسس نفسیة -1

 أسس تربویة  -2

 .أسس لغویة -3

  حیث جعل هذه األسس متعلقة بأمور ثالثة أخرى :، ومن الباحثین من قسم األسس تقسیمًا مغایراً 

  .أسس تتعلق بموضوعات التعبیر -1

 أسس تتعلق بالثروة اللغویة  -2

 )33:  2010، أبو صبحة(  .أسس تتعلق بطرق التدریس -3

أن ، تقد الباحثة أن األهم من تصنیفات أسس التعبیر هو مراعاتها عند تدریس  التعبیرتعو 
األخذ بها لذلك أوردت و  والعبرة بمقدار تفهمها ،تصنیفها ال یؤثر على تعلیم الطلبةو  شكل األسس

  من هذه األسس ما یلي :و  الباحثة  أهم األسس على صورة بنود دونما تصنیف

ذلـك مـن خـالل اتصـال ، و دافـع ذاتـي، و وتجربـة حیـة، ًا مـن إحسـاس صـادقأن یكون التعبیر نابعـ -1
   .تحمس الطالب للتعبیر عنه وٕابداء الرأي فیهو  ومثیرًا الهتمام، الموضوع بحیاة الطالب

ویهـتم بعالمـات ، تشمل كل منها على فكرة محـددة، أن یحسن الطالب تقسیم موضوعه إلى فقرات -2
 .صحة الرسم اإلمالئيو  حسن الخطو  نى بجمالویع، الترقیم المعبرة عن المعاني

ألن وضــوح التعبیــر یتوقــف علــى  ، أفكــاره محــددة فــي ذهنــه، و أن یكــون الموضــوع واضــحًا للطالــب -3
لـــذا یجـــب علـــى المعلـــم أن ینتقـــي الموضـــوعات التـــي تناســـب  قـــدرات  .بـــالعكسو  وضـــوح األفكـــار
، متسلســلو  متتــابعو  بشــكل منطقــيكمــا یجــب ترتیــب األفكــار ، النفســیةو  اللغویــةو  الطــالب العقلیــة

 .االبتعاد عما هو قلیل القیمة أو استطراد غیر مجدٍ و 
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، تؤیــد رأیــهو  شــعریة تـدعمو  أن یوشـي الطالــب موضـوعه بمــا یحفـظ مــن شــواهد قرآنیـة  وأدلــة أدبیـة -4
 .المثل تأییدًا ألفكارهو  كذلك یسوق الحكمة

براقــة  فــي ســیاق ال موضــوع الــذي ال بإقحــام العبــارات ال، التكلــفو  أن یبتعــد الطالــب عــن التصــنع -5
متصـنعة بـل یجـب و  عبارات متكلفةو  تحفیظ الطالب جمل عدملذلك ، فتبدو غریبة شوهاء، یطلبها

 .انـدفاع تدفقـهو  متحررًا من القیـود التـي تعرقـل انطالقـه، تركة على سجیته یجیش بما تفیض نفسه
 .)43: 2000، (عامر

علیــه أن یصــب اهتمامــه باألفكــار قبــل األلفــاظ التــي تخــدم فــالمعلم ، االهتمــام بــالمعنى قبــل اللفــظ -6
 .تعبر عنهاو  الفكرة

لذلك على المعلـم أن ، ینبغي أن یتم تدریس التعبیر في مواقف طبیعیة حتى تؤدي اللغة وظیفتها  -7
 .ناسبة للتالمیذمیتیح الواقف ال

جموعــة مــن بحیــث یســتعین الطــالب بم، المناقشــة مــع الطلبــة لــبعض جوانــب الموضــوعو  الحــدیث -8
 .األفكار الرئیسة أو المقتطفات التي یمكن توظیفها في الموضوع

فذلك یعمل على حیویتها ووظیفتها ، البالغةو  السیما األدب، ربط دروس التعبیر ببقیة فروع اللغة -9
 .التحریريو  وٕانها ملیئة بفرص التدریب على بعض مجاالت التعبیر الشفوي للطالب،

 .من ثم الكتابة فیهو  تابة من خالل ترك الحریة الختیار الموضوعاستثارة دافعیة الطالب للك - 10

أمر ضروري لتقدم الطلبة في كتابتهم نحو ، مستویات تستخدم في الكتابةو  تزوید الطالب بمعاییر - 11
 )269:  2003الوائلي، و  (الدلیمي .أهداف محددة

والقصـة  ، التـي یسـوقهاالحادثـة ، و تنوع دروس التعبیر بحیث تجمع بـین الخبـر التـي یرویـه الطفـل - 12
 .المناسبة التي یتحدث عنها، و الرحلة التي یصفها، و التي یحكیها

  )34:  2010، أبو صبحة(      

وصــحة اســتخدام أدوات ، التعبیــر عــن األفكــار، و واختیــار الجمــل، ضــرورة مراعــاة ســالمة التراكیــب -13
  .الربط

تأثیرهــا فــي و  ین اســتخدام كــل عالمــة منهــاوعلــى المعلــم أن یبــ، مراعــاة اســتعمال عالمــات التــرقیم -14
 )443:  2005، الوائلي، (الدلیمي .المعنى
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للموضوعات التي لها عالقة بدروس فـروع  اختیار المعلمین من الضروريترى الباحثة أنه و        
 رافــدًا فــي الثــروة اللفظیــةو  النصــوص مــثًال  ألنهــا تشــكل لهــم معینــاً و  اللغــة العربیــة األخــرى كــالقراءة

  .توظیف الشواهدو  الفكریةو  اللغویةو 

  طرائق تعلیم التعبیر:
  أوًال : طریقة تدریس التعبیر الشفهي :

  التمهید -1
 ،أذهانهم  عن طریـق عـرض صـورة جذابـةویهیئ ، یثیر دافعّیتهمو  ویتم بعرض ما یشوق الطلبة

  .أو غیر ذلك، أو سؤال، أو  قصة قصیرة

  .بمشاركتهم، و واتجاهاتهم، واهتماماتهم، لبةیتناسب مع میول الط، اختیار عنوان مناسب  - 

  عرض الموضوع  -2
  بعد تدوین العنوان على السبورة 

  .یتم توجیه األسئلة المضیئة لتكشف جوانب الموضوع - 

 استمطار األفكار. - 

 تحدید جوانبهاو  عرض عناصر الموضوع بصورة مشكلة خاصة إذا كان الموضوع اجتماعیاً  - 
الخبـرات و  السـتدعاء األفكـار، و مناسـب مـن الوقـت للتفكیـرترك المجال ال، و تعیین عناصرهاو 

ومناقشــــة فروضــــها وانتقــــاء ، لإلفــــادة منهــــا فــــي فــــرض الفــــروض الممكنــــة لحلهــــا  ، الســــابقة
 .المناسب منها

  حدیث الطالب    -3
وهـو ، بعد أن یأخذ الطالب فكرة واضحة عـن الموضـوع تـأتي المرحلـة األساسـیة مـن الموضـوع        

ولكــــي یســــهل المعلــــم للطالــــب المتحــــدث دخولــــه فــــي ، ن الموضــــوع المختــــارحــــدیث الطلبــــة عــــ
ترتیــب اإلجابــات ، و الموضــوع قــد یوجــه لــه بعــض األســئلة التــي یســتطیع الطالــب اإلجابــة عنهــا

لحدیث عن عنصر من عناصر للطالب لویمكن للمعلم إتاحة الفرصة  .یتیح موضوعًا ذا معنى
هكـــذا، إلـــى أن یـــتم الحـــدیث فـــي جمیـــع و  رخـــآثـــم طالـــب آخـــر یتحـــدث فـــي عنصـــر ، الموضـــوع
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، ثم یطلب المعلم من بعض التالمیـذ الحـدیث فـي جمیـع عناصـر الموضـوع، عناصر الموضوع
   .الطلب فیمن یرغب بالحدیث عن الموضوع في اإلذاعة المدرسیةو 

  )41-40: 2010، أبوصبحة(
أن یســـاعدهم بـــبعض و  ،أن علـــى المعلـــم أن یحـــث التالمیـــذ علـــى الحـــدیث  وتـــرى الباحثـــة         

أن ، و أن یصــحح أخطــاءهم  اللغویــة أو النحویــة، وأن یهــذب ألفــاظهمو  ،الُجمــل والتراكیــبو  العبــارات
فـــال یســـتأثر بـــالكالم علـــى حســـاب الطلبـــة وال یقـــاطع الطالـــب أثنـــاء تحدثـــه لـــئال ؛ یكـــون دوره إیجابیـــاً 

  .یربكه
  

   )التحریري(ثانیًا : طریقة تدریس التعبیر الكتابي 
  :هیدالتم-1

  .ویهیئ أذهانهم  الختیار العنوان المناسب، یثیر دافعّیتهمو  ویتم بعرض ما یشوق الطلبة

 :المقدمة-2
أو ممــا ، أو مــن قبــل التالمیــذ أنفســهم، ویــتم تعریــف مــوجز بالموضــوع الــذي تــم اختیــاره مــن المعلــم

  .سبق تعلمه من دروسهم

  :عرض الموضوع-3
  :بعد تدوین العنوان على السبورة    

  .م توجیه األسئلة المضیئة لتكشف جوانب الموضوعیت  -

 استمطار األفكار.  -

 .الجزئیة للموضوعو  مناقشة التالمیذ في األفكار العامة  -

 تلخیص عناصر الموضوع على السبورة   -

 :تدوین ملخص الموضوع  - 4

  .یدون التالمیذ عناصر الموضوع في كراساتهم، بعد التعبیر الشفهي   
  :فویاً تلخیص الموضوع ش - 5

 .هذه الخطوة تساعد في فهم الموضوعو 
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 ترسیخ األفكار في ذاكرتهم تتم عملیة الكتابةو  كتابة الموضوع بعد استیعاب الموضوع - 6
 .یراعى ما یليو 

في وقت ال یقل عن )، و یطلب المعلم من التالمیذ كتابة الموضوع في ورقة منفصلة (مسودة
 البیت إذا كان الموضوع یحتاج إلى بحثأو في ، نصف الحصة  إذا كان الموضوع قصیراً 

 ن صفحة.عیفضل أال یزید حجم الموضوع ، و قراءات إضافیةو 
 جمع كراسات  التعبیر - 7

 .تدقیقها  بعد انتهاء الطلبة من الكتابةو  تصحیحهاو  یقوم المعلم بجمع الكراسات

  )142: 2010(عید  )41، 2010، أبو صبحة(    

  
  تصحیح التعبیر

مـــرد ذلـــك فـــي اعتقـــاد ، و بالنســـبة للمعلـــم اً مرهقـــ اً تقـــویم التعبیـــر أمـــر و  تصـــحیح ةلیـــتعتبـــر عم         
  ٕانما إلى أمور أخرى منها :، و الجهد الذي یتطلبهو  الباحثة ال یرجع إلى الوقت

فــال یوجــد ، عملیـة التقــدیر لعالمــة الطالـب : فلــیس هنــاك معیــار دقیـق لتمییــز موضــوع عـن آخــر - 
فمـاذا یفعـل ، اإلمـالء، و ما في دروس اللغة العربیة كـالنحوك، هناك خطأ مطلق أو صواب كامل

المعلم في هذه الحالة ؟ هل یقرأ جمیـع الكراسـات ثـم یبـدأ بتقـدیر عالمـة كـل طالـب ؟ هـل یضـع 
جیــد ؟ هــل یضــع معــاییر محــددة یصــحح فــي ضــوئها ؟ هــل ، تقــدیرات بدیلــة للعالمــة  كممتــاز

تفـــرض نفســـها علـــى التعبیـــر  اً ن هنـــاك أمـــور یصـــحح المهـــارات التـــي تناولهـــا فـــي درســـه فقـــط أم أ
والنحویـــة  ،األخطـــاء اإلمالئیـــة، تنســـیق العبـــارات، جمالـــهو  الكتـــابي بالـــذات مثـــل : وضـــوح الخـــط

  .والصرفیة

 الجمیل واألجمل.، و األصوبو  تعریفه بالصواب من الخطأ، وبالصوابو  متابع الطالب - 

یـن یعلـم أن الطالـب سـیقرأ كـل هـذه من أ، و هل یعلق على كل هذه التعلیقات على كراس التعبیر - 
مـن أیـن ، هل سیفهمها ؟ وٕان أراد المعلم متابعـة الطـالب كـل علـى حـدة ، ٕان قرأهاو  التعلیقات ؟

 یجد المعلم كل هذا الوقت الكافي لذلك ؟

ـــى عصـــف ذهنـــي        ـــاج إل ـــرة فـــي هـــذا الموضـــوع  تحت ـــدواتو  ، مشـــاغل، و أمـــور كثی لوضـــع        ؛ ن
  .حلول میسرة لضبطها
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  ولقد شاعت في المیدان التربوي طرائق عدیدة في تصحیح التعبیر منها:

یناقشــه ، و هـو أن یقــوم المعلــم بتصــحیح الموضـوع لكــل طالــبو  التصـحیح الفــردي المباشــر : -1
ذلك بسبب ازدحام و  وهذه الطریقة یتعذر القیام بها غالباً ، یوضح له تصویب األخطاء، و فیه

  .ضیق الوقت، و الفصول بالتالمیذ

مــن مزایــا هــذه الطریقــة أنهــا تتــیح إعمــال النشــاط الــذهني لــدى و  ریقــة التصــحیح بــالرموز :ط -2
ومفــاد هــذه الطریقــة أن یضــع المعلــم تحــت الخطــأ بــاللون ، البحــث عــن أخطــائهمو  ، الطــالب

 )الرمـــز (مو  للخطـــأ النحـــوي )ن(بـــل یقـــوم بكتابـــة الرمـــز، األحمـــر دون أن یكتـــب التصـــویب
یتــرك و  للخطــأ فــي األســلوب )الرمــز (س، و للخطــأ فــي المعنــى )عالرمــز (، و للخطــأ اإلمالئــي

 .وفي حالة عجز الطالب یقوم المعلم بمساعدته، التالمیذ یفكرون في معرفة الصواب

 .مناقشة الفصل ككل، و طریقة شرح األخطاء المشتركة التي وقع فیها معظم الطالب -3

ن مناقشــة التالمیــذ فــي تصــحیح الكراســات مــع كتابــة التصــویب فــوق الخطــأ بلــون أحمــر دو  -4
 إذ البد من معرفة الطالب أساس الخطأ.، وهذه الطریقة غیر مجدیة، أخطائهم

 )57: 2001، أبو مغلي(

ویقـوم الطالـب ، التصحیح اإلشاري : حیث یقـوم المعلـم بوضـع خطـوط تحـت مـواطن الخطـأ -5
 .شارةیقوم بإصالحه ألنه تنبه إلیه من خالل وجود هذه اإل، و بالبحث عن الخطأ بنفسه

التصــحیح العالجــي : یقــوم المعلمــون بتحدیــد األخطــاء التــي وقــع فیهــا التالمیــذ فــي مهــارات  -6
 ثم یعیدون كراسات التعبیر إلى التالمیذ إلعادة هذه الجمل، یصوبون هذه األخطاءو  التعبیر

  .العبارات التي وقع فیها الخطأ بشكل صحیحو 

  ) 270- 269: 2003، الوائلي، (الدلیمي           

إلثــارة دافعیــة الطــالب ، فیهــا یســتفید المعلــم مــن طریقــة تــدریس األقــرانو  الطریقــة التبادلیــة : -7
مـع إرشــادهم ، علـى أن یصـحح زمیلـه لـه، حیـث یكلـف كـل طالـب بالتصـحیح لزمیلـه، للـتعلم

 )56: 2006، المصري.(إلطار عام للتصحیح

لیتمكنـــوا مـــن ؛ علیهـــا یقـــوم بـــاطالعهم، و فـــي ورقـــة مدونـــة )عمومـــاً (جمـــع أخطـــاء الطـــالب  -8
  )243: 2005، الساموك، (الشمري.التصحیح الذاتي  بعد مقارنة ورقة المعلم بأوراقهم

  



   النظري اإلطار
 

  -  59   -

  الثانيالفصل 

وعلـى  المعلـم أن یختـار الطریقــة ، طـرق تصـحیح التعبیـر الكتـابي متعـددةتـرى الباحثـة أن و         
حجـم و  وطبیعـة، وحسب أعداد الطالب، تناسبه حسب طبیعة الموقف التعلیميو  التي یشعر بجدواها

، الثانویـــة التـــي یشـــملهاو  األفكـــار األساســـیة، و تناولـــهو  وطریقـــة عرضـــه، الموضـــوع المـــراد تصـــحیحه
  .الوقت المتاح للمعلمو 

  

  مظاهر ضعف الطلبة في التعبیر
ــا؛ لــیس مــن الغریــب أن نســتعین بمتــرجم      ــیّ فالضــعف  ، كــي نفهــم حــدیث طالبن ظــاهر فــي و  نب

وهــذا مــا أشــارت  إلیــه العدیــد مــن الدراســات التــي ، بیــرًا شــفویًا أم كتابیــاً تعبیــر التالمیــذ ســواء كــان تع
 (النـــدى، ودراســـة )2010مثـــل دراســـة (أبـــو صـــبحة، اهتمـــت بدراســـة مســـتوى التحصـــیل فـــي التعبیـــر

فهنـاك عیـوب جلّیـة فـي تعبیـر  ، )2003، أبـو العینـین(ودراسة  )2006المصري،(ودراسة  )2008
  مثال ال الحصر :منها على سبیل ال، التالمیذ

  .ضحالة الثروة الفكریة .أ

  .ب. عدم الربط بین األفكار

  .ج. عدم تقسیم الموضوع إلى فقرات

  .د. اضطراب األسلوب والتواء عباراته

فمن ، كما أضحى من المعتاد أن یجد معلمو اللغة العربیة أخطاء كثیرة في كراسات التعبیر
وٕالــى ابتعــاد عــن ، أســالیب ركیكــة ضــعیفة، و ر ضــحلةٕالــى أفكــا، و أخطــاء نحویــة إلــى أخطــاء إمالئیــة

  )135:  2011، عید.(أخرى اً الموضوع أحیان
  

  أسباب ضعف الطلبة في التعبیر 
 ظاهرة ضعف الطلبة في التعبیر تستدعي الوقوف على معرفة أسبابهاو  لكل ظاهرة  أسبابها        

  منها ما یمكن إرجاعه إلى ثالثة محاور رئیسة :و 
ولـه نصــیب وافــر مــن تحمــل العــبء فــي ظــاهرة ضــعف الطلبــة فــي التعبیــر ســواء ســه المعلــم نف   . أ

فیمــا  )136 -135:  2011( قــد لخصـها عیــدو ، كـان كتابیــًا أم شـفویًا بمــا یقـع فیــه مــن أخطـاء
  یلي:
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لـیس لـه خبـرة ، : فقد یفرض المعلم على تالمیذه الكتابة في موضوع محـدد اختیار الموضوع -1
  .ذلكفي فیلجأ إلى من یفوقه سنًا لیساعده ، یه حریة االختیارولیس للتلمیذ  ف، فیه

التحـدث بلغـة عامیـة هـو مـن أهـم و  : أن عدم اسـتخدم اللغـة العربیـة الفصـحىاللهجة العامیة -2
  .ألن قدوة التلمیذ هو معلمه، أسباب ضعف الطلبة في التعبیر

ـــى المعلـــم اإلفـــادة مـــن شـــتى ااســـتغالل فـــرص التعبیـــر -3  لمناســـبات الدینیـــة: حیـــث یجـــب عل
  .ذلك باستغالل الفرص أمام التالمیذ فیهاو  اإلنسانیةو  القومیةو  الوطنیةو  االجتماعیةو 

اإلثـارة والتشـجیع علـى القـراءة الحـرة مـن و  : إهمال المعلمـین ألهمیـة الـدافعالتحفیزو  التشجیع -4
  .المكتبات، المدرسة، خالل الكتب المتوفرة في البیوت

كتابـة و  إهمـال المعلـم تـدریب تالمیـذه علـى كیفیـة التلخـیص لك من خاللذو  :افتقار التدریب -5
  .وما یتعلق بأمور حیاتهم االستدعاءات، و المذكرات

  .عدم عرض الموضوعات الجیدة على التالمیذو  عدم متابعة كتابات التالمیذ: المتابعة -6

 ة التــي تـزودهم بأســالیبن إلــى الـدورات التدریبیـو حیــث یفتقـر المعلمـالنمـو المهنــي للمعلـم :  -7
  .موضوعاتو 

یعـود إلـى عـدم اهتمـام  –إضافة إلى ما تم ذكره  -ضعف الطلبة في التعبیر ترى الباحثة أنو       
  .ذلك بإفراد حصص مخصصة لهاو  المعلمین في تدریب الطلبة على مهارات التعبیر

  

 التلمیذ   . ب
إال ، فـي  ضـعف التالمیـذ فـي التعبیـر الشك أن المعلمین یتحملون العـبء األكبـر مـن المسـئولیة     

  من المسئولیة یمكن تلخیصها فیما یلي : اً أن للتالمیذ أنفسهم نصیب

  .عزوف الطلبة عن زیارة المكتبة المدرسیة أو المكتبات العامة -1

، عـــزوف الطلبـــة عـــن المشـــاركة فـــي األنشـــطة  اللغویـــة المدرســـیة : كاإلذاعـــة المدرســـیة -2
 .تماعیةالندوات االج، و مجالت الحائط

الفكریــة : حیــث أنهــم یعزفــون عــن المطالعــة الذاتیــة أو القــراءة و  ضــعف الحصــیلة اللغویــة -3
 .فقیرة المعاني، ٕاذا ما كتبوا جاءت موضوعاتهم ركیكة األسالیب، و الحرة
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 أسباب عامة   . ت
 )50: 2006، المصري()27:  2006السمیري  (ذكر بعض المهتمین بدراسة اللغة منهم           

  .األسباب التالیة )46:  2010، صبحةأبو و(

االزدواج اللغــوي إلــى األســباب  )46: 2010قــد أرجــع الباحــث أبــو صــبحة (و  ازدواجیــة اللغــة -1
  التالیة :

  .وجود مستویین لغویین في بیئة لغویة واحدة  . أ

 .الثقافةو  األدبو  الفكرو  األدبو  وجود لغة للحیاة العادیة وأخرى للمعلم  . ب

 أو مجموعة في وقت واحد.، لدى فرد )أجنبیة، یةقوم(وجود لغتین مختلفتین   . ت

 مزاحمة العامیة للغة الفصحى - 2

خشــیة ؛ حتــى فــي البیــوت وذلــكو  العامــةو  ، یــتكلم النــاس اللغــة العامیــة فــي األمــاكن الخاصــة
  .سخریة الناسو  الخطأ

 الفكريو  ضحالة الزاد اللغوي - 3

غـوي مـن غـرس حـب القـراءة لعـدم تمّكـن التعلـیم الل؛ ذلـكو  یعاني مخزون طالبنا مـن الضـحالة
 .ولعدم استخدامهم المعاجم  والبحث فیها، الذاتیة في نفوسهم

 المنهاج - 4

لتـدریس التعبیـر یهتـدي إلیـه المعلـم أثنـاء ؛ متـدرج  حسـب المرحلـةو  جـود محتـوى واضـحو  عدم
  .تدریس التعبیر بنوعیه

 وسائل اإلعالم - 5

ــیم فو  تعتبــر وســائل اإلعــالم بشــتى أنواعهــا وســائل تثقیــف  ضــًال عــن كونهــا وســائل تســلیةتعل
تربیــة  فاســتخدام وســائل اإلعــالم للغــة العامیــة  یــؤثر فــي المســتمع أو القــارئ أو الطلبــة وهــم و 

  القراء.و  المشاهدینو  شریحة مهمة من بین المستمعین
التــي تمــده و  ، أن عــزوف التالمیــذ عــن المطالعــة الحــرة والقــراءات الخارجیــة وتــرى الباحثــة    

الـذي یـنعكس  و  الفكـري، و یـؤدي إلـى افتقـار مخـزونهم اللغـوي، توسـع أفقـه وخیالـهو  اراألفكـو  بالمعاني
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الضــعف فــي الكتابــة  ویمكــن إجمــال و  بــدوره علــى كتابــاتهم والتــي تعــاني مــن الركاكــة فــي األســلوب
  .دون قراءةمن القول ال تعبیر 

  

  عالج ضعف الطلبة في التعبیر
نحـاول اآلن وضـع ، وتم الوقوف على أسـبابه، عبیربعد أن تم تشخیص حالة الضعف في الت       

  :تعبیر كما ورد في األدب التربوياالرتقاء بمستوى الو  ذلك للنهوضو  أیدینا على العالج المناسب

خلـــق و  خلـــق الحـــافز للتعبیـــر، و إعطـــاء الطلبـــة حـــریتهم فـــي اختیـــار موضـــوعاتهم عنـــد الكتابـــة -1
  .ةلحدیث والكتابلالمناسبات الطبیعیة التي تدفعهم 

أن یحاســب معلمـــو المــواد الدراســـیة و  المــواد الدراســـیة، و فـــروع اللغــةو  جســر الهــوة بـــین التعبیــر -2
عـــدم االكتفـــاء بمحاســـبتهم علـــى تحصـــیلهم فـــي تلـــك و  األخــرى طلبـــتهم علـــى أخطـــائهم اللغویـــة

 .المادة

یتــزودا و  اإلطــالع فــي نفــوس التالمیــذ حتــى تتســع دائــرة الطالــب الثقافیــةو  غــرس عــادة القــراءة -3
  .الكتابةو  األفكار التي تعینهم على التحدثو  أللفاظبا

منــذ الصــف األول للتــدرب علــى مواقــف ، و إفســاح المجــال أمــام التالمیــذ فــي الصــفوف األولــى -4
واالســتماع إلیهــا  ، وٕاعــادة ســرد قصــة الــدرس، المحادثــة المختلفــة كــالتعبیر عــن صــور الــدرس

 .وغیرها

یجب أال یقتصر ذلك على ، و االبتعاد عن العامیةو  التزام  المعلم باللغة الفصحى في التدریس -5
 .معلمي اللغة العربیة فقط

التــي تــؤثر بشــكل إیجــابي فــي تعبیــر و  اللغویــةو  التربویــةو  مراعــاة معلمــي اللغــة لألســس النفســیة -6
 .التالمیذ

 .ٕاغناء الثروة اللغویة للتلمیذ، و االرتقاء بهو  النهوض بهو  تقویم األسلوبو  تصحیح األخطاء -7

حــول مــا تتضــمنه مــن ، التعبیــر الشــفوي مناقشــات تعقبهــاو  الكتابــةو  ن مواقــف القــراءةأن تتضــم -8
 .مفردات مناسبةو  أفكارو  معانٍ 

 .التردد من نفوس التالمیذو  وٕازالة الخوف  ، الكتابةو  التدریب على التحدثو  كثرة المران -9

  )448-447: 2005، الوائليو  الدلیمي( .تفهم التالمیذ أبعاد الموضوع التعبیري - 10
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 أن لوســــائل اإلعــــالم )48:  2010أبــــو صــــبحة (و  ) 52:  2006ویــــرى المصــــري (         
  في عالج ضعف الطلبة في التعبیر  : اً األسرة دور و  المجتمعو 

  .أنماط  األنشطة التعبیریةو  حث الطالب على ممارسة كافة أشكال -1

 .مإعطاء الحریة للمتعلمین في اختیار موضوعاتهم التعبیریة حسب رغباته -2

ومتابعتهــا مــن قبــل ، عمــل كراســة لثمــرة القــراءة، الخارجیــةو  المطالعــة الحــرةو  تشــجیع القــراءة -3
 .المعلم

 .محاولة استبدالها بالعربیة، و وقوف المجتمع بشكل حازم أمام زحف اللغة األجنبیة -4

مســاعدتهم فــي التعبیــر بلغــة عربیــة ، و اهتمــام األهــل بمتابعــة أبنــائهم فــي دروســهم ومراجعتهــا -5
 .تنظیم أفكارهم، و ةسلیم

 .وتشجیع ارتیادها، إنشاء المكتبات العامة والخاصة -6

 .الحرص على عرض أفالم الرسوم المتحركة باللغة الفصحى -7

 األفالم التاریخیة باللغة الفصحى.، و اإلكثار من عرض البرامج التربویة والتعلیمیة -8

 .التلفازو  التدقیق اللغوي قبل نشر المذیاع -9

ألن ذلـك یمـنحهم الثقـة ، وعـدم مقـاطعتهم، منحهم الحریة في التعبیر، و ءاالستماع إلى األبنا - 10
 .بأنفسهم

  .المعاجم فیهاو  إنشاء مكتبات بیتیه واقتناء المراجع  الهامة - 11
العمــــل ، و تكامــــل األدوار، و عــــالج التعبیــــر یحتــــاج إلــــى تضــــافر الجهــــود أنوتــــرى الباحثــــة 

  .الجماعي لكل من مؤسسات المجتمع  العربي
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المحور األول: الدراسات التي تناولت  •
  القبعات الست

تناولت  المحور الثاني :الدراسات التي •
  التعبیر الكتابي اإلبداعي 

 



   الدراسات السابقة
 

  -  65   -

  الثالثالفصل 

  الثالثالفصل 
  الدراسات السابقة

استطاعت الباحثة الحصول علیها  عرض الدراسات السابقة التي هذا الفصل  تناول
لدراسات العربیة في قد تم عرض ادراسات أجنبیة، و و  سات عربیة،هي دراو ، علیها االطالعو 

المحور و ، بداعيبیر الكتابي اإلن: المحور األول تناول الدراسات التي اهتمت بالتعمحورین رئیسی
ومن ثم عرض الدراسات األجنبیة،  ،تالثاني تناول الدراسات التي اهتمت بالتدریس بالقبعات الس

مدى بین الدراسة الحالیة، و بینها و االختالف  و  بیان أوجه الشبه، و التعلیق على جمیع الدراساتو 
  .استفادة الباحثة منها

  األولاحملور 
  منوذج القبعات الستاولت تنالدراسات اليت  

  )2012دراسة حسن ( - 1

اكتساب المفاهیم  القبعات الست في استراتیجیةاستخدام هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلیة 
تنمیة التفكیر اإلبداعي في تدریس األحیاء لدى طالب الصف األول الثانوي، وقد و  العلمیة،

) طالبة في الصف األول 60البحث من (اتبعت الباحثة المنهج التجریبي حیث تكونت عینة 
القبعات  استراتیجیة مباستخداالثانوي، تم تقسیمها، إلى مجموعتین األولى تجریبیة، درست 

ضابطة درست بالطریقة التقلیدیة، واستخدمت الباحثة مقیاس تورانس للتفكیر  ، والثانیةالست
أدى إلى اكتساب بعات الست الق استراتیجیةاستخدام  توصلت الدراسة إلى أناللفظي، وقد 

  المفاهیم العلمیة، تنمیة التفكیر اإلبداعي ومهاراته لدى طالبات الصف األول الثانوي.
  )2012دراسة السلك ( - 2

في تدریس اللغة اإلنجلیزیة على  القبعات الست هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظیف استراتیجیة
صف الثامن األساسي، واستخدمت الباحثة المنهج تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي لدى طالبات ال
) طالبة تم تقسیمها، إلى مجموعتین األولى 90التجریبي، حیث تكونت عینة الدراسة من(

، والثانیة ضابطة درست بالطریقة التقلیدیة، القبعات الست استراتیجیة متجریبیة، درست باستخدا
، ودلیل للمعلم، وقد توصلت الدراسة إلى اختبار للتفكیر اإلبداعيوتكونت أدوات الدراسة من 

في تدریس اللغة اإلنجلیزیة على تنمیة مهارات التفكیر  القبعات الست استراتیجیةاستخدام فاعلیة 
  اإلبداعي.
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   )2012دراسة المدهون (  - 3

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام برنامج القبعات الست في تنمیة مهارات التفكیر 
في مبحث حقوق اإلنسان لدى تالمیذ الصف السادس  )لطالقة، المرونة، األصالةا(اإلبداعي

 تلمیذة واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي،و  تلمیذاً  )140األساسي، وتكونت عینة الدراسة من (
وتكونت أدوات الدراسة من اختبار في مهارات التفكیر  أخرى ضابطة،و  مجموعة تجریبیة،

إلى فاعلیة برنامج القبعات الست في تنمیة مهارات التفكیر اسة اإلبداعي، وخلصت الدر 
  .)الطالقة، المرونة، األصالة(اإلبداعي

 )2011دراسة عباس ( - 4

هدفت الدراسة إلى اكتشاف أثر استراتیجیة قبعات التفكیر الست على اكتساب المفاهیم 
ادة التاریخ في بغداد، التاریخیة، واستبقائها لدى طالبات استخدام الصف الرابع األدبي في م

طالبة قسمت إلى مجموعتین،  )97واتبعت الباحثة المنهج التجریبي، وتكونت عینة الدراسة من(
إحداهما ضابطة وأخرى تجریبیة، واستخدمت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا، شمل خمسة أبواب من 

الدراسة إلى فاعلیة  كتاب التاریخ للصف الرابع األدبي جرى التطبیق البعدي له مرتان، وخلصت 
استراتیجیة قبعات التفكیر الست على  رفع التحصیل واكتساب المفاهیم التاریخیة، وتحسین 

   التعلم، واالحتفاظ به.

  )2010دراسة أحمد ( - 5

القبعات الست في تنمیة مهارات  استراتیجیةهدفت الدراسة التعرف على فاعلیة استخدام       
 قد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیليو  رحلة الثانویةالقراءة الناقدة لدى طالب الم

طالبًا من طالب الصف األول الثانوي  60تكونت عینة الدراسة من ، و المنهج التجریبيو 
طالبًا في المجموعة الضابطة  )30بمحافظة بورسعید، موزعین على مجموعتین بالتساوي (

دوات الدراسة من :استبانة مهارات القراءة تكونت أو  طالبًا في المجموعة التجریبیة )30و(
  .دلیل المعلم، اختبار تحصیلي لمهارات القراءة الناقدة، الناقدة

القبعات الست في تنمیة مهارات القراءة الناقدة لدى  استراتیجیةوتوصلت الدراسة إلى فاعلیة  
   .طالب المرحلة الثانویة
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  )2010دراسة محمد ( - 6

ى أثر استخدام القبعات الست في تنمیة المهارات اللغویة لعدد هدفت الدراسة إلى التعرف عل
، وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي )ذكور وٕاناث(طفًال من أطفال الروضة بالریاض  )24(

بمجموعتین تجریبیتین تدرس األولى اللغة بطریقة المناقشة، وتدرس الثانیة باستخدام القبعات 
عات فقط، خالل تطبیق استراتیجیة القبعات التفكیر في تدریس الست، واستخدام الباحث ثالث قب

) سنوات، واستخدم 5اللغة وهي البیضاء، والصفراء، والسوداء بسبب أعمار الفئة المستهدفة (
الباحث مقیاس المهارات اللغویة، وتوصل الباحث إلى فاعلیة قبعات التفكیر في تنمیة المهارات 

قشة، كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة اللغویة لألطفال أكثر من المنا
  .اإلناث في المهارات اللغویة في العینة التجریبیة الثانیةو  إحصائیة بین الذكور

  )2010دراسة عز الدین ( - 7

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام فنیة دي بونو لقبعات التفكیر الست على تنمیة مهارات 
تكون ، و في الكیمیاء لدى طالب الشعب العلمیة بكلیات التربیةالحل اإلبداعي للمشكالت 

البیولوجي في كلیة التربیة و  الكیمیاءو  مجتمع الدراسة من طلبة المستوى الثالث شعبتي الطبیعة
التصمیم ) و مجموعة تجریبیة –مجموعة الضابطة (استخدمت الباحثة المنهج التجریبي و  ببنها،

  بعدي. –التجریبي قبلي 

تكونت أدوات الدراسة من قائمة مهارات الحل و  طالبة و  طالباً  43عینة الدراسة من  وتكونت
توصلت الدراسة إلى فاعلیة فنیة دیبونو في تنمیة مهارات و  اإلبداعي للمشكالت في الكیمیاء

  .الحل اإلبداعي للمشكالت في الكیمیاء

  )2010دراسة منصور ( - 8

رح في تدریب الطلبة المعلمین في استخدام القبعات هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج مقت
تكون مجتمع الدراسة من طلبة المستوى الرابع من ، و الست لتنمیة اتجاهاتهم نحو تدریس التاریخ

وتمثلت ، طالبًا تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة )33تكونت عینة الدراسة من (و  شعبة التاریخ
مقیاس لالتجاه تكون من و  دلیل للمعلمو  تاب الطالبأدوات الدراسة من برنامج اشتمل على ك

توصلت و  ةمجموعة تجریبیو  مجموعة ضابطة(واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي ، عبارة 50
  .الدراسة إلى فاعلیة البرنامج في تنمیة اتجاهات المعلمین نحو تدریس التاریخ



   الدراسات السابقة
 

  -  68   -

  الثالثالفصل 

  )2009دراسة التیكیولشة ( - 9

ام أسلوب الدراما اإلبداعیة وتقنیة قبعات التفكیر الست في هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخد
  .تدریس تاریخ الثورة التركیة لدى طلبة الصف الثامن

 )36وقد استخدم الباحث المنهج التجریبي الوصفي وتكونت عینة الدراسة من فصلین منفصلین (
الباحث في المعالجة استخدم و  طالبا في مدینة أنقرة  وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصیلي

 اً للعینات المستقلة وتوصلت الدراسة إلى أن مسار التعلم كان إیجابی  t-testاإلحصائیة اختبار 
أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائیة  بین طالب المجموعة التجریبیة  الذین درسوا باستخدام و 

ن درسوا بالطریقة التقلیدیة وبین طالب المجموعة الضابطة الذیاإلبداعیة والقبعات الست الدراما 
  .لصالح المجموعة التجریبیة

  )2008دراسة البركاتي ( -10

 القبعات الستو  الذكاءات المتعددة استراتیجیاتهدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدریس باستخدام 
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي ، و الترابط  الریاضيو  التواصلو  في التحصیل k.w.lو

تكونت و  وتم اختیار العینة بالطریقة العشوائیةو  واحدة ضابطةو  عات ثالث تجریبیةألربع مجمو 
اختبار و  دلیل الطالبو  تكونت أدوات الدراسة من دلیل المعلمو  طالبة 95عینة الدراسة من 

استخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین المصاحب  و  الترابط الریاضي و  آخر للتواصلو  تحصیلي
تفوق المجموعة التجریبیة على و  أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیاو  كأسلوب إحصائي

  ).التركیب –التحلیل  –التطبیق  –الضابطة من حیث التحصیل الدراسي عند مستویات (التذكر 

  )2008العقیل(و  دراسة الشایع -11

یر هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام القبعات الست في تدریس العلوم على تنمیة التفك
استخدمت و  التفاعل اللفظي لدى تالمیذ الصف السادس األساسي بمدینة الریاضو  اإلبداعي

تكونت عینة الدراسة من ، و واستخدمت الدراسة العینة القصدیة، الدراسة المنهج شبه التجریبي
في كل  تلمیذاً  30المجموعة التجریبیة بواقع و  تلمیذا موزعین على المجموعة الضابطة 60

 أداة فالندرز لمعرفة التفاعل اللفظي بین المعلمو  قد استخدمت الدراسة مقیاس تورانسو  مجموعة
 حساب المتوسطات(قد استخدمت الدراسة األسالیب اإلحصائیة ، و تالمیذه داخل حجرة الدراسةو 
وتوصلت ، للنسب الحرجة zكذلك قیم و  االنحرافات المعیاریة الختبار ت لمجموعتین مستقلتینو 

  التفاعل اللفظي.و  ى فاعلیة القبعات في  تنمیة التفكیر اإلبداعيالدراسة إل
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 Karadag,M.&Saritas S. & Erginer,E )2007دراسة كارادج وساریتس وانجر( -12

فاعلیة استخدام قبعات التفكیر الست كطریقة مبتكرة في تدریس بعض هدفت الدراسة إلى معرفة 
ونقل وزراعة ، وتروما الحبل الشوكي، الموضوعات الصحیة مثل: العنایة بسرطان الثدي

اإلبداعي وتطویر نظام و  األعضاء بمقرر التمریض الجراحي في تنمیة مهارات التفكیر الناقد
) للعلوم الصحیة بجامعة Tokat Schoolلدى طالب قسم التمریض بمدرسة (التفكیر 

Gaziosmapasa(  یرهم حیث تم تدریب طالب التمریض على تغییر أنماط تفكفي تركیا
وتوصلت ، ) طالباً 41بتغییر قبعاتهم في فترات زمنیة منتظمة، وتكونت عینة الدراسة من (

المرضى، ومشاركة طریقة القبعات الست قد یسرت تعاطف معظم الطالب مع  الدراسة إلى
  اآلراء مع اآلخرین، وتطویر األفكار اإلبداعیة.  

  )2006دراسة  باتریسون ( -13

على كیفیة استخدام قبعات التفكیر الست في تنمیة كل من التفكیر التعرف  هدفت الدراسة إلى
، وأشارت بأسترالیاما وراء المعرفي، وتفكیر ما وراء العملیات الحسابیة في المرحلة االبتدائیة 

قبعات التفكیر، واقترحت تدریس التتابع العددي وتعلیمه لتدعیم وتنمیة ما وراء النتائج إلى فاعلیة 
   ل استخدام قبعات التفكیر الست كمنظمات بیانیة.المعرفة من خال

  )2005عبده (و  دراسة فودة -14

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام فنیة دي بونو للقبعات الست في تدریس العلوم على 
، واقتصرت لدى تالمیذ الصف الخامس األساسي ومهاراته ،تنمیة نزعات التفكیر اإلبداعي
حب ، و تحدي الصعب، و هي: حب المغامرةو  فكیر اإلبداعيالدراسة على بعض نزعات الت

 األصالةو  المرونةو  : الطالقةهيبعض مهارات التفكیر اإلبداعي و و  التخیلو  االستطالع
مقیاس نزعات التفكیر ، دلیل المعلم، : تحلیل محتوىتحسینات وتكونت أدوات الدراسة منالو 

تكونت عینة و  دم الباحثان المنهج التجریبيواستخاختبار مهارات التفكیر اإلبداعي،  ،اإلبداعي
) طالبًا في المجموعة 71طالبًا من مدرسة مصطفى كامل االبتدائیة بقویسنا ( 146الدراسة من 

  .المجموعة الضابطة )75(و التجریبیة

  وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة القبعات الست في تنمیة نزعات التفكیر اإلبداعي ومهاراته.    
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 )Mary&Jones,2004(جونزو  دراسة ماري -15

هدفت الدراسة إلى استخدام قبعات دي بونو الست للتفكیر كطریقة للمعضالت األخالقیة في 
الصیدلة، وتطویر مهارات التفكیر الناقد، ومهارات حل المشكالت، وتعلیم التفكیر الموازي، 

عملهم، واستخدم وتقنیاته وتطبیقها على المعضالت األخالقیة التي تواجه طلبة الصیدلة في 
طالب من كلیة الصیدلة في )4منهج دراسة الحالة، حیث تكونت عینة الدراسة من( الباحثان

أعضاء، وتم تعیین المعضالت األخالقیة لكل  )7-6جامعة تولیدو، وتم تقسیمهم إلى فرق (
وطلب من كل فریق اختبار الطلبة ووضعهم أمام المعضالت قبل جلسات القبعات ، فریق

بعد جلسات تمت فیها استخدام قبعات التفكیر، ثم تمت  ثم وضعهم أمام معضالت أخرىالست، 
مقارنة استجابات الطلبة على األسئلة قبل استخدام قبعات التفكیر الست وبعدها، وكانت 

  .استجابات الطلبة بعد الجلسات أفضل من االستجابات القبلیة
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  الستراسات اليت تناولت القبعات تعليق على الد
بعــد اطــالع الباحثــة علــى الدراســات الســابقة التــي تناولــت القبعــات الســت فــي تنمیــة مهــارات 

التحصــیل  فإنهــا ســتعرض أهــم النقــاط  التــي تــم استخالصــها مــن تحلیــل ، و اإلبــداعيو  التفكیــر الناقــد
، اأدواتهــــ، و المنــــاهج المســــتخدمة فیهــــا، و عیناتهــــا، و التــــي تتعلــــق بأهــــداف الدراســــاتو  هــــذه الدراســــات

  .نتائجهاو 
  أوًال :األهداف :

على الرغم من اهتمام جمیع الدراسات السابقة باستخدام نموذج القبعات الست في تنمیة 
الترابط الریاضي، فبعض و  التواصل، و التحصیل، و والقراءة الناقدة، مهارات التفكیر اإلبداعي

اكتساب المفاهیم العلمیة  في القبعات الست استراتیجیةهدفت إلى معرفة فاعلیة استخدام الدراسات 
إلى معرفة فاعلیة  فقد هدفت )2011،أما دراسة عباس()2012وتنمیة التفكیر اإلبداعي(حسن،

، أحمد(أما دراسة ، اكتساب المفاهیم التاریخیة، واالحتفاظ بها القبعات الست في استراتیجیةاستخدام 
فقد هدفت إلى  )2010منصور ( ةدارسما أ، و تنمیة مهارات القراءة الناقدة  فقد هدفت إلى ،)2010

أما عز الدین ، معرفة فاعلیة  استخدام القبعات الست لتنمیة اتجاهاتهم نحو تدریس التاریخ
ل اإلبداعي للمشكالت في في معرفة أثر استخدام القبعات الست في تنمیة مهارات الح )2010(

القبعات الست في تنمیة تنمیة  فقد هدفت إلى معرفة أثر )2010أما دراسة محمد (، الكیمیاء
فقد هدفت إلى معرفة أثر القبعات الست في تنمیة   )2008، أما دراسة (البركاتيالمهارات اللغویة 

 )2012، ودراسة (السلك )2012المدهون (أما دراسة و  ، الترابط الریاضيو  التواصلو  التحصیل
فقد هدفت إلى معرفة أثر القبعات  )2008(العقیل و  دراسة  الشایع) و 2005فودة (و  عبده ودراسة

) إلى استخدام 2006باترسون(في حین هدفت دراسة ، الست في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي
في معرفة أثر التدریس في مادة  )2010التیكولتشة (دراسة ، و أفكار دي بونو كمنظم تخطیطي

  .التاریخ باستخدام القبعات الست

  دراسة الحالیة:االختالف في الو  أوجه االتفاق
اهتمت الدراسة الحالیة كباقي الدراسات السابقة بتوظیف نموذج القبعات الست في تنمیة 

إال إنها اختلفت معها في الهدف، ، تنمیة اتجاهات، و اجتماعیةو  مفاهیم علمیةو  مهارات مختلفة
بعض مهارات حیث هدفت الدراسة الحالیة إلى معرفة أثر استخدام نموذج القبعات الست في تنمیة 



   الدراسات السابقة
 

  -  72   -

  الثالثالفصل 

وهذه تعد میزة قد تمیزت بها الدراسة الحالیة عن غیرها من الدراسات ، التعبیر الكتابي اإلبداعي
  .السابقة

  ثانیًا : العینة : 

فمن الدراسات التي اعتمدت على عینة من ، اختلفت الدراسات السابقة في اختیار العینات
 الشایع(و )2006، (باتریسون) و2005، فودةو  عبده(تالمیذ المرحلة االبتدائیة دراسة 

فاعتمدت على عینة من  )2010أما دراسة (محمد،  )2012) ودراسة المدهون (2008العقیلو 
فقد  )2012، ودراسة (السلك )2010التیكولتشة ) و(2008، البركاتي(، أما دراسة أطفال الروضة

فقد اعتمدت على عینة  )2010، أحمد(دراسة و  اعتمدت على عینة من طلبة المرحلة اإلعدادیة 
عباس ودراسة  )2010عز الدین () و 2010دراسة منصور (و  ، من طلبة المرحلة الثانویة

 فقد اعتمدت)2005ودراسة ماري وجونز ( )2007ودراسة كارادج وساریتاس وارجنر ( )2011(
  .على  عینة من طلبة الجامعة

  السابقة في العینة :الدراسات و  االختالف بین الدراسة الحالیةو  أوجه االتفاق

مع بعض الدراسات في أنها اعتمدت على طلبة المرحلة االبتدائیة  و اتفقت الدراسة الحالیة
والمدهون  ،)2006(وباتریسون)،  2008(العقیل و  والشایع  ،)2005( فودةو  نها دراسة عبدهم
 یكیولشةالت) و 2010أحمد ( ) و2008البركاتي (و  ،)2012حسن ( واختلفت مع دراسة )2012(
) 2004) وماري وجونز (2012السلك () و 2010عز الدین () و 2010منصور (و   )2009(
اإلعدادیة  و  من طلبة الثانویةفي أنها اعتمدت على عینة  )2007كارادج وساریتاس وارجنر (و 
  .طلبة الجامعةو 

  ثالثًا : المنهج :

 عبده(مثل : دراسة ، يمن المالحظ أن معظم الدراسات السابقة  استخدمت المنهج التجریب
، حمدأ) و(2008، البركاتيو( ،)2006و(باتریسون،)، 2008، یلالعقو  الشایع) و(2005، فودةو 

 )2012وحسن (  ،)2012والمدهون () و 2010عز الدین (و  ،)2010و منصور () و 2010
ابقة تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السو   ) 2009(التیكیولشة)2011وعباس ( )2012والسلك (

   .في أنها استخدمت المنهج التجریبي
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  رابعاً : األدوات :
على  )2012حسن (فقد اعتمدت دراسة ، استخدمت الدراسات السابقة أدوات بحث مختلفة

فقد اعتمدت على دلیل  )2012ومقیاس تورانس، أما دراسة المدهون(، اختبار للمفاهیم العلمیة
على فقد اعتمدت  )2010حمد ( أي، في حین دراسة للمعلم واختبار لمهارات التفكیر اإلبداع

في حین استخدمت دراسة عز ، دلیل للمعلم، و اختبار تحصیلي، و مهارات القراءة الناقدةلاستبانة 
فقد  )2010أما دراسة منصور  (، قائمة بمهارات الحل اإلبداعي للمشكالت  )2010الدین (

أما دراسة ، مقیاٍس لالتجاه، و لیٍل للطالبد، و اعتمدت على برنامٍج اشتمل على دلیٍل للمعلم
فقد اعتمدت  )2010أما دراسة محمد (، فقد اعتمدت على اختباٍر تحصیلي )2009التیكولشة (

دلیٍل ، و فقد اعتمدت على دلیٍل للمعلم )2008أما دراسة البركاتي ( على مقیاس المهارات اللغویة،
فقد  )2008العقیل (و  أما دراسة الشایع، آخر للترابط الریاضي، و اختباٍر تحصیلي، و للطالب

عبده فقد اعتمدت على و  أما دراسة فودة، أداة فالندرز، و اعتمدت على استخدام مقیاس تورانس
دراسة عز ) و 2010من دراسة أحمد ( كذلك استخدمت كل ، دلیٍل للمعلم، و بطاقة تحلیل محتوى

واتفقت الدراسة )، بعدي –قبلي ( التصمیم )2007عبده (و  فودة) و 2010منصور () و 2010الدین(
في أنها استخدمت اختبارًا  )2008دراسة البركاتي () و 2009الحالیة مع دراسة التیكولشة (

اختباٍر ، و في استخدامها استبانة لمهارات القراءة الناقدة )2010كذلك  مع دراسة أحمد (، و تحصیلیاً 
  .دلیٍل للمعلم، و تحصیليٍّ 

  النتائج 

، اسات السابقة فاعلیة نموذج القبعات الست في تنمیة معلومات التالمیذأظهرت نتائج الدر 
تنمیة میولهم نحو المقررات الدراسیة التي استخدمت القبعات الست ، و ٕاكسابهم اتجاهات إیجابیةو 

فاعلیة استخدام القبعات الست في تنمیة  )2010(فقد أظهرت نتائج دراسة أحمد ، في تدریسها
فاعلیة استخدام القبعات الست في تنمیة   )2010كذلك دراسة  عز الدین (، و قدةمهارات القراءة النا

 دراسة (فودة) و 2010من دراسة منصور ( كلفي حین أظهرت نتائج ، مهارات الحل اإلبداعي
أما نتائج دراسة  ، نزعات  الطلبة و فاعلیة استخدام القبعات الست في تنمیة اتجاهات )عبدهو 

فقد أظهرت فاعلیة استخدام  )2008العقیل (و  الشایع) و 2008لبركاتي (ا) و 2009التیكولشة (
  .القبعات الست في تحصیل التالمیذ
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  التي تناولت نموذج القبعات الست : ولتعلیق عام على دراسات المحور األ 

اهتم هذا المحور بالدراسات التي تناولت استخدام نموذج القبعات الست في تدریس المواد 
ه الدراسات هي خالصة ما تمكنت الباحثة من الوصول إلیه بعد بحث دقیق في وهذ، المختلفة
قد الحظت الباحثة ندرة الدراسات التي تناولت القبعات ، و نتصفحات اإلنتر ، و المجالتو  الدوریات

حیث لم ، مهارات التعبیر بشكل خاص، و الست في تنمیة مهارات فروع اللغة العربیة بشكل عام
كما الحظت الباحثة أن ، أي دراسة استخدمت القبعات الست في تدرس التعبیرتعثر الباحثة على 

، االتجاهات، و التاریخیة، و العلمیة، و أغلب هذه الدراسات تركزت حول تنمیة المفاهیم الریاضیة
أطفال و ، المرحلة الجامعیة، و الثانویةو  إضافة إلى أنها تركزت في معظمها حول المرحلة اإلعدادیة

  .دت نسبیًا عن مراحل التعلیم االبتدائيابتع الروضة

 أظهرت نتائج الدراسات السابقة فاعلیة القبعات الست في تنمیة معلومات الطالب
تنمیة میولهم نحو المباحث الدراسیة التي استخدمت القبعات و  ٕاكسابهم اتجاهات إیجابیةو  مهاراتهمو 

  .الست في تدریسها

  

  )القبعات الست( إفادة الباحثة من دراسات المحور األول

وما توصلت له من نتائج، مكن الباحثة من االستفادة ، إن االطالع على الدراسات السابقة
  من جوانب متعددة منها:

 استخدام المنهج التجریبي والذي استخدمته معظم الدراسات. -1

معالجة، وٕاثراء بعض جوانب اإلطار النظري، من خالل نتائج الدراسات التي اهتمت  -2
 نموذج القبعات الست.باستخدام 

 مناقشتها.و  تفسیر نتائج الدراسة الحالیة، -3
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  احملور الثاين
  الدراسات اليت تناولت التعبري الكتايب اإلبداعي

 :)2010دراسة أبو صبحة ( - 1

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام القصة في تنمیة بعض مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي 
تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف التاسع . و ألساسي بغزةلدى طالبات الصف التاسع ا
طالبة وقام   الباحث باختیار  عینة قصدیه   1600البالغ عددهن و  األساسي بمحافظة خانیونس

مجموعة تجریبیة، ومجموعة ، طالبة  واستخدم الباحث المنهج التجریبي )76مكونة من (
م مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي األكثر أهمیة قائمة تض :تمثلت أدوات الدراسة فيو  ضابطة،

توصل ،  و اختبار لقیاس مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي، لطالبات الصف التاسع األساسي
لصالح المجموعة  الباحث إلى فاعلیة استخدام القصة في تنمیة مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي

  .التجریبیة
    )2008دراسة المهوس ( - 2

ت الدراسة إلى معرفة أثر أسلوب العصف الذهني في تنمیة اإلبداع في التعبیر الكتابي في هدف
تكون مجتمع الدراسة من طالب طلبة المرحلة المتوسطة في الریاض، و اللغة العربیة لدى 

طالبًا واستخدم  27- 25اختار البحث عینة مكونة من ، و المرحلة المتوسطة  في مدینة الریاض
اختبار تورانس للتفكیر  في:تمثلت أدوات الدراسة المنهج الوصفي، و و  ج التجریبيالمنهالباحث 

توصل الباحث إلى فاعلیة أسلوب العصف الذهني في تنمیة اإلبداع في التعبیر و  االبتكاري 
  .الكتابي

  : )2008دراسة الندى ( - 3

عي لدى معلمي هدفت الدراسة إلى تحدید معاییر اختیار موضوعات التعبیر الكتابي اإلبدا
، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، عالقتها ببعض المتغیراتو  الصف الحادي عشر

تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمات مبحث اللغة العربیة للصف الحادي عشر بالمحافظات و 
، معلمةو  اً معلم 88البالغ عددهم و  التعلیم العالي الفلسطینیةو  الجنوبیة التابعة لوزارة التربیة

من  وقامت الباحثة ببناء قائمة معاییر مكونة، كانت عینة الدراسة هي ذاتها مجتمع الدراسةو 
توصلت الباحثة إلى أن معلمي اللغة العربیة یختارون ، و مجاالت 5فقرة وزعت على  44

 )االجتماعيو  اللغويو  التربوي،، و النفسي، و المعرفي(الموضوعات المتعلقة بجمیع المجاالت 



   الدراسات السابقة
 

  -  76   -

  الثالثالفصل 

تبقى هذه  و %65.89حیث بلغ   الوزن النسبي للمجاالت مجتمعة  یساوي ، بدرجة متوسطة
وأنه ال توجد فروق دالة ، التركیزو  تحتاج إلى مزید من العنایةو  الدرجة أقل من المطلوب

 إحصائیا في معاییر اختیار موضوعات التعبیر الكتابي اإلبداعي فیما یتعلق  بجمیع المجاالت
دالة إحصائیا في معاییر اختیار موضوعات  اً أن هناك فروق، و زى لمتغیر الجنسالفقرات تعو 

 الفقرات تعزى لمتغیر سنوات الخبرةو  التعبیر الكتابي اإلبداعي فیما یتعلق  بجمیع المجاالت
  .المؤهل العلميو 

 ) :2006(دراسة السمیري - 4

دریس التعبیر اإلبداعي في هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام العصف الذهني في  ت
استخدم الباحث المنهج و ، لبات الصف الثامن األساسي بغزةتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طا

تم سحب عینة التالمیذ و  استخدمت الدراسة العینة  القصدیة  في اختیار المدرسةو  التجریبي
المجموعة  على طالبة موزعین بالتساوي 70تكونت عینة الدراسة من و  بالطریقة العشوائیة

أداة  –استخدم الباحث أدوات الدراسة المتمثلة في دلیل المعلم و  المجموعة الضابطةو  التجریبیة
توصلت الدراسة إلى وجود فروق و  ،لتفكیر اإلبداعي القبلي البعدياختبار او  تحلیل المحتوى

جوهریة في متوسط درجات الطالبات في المجموعة التجریبیة في اختبار التفكیر اإلبداعي  
  ).العصف الذهني(تعزى ألثر الطریقة 

  : )2006دراسة المصري ( - 5

 هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج بالوسائل المتعددة في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي
االحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي بمحافظات  شمال غزة واستخدم الباحث و 

من مدرسة ذكور جبالیا (ج) لالجئین  طالباً  )94تكونت عینة الدراسة من  (و  المنهج التجریبي 
مقالي لقیاس و  تكونت أدوات الدراسة من اختبار موضوعيو  تم اختیارهم بالطریقة العشوائیة

أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المعد في تنمیة و  یر اإلبداعي الكتابيمهارات التعب
  .المهارات األساسیة للتعبیر الكتابي اإلبداعي

  :)2005دراسة األغا ( - 6

التعلم التعاوني في تنمیة مهارات التعبیر و  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام ملفات اإلنجاز
 )120(وتكون عینة الدراسة من  .الصف العاشر في فلسطین الكتابي اإلبداعي لدى طالبات

) مجموعتان تجریبیتانو  مجموعة واحدة ضابطة(استخدمت الباحثة المنهج التجریبي ، و طالبة
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قائمة و  ، تكونت أدوات الدراسة من تصمیم التعلم باستخدام ملفات اإلنجاز والتعلم التعاونيو 
، واستمرت فترة التجربة شهر ونصف، بعدي–بي قبلي واختبار للتعبیر الكتا، لتقدیر الدرجات

التعلم التعاوني في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي و  توصلت الباحثة إلى فاعلیة ملفات اإلنجازو 
  .اإلبداعي

  ):2004( النجار دراسة - 7

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى كفاءة تدریس برنامج مقترح على تنمیة بعض مهارات 
وتكونت أدوات الدراسة ، كتابي اإلبداعي لدى طالب الصف العاشر بمحافظة خانیونسالتعبیر ال

وبرنامج لتنمیة مهارات التعبیر الكتابي  ، : استبانه  لمهارات التعبیر الكتابي اإلبداعيمن
طالبًا وطالبة من مدارس خانیونس واستخدم الباحث  )160تكونت عینة الدراسة من (و  اإلبداعي

 إلى الدراسة وتوصلت، عةمجمو  لكل والبعدي القبلي القیاس على یبي  واعتمدالمنهج التجر 
فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة بعض مهارات التعبیر اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر 

  .لصالح المجموعة التجریبیة األساسي
  :)2003دراسة أبو العینین ( - 8

م اللغة العربیة لمهارات التعبیر الكتابي في هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى إتقان طلبة قس
تكون مجتمع الدراسة من ، و واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي، الجامعة اإلسالمیة

 طالبةً و  طالباً  50تكونت عینة الدراسة من ، و الرابع في قسم اللغة العربیةو  طلبة المستوى الثالث
 واختبار مقالي، هارات التعبیر اإلبداعي الكتابيتمثلت أدوات الدراسة في : قائمة تحدید مو 
توصلت الدراسة إلى أن هناك انخفاض في مستوى الطلبة في مهارات التعبیر ، و موضوعيو 

   .اإلبداعي الكتابي في قسم اللغة العربیة

  ) :2002دراسة األغا ( -9

ي في قطاع غزة هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التعبیر الكتابي لدى طالبات الثاني الثانو 
رات هي: مستوى الثقافة تناولت الباحثة ثالثة متغیو  بفلسطین وعالقته ببعض المتغیرات 

طالبة تم  )567تكونت عینة الدراسة من (و  ، ومستوى الثقافة العلمیة ، التحصیل العاماإلسالمیة
اإلبداعي _ ( اختیارهن بالطریقة العشوائیة وتمثلت أدوات الدراسة من اختبار للتعبیر الكتابي

مقیاس للثقافة اإلسالمیة، وتوصلت الدراسة إلى : انخفاض متوسط درجات العینة  )الوظیفي
بین  )05وجود ارتباط ایجابي دال إحصائیا عند مستوى ( ، %)57.2بالتعبیر الكتابي وهو (
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ل ال یوجد ارتباط دا، مستوى التعبیر الكتابي وكال من التحصیل العام والثقافة اإلسالمیة
ال توجد فروق دالة إحصائیا بین . إحصائیا بین مستوى التعبیر الكتابي ومستوى الثقافة العلمیة

  مستوى التعبیر الكتابي لطالبات العینة في القسمین : العلمي واألدبي.
  : )2002دراسة الفلیت ( -10

مهارات  القراءات اإلضافیة على تنمیة بعضفي هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح 
التعبیر الكتابي لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة وتكونت عینة الدراسة من 

، تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من  مدرسة اإلمام الشافعي األساسیة العلیا بغزة اً ) طالب40(
برنامج و المهارات األكثر أهمیة لطلبة الصف التاسع ، قائمة لتحدید في وتمثلت أدوات الدراسة  

، لتنمیة بعض مهارات التعبیر الكتابي ومجاالته ،اختبار قبلي بعدي ةفي القراءات اإلضافی
وتوصل الباحث إلى نجاح البرنامج المقترح وفاعلیته في تنمیة بعض مهارات التعبیر الكتابي 

  ومجاالته.

  : )2001دراسة عبد الجواد ( -11
تنمیة بعض المهارات األساسیة للتعبیر اإلبداعي هدفت الدراسة إلى معرفة بناء برنامج مقترح ل

تكون مجتمع الدراسة من جمیع طالبات ، و لدى طالبات الصف الحادي عشر بمحافظة غزة
قام الباحث و  المنهج التجریبيو  واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي، الصف الحادي عشر

طالبة تم اختیارهن بالطریقة  )300موضوع تعبیر كتابي إبداعي ل ( )600بتحلیل مضامین (
تكونت أدوات الدراسة من استبانة لتحدید المهارات األساسیة للتعبیر الكتابي و  العشوائیة 

 –استخدمه كاختبار قبلي و  واختبارًا لقیاس المهارات األساسیة، اإلبداعي، وبطاقة تحلیل المحتوى
  .لصالح المجموعة التجریبیة امج المقترحأثبتت الدراسة فاعلیة البرنو  ،وبرنامج قام بإعداده، بعدي

  )2001دراسة العیسوي ( -12
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلیة استخدام أسلوب ملفات الكتابة في تنمیة بعض مهارات 

استخدم الباحث المنهج الوصفي ، و التعبیر الكتابي الالزمة لتالمیذ الصف الخامس األساسي
تكونت و  كون مجتمع الدراسة من تالمیذ الصف الخامس األساسيوت، المنهج التجریبيو  التحلیلي

لمهارات استبانة  فيوتمثلت أدوات الدراسة ، تلمیذًا من مدرسة القرضا )42عینة الدراسة من (
، دلیل للمعلم، أداة لقیاس مستوى أداء التالمیذ في مهارات التعبیر الكتابي، التعبیر الكتابي

الدراسة إلى فاعلیة أسلوب ملفات الكتابة في تنمیة بعض توصلت و )، اختبار (قبلي بعدي
   .مهارات التعبیر الكتابي الالزمة لتالمیذ الصف الخامس األساسي
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  تعليق على الدراسات اليت تناولت التعبري الكتايب 
بعد اطالع الباحثة على الدراسات السابقة التي تناولت التعبیر فإنها ستعرض أهم النقاط  

المناهج ، و عیناتها، و التي تتعلق بأهداف الدراساتو  الصها من تحلیل هذه الدراساتالتي تم استخ
  .نتائجها، و أدواتها، و المستخدمة فیها
  أوًال :األهداف :

هدفت بعض الدراسات السابقة إلى تنمیة التعبیر اإلبداعي من خالل برنامج عالجي مقترح 
دراسة )، و 2004، النجار(دراسة )، و 2002، الفلیت(دراسة )، و 2001، كما في دراسة (عبد الجواد

هدفت بعض الدراسات إلى بیان أثر طرائق التعلیم المختلفة في إكساب )، و 2006، المصري(
) 20006، السمیري(دراسة ) و 2010، الطلبة مهارات التعبیر الكتابي مثل : دراسة (أبو صبحة

  ).2001سوي (دراسة العی)، 2008المهوس، (دراسة )، 2005، األغا(دراسة و 

في حین هناك دراسات هدفت إلى تحدید معاییر التعبیر الكتابي اإلبداعي مثل : دراسة 
عالقته و  التي هدفت إلى معرفة مستوى التعبیر الكتابي )2002، دراسة (األغا ، )2008، (الندى

  .التحصیل العام، و الثقافة العلمیة، و ببعض المتغیرات مثل : مستوى الثقافة اإلسالمیة

واتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في أنها هدفت إلى تنمیة   مهارات التعبیر 
لكنها اختلفت في أنها تقیس أثر استخدام نموج القبعات الست على تنمیة بعض و  الكتابي اإلبداعي

  .مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي
  ثانیًا : العینات :

في اعتمادها على عینة من تالمیذ  )2001عیسوي (اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة ال
الدراسات السابقة في أنها اعتمدت على عینة   باقي اختلفت الدراسة الحالیة معو ، المرحلة االبتدائیة

  .حیث اعتمدت الدراسة الحالیة على طالبات الصف السادس األساسي ، من المرحلة االبتدائیة

  ثالثًا: المنهج : 

شبه  هو المنهج و  الیة مع معظم الدراسات السابقة في المنهج  المستخدماتفقت الدراسة الح
   .التجریبي الذي استخدمته الباحثة في دراستها الحالیة
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  رابعًا : األدوات :

 )2002، األغا(استخدمت الدراسات السابقة أدوات بحث متباینة فقد اعتمدت دراسة 
عبد (اعتمدت دراسة )، و اإلبداعي _ الوظیفي(الكتابي اختبارًا للتعبیر، مقیاسًا للثقافة اإلسالمیة

من المالحظ أن معظم ، و بطاقة تحلیل المحتوى في تحدید مهارات التعبیر الكتابي )2001، الجواد
ثم ، الدراسات اعتمدت على اختبار قبلي بعدي لقیاس مستوى أداء الطلبة في التعبیر الكتابي

 )2001دراسة العیسوي () و 2002، ي مثل دراسة (األغااستبانة لتحدید مهارات التعبیر الكتاب
دراسة )، و 2008دراسة (المهوس  ) و 2001، عبد الجواد(دراسة ) و 2002، الفلیت(دراسة 

اختلفت الدراسة الحالیة في أنها اعتمدت نتائج امتحان نهایة الفصل الدراسي الثاني ) و أبوصبحة(
كما ، درجات لكل مجموعة وتم التأكد من تكافؤهماحساب متوسط الو  وكذلك نتائج اختبارین شهریین

اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في أنها تم إعداد استبانة بمهارات التعبیر الكتابي 
بل في العالم العربي حسب علم الباحثة  التي و  تعد هذه الدراسة األولى في فلسطین، و اإلبداعي

الست في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى طالبات تناولت أثر استخدام نموذج القبعات 
  .الصف السادس األساسي

  خامسًا : النتائج : 

أظهرت نتائج الدراسات السابقة ضعفًا واضحًا في مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى 
یة البرامج أظهرت نتائج الدراسات فاعلو  كما)، 2003، أبو العینین(طلبة الجامعة كما في دراسة 

دراسة ) و 2001، عبد الجواد(المقترحة في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي مثل : دراسة 
ئج  في حین أظهرت نتا )2006، المصري(ودراسة )، 2004، النجار(دراسة )، و 2002، الفلیت(

بداعي مثل : طرائق التدریس في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي اإلبعض الدراسات وجود أثر لبعض 
المهوس (دراسة ) و 2005، األغا(ودراسة  )2006، السمیري(دراسة ) و 2010، أبو صبحة(دراسة 
  .)2001دراسة العیسوي ()، و 2008

استخدام نموذج القبعات الست من الممكن أن  فإن الباحثة تعتقد أنمن هذا المنطلق و 
اعي عند طالبات  الصف السادس اضح في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي اإلبدو  یكون لها دور

  .هذا ما تسعى إلیه الباحثة من خالل دراستها الحالیة، و األساسي

كما واختلفت الدراسة الحالیة  في اعتمادها  على طالبات الصف السادس مع الدراسات 
  .السابقة التي اعتمدت على طلبة الثانویة وطلبة الجامعات
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  )التعبیر الكتابي اإلبداعي( يثانادة الباحثة من دراسات المحور الإف

مّكن الباحثة من االستفادة ، ما توصلت له من نتائج، و إن االطالع على الدراسات السابقة
  من جوانب متعددة منها : 

  .إعداد قائمة بمهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي -1

  .الذي استخدمته معظم الدراساتو  استخدام المنهج التجریبي -2

أسالیب التعلم في ، و التدریس استراتیجیاتسابق أهمیة بعض أوضحت بعض الدراسات ال -3
 .مما سیفید الباحثة منه في التدریس، تنمیة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي

وضع معیار مقنن لتصحیح اختبار مهارات التعبیر ستستفید منه الباحثة عند تصحیح  -4
 .االختبار

 .ثباته، و ناسبة لقیاس صدقهاألسالیب الم، و التعرف إلى خطوات بناء االختبار -5

من خالل نتائج الدراسات التي اهتمت بتنمیة ، ٕاثراء بعض جوانب اإلطار النظريو  معالجة -6
 .العوامل التي تعوق تعلمه، و التعبیر اإلبداعي

  .مناقشتها، و تفسیر نتائج الدراسة الحالیة -7
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   الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  

وبالتالي ، عرضًا إلجراءات الدراسة التي اتبعتها الباحثة في تنفیذ الدراسةتناول هذا الفصل 
العینة المستخدمة، و  ووصفًا لمجتمع الدراسة، فإن هذا الفصل یتناول وصفًا لمنهج الدراسة المتبع

كذلك األسالیب اإلحصائیة المستخدمة ، ثباتهاو  التأكد من صدقهاو  وكیفیة بناء أدوات الدراسة
  رضیات الدراسة.الختبار ف

  منهج الدراسة :
ذلك من أجل معرفة أثر و  لقد استخدمت الباحثة وفقًا لطبیعة الدراسة المنهج التجریبي

استخدام نموذج القبعات الست في تنمیة بعض مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي المستهدفة لدى 
  طالبات العینة. 

ف  المنهج التجریبي بأنه :" تغیر عمدي مض مع ، بوط للشروط المحددة لحدث ماویعرَّ
  )360:  200، تفسیرها ". (ملحمو  مالحظة التغیرات الواقعة في ذات الحدث

بأنه:"  المنهج الذي یدرس ظاهرة حالیة مع إدخال   )83: 2002األستاذ،و  ویعرفه (األغا
  .رصد نتائج هذا التغیر"، و تغیرات في أحد العوامل أو أكثر

  ر قبلي ولكن تم حساب تحلیل التغایر.هذا ولم یتم إجراء اختبا

  متغیرات الدراسة : 
  تكونت متغیرات الدراسة من المتغیرات التالیة :   
  المتغیر المستقل وهو استخدام نموذج القبعات الست  - 1
  .هو مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعيو  المتغیر التابع - 2

  مجتمع الدراسة:
سادس األساسي التابعة لوكالة الغوث تكون مجتمع الدراسة من جمیع فصول الصف ال

) 1193تضم (و  فصًال  27تضم و  م 2012-2011المسجلة لعام ، و الدولیة في منطقة غرب غزة
  مدارس. )9(طالبة موزعات على 
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  عینة الدراسة:

هي مدرسة أسماء  و  من بین مدارس مجتمع الدراسة المدرسة بطریقة قصدیة، تم اختیار
  لألسباب التالیة :"ج"  االبتدائیة المشتركة

تضم عددًا أكبرًا من صفوف الصف ، و تعتبر هذه المدرسة من أكبر المدارس االبتدائیة -1
  السادس األساسي.

 .وجود إدارة تربویة متعاونة بشكل كبیر مع الطلبة الباحثین -2

 .محفزة للتعلیمو  وقوع المدرسة في بیئة هادئة -3

هذا بدوره یجعل ، و ت الصف السادسالباحثة تعمل معلمة  لمبحث اللغة العربیة لطالبا -4
الباحثة تنفذ الدراسة بنفسها فتكون  النتائج أكثر صدقًا مما لو اعتمدت على غیرها في 

 .تنفیذ الدراسة

وقد اختیر فصالن بالطریقة العشوائیة من فصول الصف السادس لیكون أحدهما مجموعة 
 اآلخر  یمثل المجموعة التجریبیة و  طالبة )45عدد طالباته () و 4یمثل الصف السادس (و  ضابطة 

، طالبة بعد االطمئنان إلى تكافؤ طالباته في السن )45عدد طالباته () و 3هو السادس (و 
كما أن متغیر السن مضبوط تلقائیًا ألن العینة من طالبات ، المستوى االقتصاديو  التحصیلو 

  .الصف السادس األساسي

  ل من خالل الرجوع إلى سجالت وتم التأكد من تكافؤ المجموعتین في التحصی
  قیام الباحثة بأخذ درجات اختبار نهایة الفصل الثاني في و ، درجات  الطالبات في المدرسة

  والتجریبیة، وحساب متوسط الدرجات  مادة اللغة العربیة لكل من المجموعة الضابطة،
   كانو  ،نللمجموعتی t-testلكل صف، وحساب الفروق بین المجموعتین باستخدام اختبار 

 مما زاد من اطمئنان الباحثة من تكافؤ المجموعتین، متوسط الدرجات متساو في كال المجموعتین
             .في المستوى التحصیلي
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  )4-1(جدول رقم 
  للفروق بین متوسط  درجات القیاس القبلي للمجموعة التجریبیة والضابطة tاختبار 

المتوسط   العدد  القیاس القبلي  االختبار
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقیمة  المعیاري

  الداللة
نهایة الفصل الدراسي الثاني للصف 

  الخامس في اللغة العربیة
  6.741  30.789  45  المجموعة الضابطة

0.172  0.864  
  6.124  30.556  45  المجموعة التجریبیة

  1.99تساوي  "88ودرجة حریة" 0.05الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة          
  

الجدولیة تقع في منطقة القبول، مما یعني  tوبالنظر إلى الجدول السابق نالحظ أن قیمة 
بین  )0.05قبول الفرضیة بمعنى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (

 متوسط   درجات الطالبات في المجموعة التجریبیة، والمجموعة الضابطة في االختبار القبلي
لمهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي، وهذا یؤكد تجانس المجموعتین الضابطة والتجریبیة قبل تطبیق 

  نموذج القبعات الست على المجموعة التجریبیة.

وقد اعتمدت الباحثة في إثبات تكافؤ المجموعات على تحلیل التغایر لالختبار البعدي، 
  وسیتم عرض النتائج في الفصل الخامس.

ما تم عرضه سابقًا عن تكافؤ المجموعتین تبین أن المجموعتین قد تكافأتا في من خالل 
 المستوى االقتصادي  أي في معظم المتغیرات التي قد تؤثر على المتغیر التابعو  التحصیلو  السن

تجعل من الصعب أن نعزو التغیر الذي سیحدث في المتغیر التابع إلى ، و تؤثر في صدق النتائجو 
  .قلالمتغیر المست

  

  أدوات الدراسة :
، ضبطها، و یعرض في هذا الجزء األدوات المستخدمة في الدراسة من حیث كیفیة إعدادها

  هذه األدوات هي :

  یة لطالبات الصف السادس األساسي قائمة تضم مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي األكثر أهم -1

 .اختبار لقیاس مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي -2
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في بناء األدوات السابقة قامت الباحثة باالطالع على مجموعة من الدراسات التي  و قبل البدء -3
اختبار قیاس مهارات ، و تضمنت أدوات مشابهه السیما قائمة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي

من هذه الدراسات التي ، و بغیة االستفادة منها في خطوات اإلعداد؛ التعبیر الكتابي اإلبداعي
واختبارًا لقیاس مهارات التعبیر الكتابي ، ة بمهارات التعبیر الكتابي اإلبداعيتضمنت قائم

)، 2008دراسة الندى ()، و 2006دراسة المصري ()، و 2010اإلبداعي دراسة أبو صبحة (
 ).2002دراسة الفلیت ()، و 2003أبو العینین (و 

على  –ات السابقة وكان الهدف من وراء اطالع الباحثة على القوائم المتضمنة في الدراس
اإلجراءات التي و  هو االستفادة من الخطوات –اختالفها في بعض األحیان و  الرغم من تشابهها حیناً 

باالستفادة مما سبق فقد تم عرض كل أداة على . و طریقة عرضهاو  سارت بها عملیة بناء القوائم
واإلجراءات ، لمبدئیة لهاالصورة او  المصادر التي تم االعتماد علیها، و أساس الهدف من إعدادها

  یمكن عرضها تفصیًال كما یلي : و  التي اتبعت في تعدیلها حتى وصلت إلى صورتها النهائیة،

  

  أوًال :  مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي :
هو قیاس أثر استخدام نموذج القبعات الست ، إن تحقیق الهدف الرئیس من هذه الدراسة

هذا ، و الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف السادس األساسيفي تنمیة بعض مهارات التعبیر 
وقد سارت ، یتطلب تحدید المهارات الرئیسة الالزمة لطالبات الصف السادس األساسي عینة الدراسة

وتحدید مصادر اشتقاق ، عملیة بناء القائمة في عدة خطوات بدأت بتحدید الهدف من القائمة
مدى مناسبتها لطالبات الصف و  ثم التأكد من سالمة القائمة، التوصل لقائمة مبدئیة، و القائمة

  فیما یلي عرض تفصیلي لهذه الجوانب :و  السادس األساسي

  الهدف من القائمة :
كان الهدف من إعداد القائمة هو تحدید مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى طالبات 

تمهیدًا لتنمیتها باستخدام ؛ لطالباتترتیب هذه المهارات حسب أهمیتها لهؤالء ا، و الصف السادس
  .نموذج القبعات الست

  مصادر بناء القائمة :
  تم بناء قائمة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي من خالل المصادر التالیة :
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  .الكتب المختلفة في طرائق تدریس اللغة العربیةو  المراجع  . أ
  .اإلبداعياألبحاث التي أجریت في موضوع التعبیر الكتابي و  الدراسات  . ب
 .طرق تدریسهاو  المتخصصین في اللغة العربیةو  آراء بعض الخبراء  . ت
  

 القائمة في صورتها النهائیة :
فقد تم حصر مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي المتضمنة ؛ اعتمادًا على المصادر السابقة

ت لغویة واضحة بعد صیاغة المهارات بعبارا، و في ثنایا هذه المصادر، واستبعاد المهارات المكررة
مهارة للتعبیر الكتابي اإلبداعي  تم  27الداللة أصبحت القائمة في صورتها األولیة مشتملة على 

  تقسیمها إلى ثالثة محاور :
  

  المحور األول : مهارات تنظیم الموضوع :
  واشتمل هذا المحور على ثمانیة مهارات هي :

  .خاتمة)، عرض، مقدمة(حسن التنظیم العام للموضوع  -1

 .تباع نظام الفقرات في الكتابةا -2

 ترتیب وتناسق الفقرات. -3

 .ترك مسافة قصیرة في بدایة كل فقرة -4

 .صحة رسم الحروفو  وضوحهو  جمال الخط -5

 .االهتمام بنظافة الكتابة -6

 .صحة استخدام عالمات الترقیم  -7

 .استخدام أدوات الربط بصورة سلیمة  -8
  

  :  مهارات المضمون :المحور الثاني
  لمحور على إحدى عشر ة  مهارة هي :واشتمل هذا ا

  .سلیمةو  التعبیر عن األفكار بجمل تامة -1
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  .وضوح الفكرة الرئیسة للموضوع -2
  .األصالة في األفكار المطروحةو  الجدة -3
  .طالقتهاو  تنوع األفكار -4
  .مدى جذب األفكار النتباه القارئ -5
  .األدلة المنتمیةو  تدعیم األفكار بالشواهد -6
  .ةاختیار مقدمة مناسبة وجذاب -7
  .الحقائق توظیفا سلیماو  توظیف المعلومات -8
  .تولید األفكار الفرعیة -9

  التسلسل المنطقي لألفكار.و  الترتیب - 10
  ).الخاتمة(براعة التخلص  - 11

  المحور الثالث:  مهارة األسلوب :
  واشتمل هذا المحور على ثماني  مهارات هي :  

  الدقة في اختیار األلفاظ المالئمة للمعنى. -1

  عدم تفككها.و لیب الخبریة واإلنشائیة التنویع بین األسا -2

  استخدام أفعال حیة ومشوقة. -3

  التسلسل المنطقي للعرض. -4

  البعد عن الحشو والتكرار في العبارات. -5

  االنتقال عبر النص بسهولة. -6

  تماسك الجمل والعبارات وعدم تفككها. -7

  صیاغة الجمل صیاغة صحیحة. -8

  ضبط القائمة :
المتخصصــین فــي اللغــة و  ین الخبــراءمــن المحكمــلضــبط القائمــة تــم عرضــها معلــى مجموعــة 

  طلب منهم إبداء الرأي في النقاط التالیة :) و   4ملحق رقم  (العربیة وطرائق التدریس 
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  .مدى مناسبة المهارات لمستوى طالبات الصف السادس - 

  .مدى انتماء المهارات للتعبیر اإلبداعي الكتابي -

  داعي في ضوء أهمیة االستخدام.تحلیل مهارات التعبیر الكتابي اإلب - -

  .مدى سالمة الصیاغة اللفظیة للمهارة -

  .بیان مهارات مذكورة یمكن دمجها - 

  بیان مهارات مذكورة یمكن حذفها -

  .بیان آراء أخرى تسهم في إثراء المهارات  -   
  ولقد تم التوصل لآلراء التالیة :

 مهارات رأى المحكمون دمجها : -1

ألن إتبـاع  )إتبـاع نظـام الفقـرات فـي الكتابـة(یـتم دمجهـا مـع  )تتناسـق الفقـراو  (ترتیب  - أ
 .التناسقو  نظام الفقرات في الكتابة یستوجب الترتیب

  ).صیاغة الجمل صیاغة سلیمة(یتم دمجها مع  )تماسك الجمل وعدم تفككها(  - ب

  مهارات رأى المحكمون حذفها : -2

  .مدى جذب األفكار النتباه القارئ  - أ

 .ةاالنتقال عبر النص بسهول  - ب

 .)وذلك للتكرار(عدم تفككها و  العباراتو  تماسك الجمل  - ت

 )وذلك للتكرار(التسلسل المنطقي للعرض   - ث

 .ترك مسافة قصیرة في بدایة كل فقرة  -  ج

  مهارات رأى المحكمون تعدیل صیاغتها : -3

  یتم تعدیلها لتصبح استخدام ألفاظ حیة مشوقة.، مشوقةو  استخدام أفعال حیة  - أ

یـــتم تعـــدیلها لتصـــبح  توظیـــف الشـــواهد توظیفـــًا  ، دلـــةاألو  تـــدعیم األفكـــار بالشـــواهد   - ب
 ).سلیماً 

 .یتم تعدیلها لتصبح  حسن الختام)، الختام(براعة التخلص   - ت
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یـتم تعـدیلها لتصـبح التنویـع ، عـدم تفككهـاو  اإلنشـائیةو  التنویع بین األسـالیب الخبریـة  - ث
 .الربط بینهاو  اإلنشائیةو  بین األسالیب الخبریة

 یتم تعدیلها لتصبح تولید األفكار الفرعیة من فكرة واحدة.، ةتولید األفكار الفرعی  -  ج

یتم تعدیلها لتصبح فقرتین وضوح  ، ،وضوحه وصحة رسم الحروفو  جمال الخط    -  ح
 .صحة الكتابة إمالئیاً ، جمالهو  الخط

یــــتم تعــــدیلها لتصــــبح صــــحة توظیــــف عالمــــات ، صــــحة اســــتخدام عالمــــات التــــرقیم  -  خ
 .الترقیم

  .تنوعهاو  یتم تعدیلها لتصبح عمق األفكار، طالقتهاو  تنوع األفكار  - د

  مهارات رأى المحكمون استبدالها : -4

  .التعبیر باللغة الفصحىیتم استبدالها بـ، التكرار في العباراتو  البعد عن الحشو -أ

  مهارات رأى المحكمون إضافتها  : -5

  اإلحساس.و  توظیف صور جمالیة في التعبیر عن الفكرة  - أ

  ترتیبها :مهارات رأى المحكمون إعادة  -6

یـــتم إدراجهـــا فـــي المحـــور الثالـــث (مهـــارات ، التعبیـــر عـــن األفكـــار بجمـــل تامـــة وســـلیمة  - أ
  ).األسلوب

مهـــــارات تنظـــــیم (یـــــتم إدراجهــــا فـــــي المحـــــور األول ، جذابـــــةو  اختیــــار مقدمـــــة مناســـــبة  - ب
 )الموضوع

 )مهارات تنظیم الموضوع(یتم إدراجها في المحور األول ، حسن الختام  - ت

 ).مهارات المضمون(یتم إدراجها في المحور الثاني ، إتباع نظام الفقرات  - ث
  القائمة في صورتها النهائیة :

  بعــــد إجـــــراء التعـــــدیالت الســـــابقة التـــــي اقترحهــــا المحكمـــــون تصـــــبح القائمـــــة فـــــي صـــــورتها 
  عبیـــــــر الكتـــــــابي اإلبـــــــداعي مندرجــــــة فـــــــي ثـــــــالث محـــــــاور تمهــــــارة لل )24(النهائیــــــة مشـــــــتملة علـــــــى 

  ).3ملحق رقم ( .رئیسة
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  القائمة :تطبیق 

مـنهم المتخصصـون ، عشرین عامًال فـي حقـل التعلـیمو  تم تطبیق القائمة بعد ذلك على واحد
مـــنهم ، و مـــنهم المتخصصـــون فـــي اللغـــة العربیـــة بفروعهـــا المختلفـــة، طرائـــق التـــدریسو  فـــي المنـــاهج

تـدریس  معلماتها من ذوي الخبـرة  فـي مجـالو  بقیتهم من معلمي اللغة العربیة، و مشرفو اللغة العربیة
وقـد تــم توزیـع قائمــة المهـارات علــیهم لتحدیـد المهــارات األكثـر أهمیــة لطالبـات الصــف ، اللغـة العربیــة

% مما وقع 50مقبولة البد أن یوافق علیها أكثر من و  مطلوبةو  ولكي تكون المهارة  مهمة، السادس
  ).45: 1997، سعد(مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي  استبانةعلیهم االختیار لتعبئة 

حســاب النســب المئویــة لمعرفــة المهــارات األكثــر أهمیــة و  االســتبانةبعــد تفریــغ نتــائج تطبیــق و 
الجــدول . و أعیــد ترتیــب القائمــة حســب النســب المئویــة ألهمیــة المهــارات، لطالبــات الصــف الســادس

  التالي یوضح ذلك : 

)4-2(جدول رقم   
 تحلیل فقرات مهارات عرض الموضوع

ة كبیر   الفقرة  مسلسل
% 

متوسطة 
%  

  قلیلة
%  

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
  النسبي

1  
(مقدمة  حسن التنظیم العام للموضوع

  عرض، خاتمة)
100.0 0.0 0.0 3.00 100.00 

 98.41 2.95 0.0 4.8 95.2  اختیار مقدمة مناسبة  وجذابة  2
 96.83 2.90 0.0 9.5 90.5  ترتیب الجمل داخل الفقرة الواحدة  3
 96.83 2.90 0.0 9.5 90.5  هوضوح الخط وجمال  4
 100.00 3.00 0.0 0.0 100.0  صحة الكتابة إمالئیا  5
 98.41 2.95 0.0 4.5 95.2  صحة توظیف عالمات الترقیم  6
 93.65 2.81 0.0 19.0 91.0  استخدام أدوات الربط بصورة سلیمة  7
 93.65 2.81 0.0 19.0 81.0  حسن الختام  8
 97.22 2.92 0.0 8.3 91.7  جمیع الفقرات  
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  مهارات المضمونثانیا: تحلیل فقرات 

الوزن  مرتبة تنازلیا حسب ) آراء المحكمین في فقرات (مهارات المضمون) 2یبین جدول رقم (     
  النسبي لكل فقرة كما یلي:

)4-3(جدول رقم   
 تحلیل فقرات مهارات المضمون

كبیرة   الفقرة  مسلسل
% 

متوسطة 
المتوسط   قلیلة%  %

 الحسابي
لوزن ا

  النسبي
 98.41 2.95 0.0 4.8 95.2  ة للموضوعوضوح الفكرة الرئیس  1
 92.06 2.76 0.0 9.5 76.2  الجدة في األفكار المطروحة  2
 96.83 2.90 0.0 9.5 90.5  عمق األفكار وتنوعها  3
 95.24 2.86 4.8 4.8 90.5  مدى جذب األفكار النتباه القارئ  4
 98.41 2.95 0.0 4.8 95.2  سلیما توظیف الشواهد واألدلة توظیفا  5
 87.30 2.62 4.8 28.6 66.7  إتباع نظام الفقرات في الكتابة  6

7  
توظیف المعلومات والحقائق توظیفا 

  سلیما
81.0 14.3 4.8 2.76 92.06 

 88.89 2.67 0.0 33.3 66.7  تولید األفكار الفرعیة من فكرة لفكرة  8
 93.65 2.81 1.8 15.5 82.7  جمیع الفقرات  

 

  

  تحلیل فقرات مهارات األسلوب :ثالثا

 مرتبة تنازلیا حسب ) مهارات األسلوب) آراء المحكمین في فقرات (3یبین جدول رقم (
  الوزن النسبي لكل فقرة كما یلي:
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)4-4(جدول رقم   

 تحلیل فقرات مهارات األسلوب

المتوسط   قلیلة%  متوسطة % كبیرة %  الفقرة  مسلسل
 الحسابي

الوزن 
  لنسبيا

1  
الدقة في اختیار األلفاظ المالئمة 

  للمعنى
85.7 14.3 0.0 2.86 95.24 

2  
التنوع بین األسالیب الخبریة 

  واإلنشائیة
57.1 42.9 0.0 2.57 85.71 

 84.13 2.52 14.3 19.0 66.7  استخدام ألفاظ حیة ومشوقة  3

 87.30 2.62 4.8 28.6 66.7  التسلسل المنطقي للعرض  4

 85.71 2.57 14.3 14.3 71.4  الحشو في العبارات البعد عم  5

 98.41 2.95 0.0 4.8 95.2  خلو األلفاظ العامیة  6

7  
توظیف صور جمالیة في التعبیر 

  عن الفكرة واإلحساس
38.1 42.9 19.0 2.19 73.02 

8  
التعبیر عن األفكار بجمل تامة 

  وسلیمة
90.5 9.5 0.0 2.90 96.83 

 88.29 2.65 6.5 22.0 74.5  جمیع الفقرات  

 

  ومن الجدول السابق یتضح ما یلي :

بالتالي فإن جمیع المهارات الواردة في ، و % فأكثر 73حصلت جمیع المهارات على نسبة  - 
  .ضروریة لطالبات الصف السادسو  ، االستبانة الزمة

 هذه المهارات األكثر أهمیة ولزومًا لطالباتو  %  فأكثر،84مهارة  على نسبة  23حصلت  - 
   .الصف السادس 

 % فأكثر98اختارت الباحثة  في الدراسة المهارات التي حصلت على وزن نسبي من  -
 .ذوي الخبرة في هذا المجالو  عددها ست مهارات بعد أخذ رأي أصحاب  االختصاصو 
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 سوف تقوم الباحثة بقیاس أثر استخدام نموذج القبعات الست على تنمیة بعض المهارات  -
% فما فوق في دراستها  باعتبارها األكثر مهارات 98وزن نسبي  التي حصلت علىو 

 أهمیة وهي : 
صحة توظیف ، صحة الكتابة إمالئیاً ، اختیار مقدمة جذابة، حسن تنظیم الموضوع

  .خلو األلفاظ العامیة، توظیف الشواهد، عالمات الترقیم
 قیاس مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي ثانیًا : اختبار 

  الهدف من االختبار:                  
نظرًا ألن الدراسة تختص في تنمیة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي من خالل 
استخدام نموذج القبعات الست فإن الهدف هو قیاس بعض مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي 

  .لبیان أثر استخدام نموذج القبعات الست؛ المستهدفة
المهارات التي تم التوصل إلیها من خالل قائمة مهارات  ولقد استهدف االختبار قیاس

% فأكثر في تلك القائمة،  98التي حصلت على نسبة ، و التعبیر الكتابي التي سبق ذكرها
  .باعتبارها أهم المهارات الالزمة لطالبات الصف السادس

  مصادر بناء االختبار:
  ادر منها :تم االعتماد في بناء االختبار على مجموعة من المص     
  .كتب طرائق تدریس اللغة العربیة  . أ

 .األبحاث السابقةو  الدراسات  . ب
  .المختصینو  آراء الخبراء  . ت

ولقد اطلعت الباحثة على بعض االختبارات السابق التي تقیس مهارات التعبیر 
  منها :، الدراسات السابقو  الكتابي مما تضمنته األبحاث

دراسة الفلیت (مة للصف التاسع اختبار لقیاس مهارات التعبیر الكتابي الالز   . ث
2002.(  
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دراسة النجار (اختبار لقیاس مهارات التعبیر الكتابي الالزمة للصف العاشر   . ج
2003.( 

دراسة المصري (اختبار لقیاس مهارات التعبیر الكتابي الالزمة للصف الثامن  . ح
2006.( 

أبو صبحة (اختبار لقیاس مهارات التعبیر الكتابي الالزمة للصف التاسع   . خ
2010.( 

دراسة الندى (اختبار لقیاس مهارات التعبیر الكتابي الالزمة للصف الحدي عشر   . د
2008.( 

  
  صیاغة أسئلة االختبار:

فحص عدد من و  عمدت الباحثة قبل البدء في صیاغة أسئلة االختبار إلى دراسة
ت كثیر لقد اعتمد، و تلك التي سبق ذكرها في مصادر بناء االختبار، االختبارات في هذا المجال

ومن هذه ، األسئلة الموضوعیةو  األسئلة المقالیة، من الدراسات على نوعین من األسئلة هما
  )2002، األغا(دراسة )، و 2003، النجار(دراسة )، و 2001، عبد الجواد(الدراسات دراسة 

نظرًا ألن بعض مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي ال یمكن ، و وباالستفادة مما سبق
فقد اعتمدت الباحثة في اختبارها على نوعین من األسئلة هي : ، موضوعیة قیاسهالألسئلة ال

  .األسئلة المقالیةو  األسئلة الموضوعیة

  كتابة تعلیمات االختبار :
تمهد الظروف لهم لیكونوا ، و لكل اختبار تعلیمات تساعد المفحوصین على إجابة أسئلته

ات االختبار ذات أهمیة في تحقیق نتائج أفضل إذا تعد تعلیم، و مستعدین للموقف االختباري القائم
تتأثر نتائج االختبارات بمدى دقة ، و تشیر إلى الهدف مباشرة، و كانت صیاغتها واضحة وبسیطة

  ).103، 2000، نشوان(التعلیمات المصاحبة له 

أوضحت فیها ، ولقد قامت الباحثة بكتابة تعلیمات االختبار على صفحة مستقلة
، ذا االختبار یقیس مدى توافر بعض مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدیهمللمفحوصات أن ه

، یتكون من ثالثة أسئلة، و أنه مكون من قسمین : القسم األول موضوعي، و مدى مستواهن فیهو 
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هو عبارة عن ، و السؤال الخامس مقالي، و السؤال الرابع تتطلب اإلجابة عنه في حدود سطرینو 
، علیهن إجابة جمیع األسئلة مع مراعاة المهارات المطلوبةو  ، معین موضوع تعبیر في موضوع 

حیث ال یؤثر على نجتح أو رسوب ، كما تم التوضیح بأن االختبار ال عالقة له بالنتائج المدرسیة
  .الطالبة

  .أصبح جاهزًا في صورته األولیة، كتابة تعلیماته، و وبعد االنتهاء من صیاغة أسئلة االختبار

  ي صورته األولیة :االختبار ف
القسم األول هو األسئلة ، تضمن االختبار في صورته األولیة قسمین من األسئلة

أما ، كل سؤال یقیس مهارة من مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي، عددها ثالثة أسئلةو  الموضوعیة
ب اإلجابة عنه ویتكون من سؤالین األول مقالي مقنن تتطل، القسم الثاني فهو قسم األسئلة المقالیة

قیاس مجموعة  ىعاعلى أن یر ، السؤال الثاني الكتابة في موضوع معینو  في حدود سطرین
هي : حسن التنظیم العام و  ناعددها اثنو  األسئلة الموضوعیة المهارات التي تعذر قیاسها بواسطة

  .مقدمة جذابة)، خاتمة - عرض –مقدمة (للموضوع 

  صدق فقرات االختبار :
 2002، عودة(مدى تحقیق االختبار للغرض الذي أعّد له " هو "صدق االختبار 

، بأنه " أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه )144: 1995، آخرونو  كما یعرفه (قطامي)، 193:
  .قد قامت الباحثة بالتأكد من صدق فقرات االختبار بطریقتین، و لیس شیئًا آخر مختلفًا "و 

  صدق المحكمین - 1
ختبار على مجموعة من المحكمین من أعضاء الهیئة التدریسیة عرضت الباحثة اال   

ووكالة الغوث مختصین في طرائق ، جامعة األقصى، و في كلیة التربیة في الجامعة اإلسالمیة
طلب منهم إبداء الرأي في النقاط ) و 11ملحق رقم (في اللغة العربیة ، و في المناهجو  التدریس
  التالیة :

 .بات الصف السادسمدى مناسبة االختبار لطال §

 .سالمة الصیاغة اللغویةو  مدى وضوح لغة االختبار §
 .كفایة تعلیمات االختبارو  مدى وضوح §
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 .مدى مناسبة   األسئلة  لقیاس  مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي §

 .اقتراح أي تعدیل أو إضافة ضروریة §

تعدیل و  ن حذفقامت بإجراء ما یلزم مو  وقد استجابت الباحثة آلراء السادة المحكمین
بذلك خرج االختبار في صورته شبه ، و في ضوء مقترحاتهم  بعد تسجیلها في نموذج تم إعداده

  .النهائیة لیتم تطبیقه على العینة االستطالعیة

  

  التجربة االستطالعیة لالختبار:

طالبة من طالبات الصف  42أجریت التجربة االستطالعیة لالختبار على عینة قوامها 
وكان الهدف من التجربة األولیة لالختبار ما ، من أفراد المجتمع األصلي للدراسة نهو  السادس

  یلي :

  .وضوحهاو  التعرف على مدى صالحیة تعلیمات االختبار  . أ

 .التعرف على مدى وضوح أسئلة االختبار  . ب

 .تحدید الزمن الالزم لالختبار  . ت

 .ثبات االختبارو  حساب صدق  . ث

فلم تكن ، كذلك أسئلته، و تعلیمات االختبار واضحةوبعد تطبیق االختبار مبدئیًا تبین أن 
  .هناك شكوى من الطالبات حولها

  تحدید الزمن الالزم لالختبار : 
  تم تحدید الزمن الالزم إلجابة أسئلة االختبار من خالل المعادلة التالیة:

  واخرزمن االختبار =   زمن إجابة الطالبات الخمس األوائل + زمن إجابة الطالبات الخمس األ

                                                      10   

  .وقد اتضح أن متوسط الزمن الالزم لالختبار هو ستون دقیقة
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  صدق االتساق الداخلي لبنود االختبار : -2

وقد قامت الباحثة بحساب االتسـاق الـداخلي لفقـرات االختبـار علـى عینـة اسـتطالعیة مكونـة 
ك بحســاب معــامالت االرتبــاط بــین كــل فقــرة مــن فقــرات اختبــار التعبیــر الكتــابي طالبــة وذلــ 42مــن 

  .المعدل الكلي لفقرات االختبارو  اإلبداعي

  

  قیاس صدق االتساق الداخلي لفقرات اختبار مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي :
تبار والذي یبین أن معامالت االرتباط  بین كل فقرة من فقرات اخ، )4-5(الجدول رقم 

وبذلك تعتبر )0.05عند مستوى داللة (، المعدل الكلي لفقرات االختبارو  التعبیر الكتابي اإلبداعي
  .فقرات اختبار التعبیر الكتابي اإلبداعي صادقة لما وضعت لقیاسه

  
  )4-5(جدول رقم 

لفقرات االختبار المعدل الكليو  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات اختبار التعبیر الكتابي اإلبداعي  

  مسلسل
  السؤال الرابع  السؤال الثالث  السؤال الثاني  السؤال األول

معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

معامل 
  االرتباط

الداللة 
  اإلحصائیة

1 0.351 0.023 0.381 0.013 0.352 0.022 0.606 0.000 
2  0.405 0.008 0.373 0.015 0.679 0.000 0.671 0.000 
3  0.318 0.040 0.655 0.000 0.667 0.000 0.431 0.004 
4  0.331 0.032 0.431 0.004 0.787 0.000 0.466 0.002 
5  0.379 0.013 0.553 0.000 0.600 0.000 0.933 0.000 
6  -0.342 0.027 0.464 0.002 0.733 0.000 0.807 0.000 
7  0.333 0.031 0.331 0.032 0.825 0.000   
8  0.668 0.000 0.639 0.000 0.503 0.001   
9  0.562 0.000 0.459 0.002 0.354 0.021   
10  0.330 0.033 0.355 0.021 0.438 0.004   

  0.304تساوي   40) ودرجة حریة 0.05الجدولیة عند مستوى داللة ( rقیمة 
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  لتمییز لكل فقرة من فقرات االختبارمعامل الصعوبة وا
المجموعة األولى حصلت على أعلى العالمات ، تم اختیار مجموعتین من عینة الدراسة

طالبة وسمیت المجموعة  11% من العینة االستطالعیة أي ما یعادل  25في االختبار وحجمها 
% من عینة  25ها والمجموعة الثانیة حصلت على أدنى الدرجات في االختبار ونسبت، العلیا

وسمیت المجموعة الدنیا. وقد تم إیجاد معامالت الصعوبة ، طالبة  11الدراسة أي ما یعادل 
  :والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار كالتالي

  أوال : إیجاد معامل الصعوبة

كل إلیجاد معامل الصعوبة تم إیجاد مجموع درجات المجموعة العلیا ودرجات المجموعة الدنیا ل   
  ):1927:  1998، أبوناهیة(فقرة والتعویض بالقانون التالي 

صم   قانون معامل الصعوبة
ن

001ع =×
ص

  

  حیث أن : 

  : معامل الصعوبة م ص

  : عدد المفحوصین الذین  أجابوا على الفقرة بشكل صحصح من     ع ص

  المجموعتین العلیا والدنیا.          
  في    (مفحوصین الذین حاولوا اإلجابة على الفقرة : العدد الكلي لل      ن

  المجموعتین العلیا والدنیا)         

  %. 75و % 50وتفضل الباحثة إن تكون معامالت الصعوبة المرغوبة والمقبولة واقعة بین 
  ثانیا : إیجاد معامل التمییز

قین مـــن غیـــر ولكـــي تتحقـــق الباحثـــة مـــن قـــدرة فقـــرات االختبـــار علـــى تمییـــز الطـــالب المتفـــو 
% مــــن  25و % مــــن الطــــالب الحاصــــلین علــــى أعلــــى الــــدرجات 25المتفــــوقین تــــم اختیــــار أعلــــى 

الطـــالب الحاصـــلین علـــى أدنـــى الـــدرجات  فـــي العینـــة االســـتطالعیة، وبعـــد ذلـــك تـــم حســـاب معامـــل 
  التمییز حسب القانون التالي 
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   قانون معامل التمییز:

تم

2
ن1

دمجعمج
100 =

−
×  

  ن : إحیث 
  معامل التمییز  م ت :

  : عدد المفحوصین الذین أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من بین أفراد المجموعة العلیا مج ع

  : عدد المفحوصین الذین أجابوا على الفقرة بشكل صحیح من بین أفراد المجموعة الدنیا مج د

  .: العدد الكلي للمفحوصین في المجموعتین العلیا والدنیا    ن
  

 لتمییــز إلــى قــوة تمییــز الفقــرة وقــدرتها علــى التمییــز بــین المجمــوعتین العلیــایشــیر معامــل ا
وعندما تكون قیمة معامل التمییـز موجبـة ، 100-إلى  100ویتراوح معامل التمییز بین  + ، والدنیا

أفراد المجموعـة العلیـا) (فان الفقرة تأخذ تمییزا موجبا وهذا یعني أن عدد المجیبین من بین المتفوقین 
الفقرة تأخذ تمییـزا سـالبا  تأفراد المجموعة الدنیا) أما إذا كان(فوق عدد المجیبین من بین المتأخرین ی

فـان هـذا یعنـي أن عــدد المجیبـین مـن بــین أفـراد المجموعـة الــدنیا یفـوق عـدد المجیبــین مـن بـین أفــراد 
  .المجموعة العلیا، وهو تمییز في االتجاه الخاطئ

كلمـا كـان أفضـل ألنـه یـؤدي إلـى زیـادة قـدرة الفقـرة علـى  رتفعـاً وكلما كـان معامـل التمییـز م
  .%  20التمییز ویجب أال یقل معامل تمییز الفقرة عن + 

أن جمیـــع الفقـــرات تتمیـــز بمعامـــل صـــعوبة مقبـــول  حیـــث أن  )4-6(و یبـــین جـــدول رقـــم 
فقرة من  % وكذلك بلغت قیمة معامل التمییز لكل75و %  50معامل الصعوبة لكل فقرة یقع بین  

  .% 20هذا المقیاس قیمة  اكبر من + 
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)4-6(جدول رقم   
 معامل الصعوبة ومعامل التمییز لفقرات اختبار التعبیر الكتابي اإلبداعي 

  السؤال الثالث  السؤال الثاني  السؤال األول  

معامل   مسلسل
  الصعوبة %

معامل 
  التمییز %

معامل 
  الصعوبة %

معامل 
  التمییز %

معامل 
  %الصعوبة 

معامل 
  التمییز %

1 61.54 30.77 69.23 30.77 53.85 30.77 
2  53.85 30.77 50.00 38.46 53.85 46.15 
3  65.38 38.46 50.00 23.08 53.85 30.77 
4  50.00 23.08 50.00 38.46 57.69 23.08 
5  50.00 38.46 57.69 38.46 61.54 30.77 
6  57.69 38.46 65.38 38.46 61.54 46.15 
7  50.00 53.85 61.54 46.15 61.54 30.77 
8  53.85 46.15 69.23 30.77 53.85 30.77 
9  61.54 46.15 73.08 23.08 65.38 23.08 
10  65.38 23.08 65.38 23.08 65.38 38.46 

  

  :االختبارثبات فقرات 
ین همـا : طریقـة وقد أجرت الباحثة خطوات الثبـات علـى العینـة االسـتطالعیة نفسـها بطـریقت

  .التجزئة النصفیة
: تـم إیجـاد معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین Split-Half Coefficient طریقة التجزئة النصـفیة  •

وقـــد  تـــم تصـــحیح معـــامالت االرتبـــاط  ، ومعـــدل األســـئلة الزوجیـــة لكـــل قســـم، معـــدل األســـئلة الفردیـــة
حسـب ) Spearman-Brown Coefficientباستخدام معامل ارتباط سبیرمان  براون للتصحیح (

  المعادلة  التالیة: 

معامــل الثبــات = 
1

2
ر+
أن هنــاك معامـــل  )4-7(حیــث ر معامـــل االرتبــاط وقــد بــین جـــدول رقــم   ر

  ثبات كبیر نسبیا لفقرات االختبار.
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)4-7(جدول رقم   
طریقة التجزئة النصفیة معامل الثبات   Split-Half Coefficient  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط المصحح  االرتباط معامل   عدد الفقرات  السؤال

 0.000 0.8612 0.7562  10  األول 
 0.000 0.8027 0.6704  10  الثاني
 0.000 0.8320 0.7124  10  الثالث
 0.000 0.8780 0.7825  6  الرابع

 0.000 0.8659 0.7635  36  جمیع األسئلة

  0.304تساوي  40ودرجة حریة  0.05الجدولیة عند مستوى داللة  rقیمة 

  

 Richardson and Kuder): 21طریقة ریتشارد سون  لثبات االختبار ( •

، 21استخدمت الباحثة طریقة ثالثة من طـرق حسـاب الثبـات باسـتخدام طریقـة ریتشاردسـون 
للدرجــة الكلیــة لالختبــار ككــل طبقــا للمعادلــة  21حیــث تــم الحصــول علــى قیمــة معادلــة ریتشاردســون 

  التالیة : 

211ر
كع

)م(كم
2 =−

×
×−

  

  ن : م : متوسط درجات االختبارإحیث 

  ك: عدد الفقرات           

  : تباین درجات االختبار 2ع          

) وهي قیمة 0.9765لالختبار ككل فكان ( 21وقد تم الحصول على معامل ریتشاردسون
  عالیة مما یطمئن الباحثة إلى تطبیق االختبارین على عینة الدراسة.

أكدت الباحثة من صدق وثبات االختبارین. ومعامل السهولة والصعوبة  لفقرات وبذلك ت
  .)10(انظر ملحق رقم  .أصبح االختبارین في صورتهما النهائیة قابالن  للتطبیقو  االختبارین،
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  ثالثًا: دلیل المعلم لتنفیذ نموذج القبعات الست في تدریس التعبیر الكتابي اإلبداعي
 دب التربوي وعلى دراسات قبعات التفكیر مثل دراسة البركاتيبعد االطالع على األ

أعدت الباحثة دلیًال للمعلم في  )2010ودراسة أحمد ( )2008العقیل(و  ودراسة الشایع )2008(
التعبیر الكتابي اإلبداعي وموضوعات  مهاراتكیفیة تنفیذ استراتیجیة قبعات التفكیر في تدریس 

أهمیة الماء).وقد احتوى الدلیل  -النظافة -شجرة الزیتون - الوالدین للتعبیر الكتابي اإلبداعي (بر
  على المكونات التالیة:

  إرشادات دلیل المعلم. •

  .مقدمة •

  .تعریف بنموذج القبعات الست •

  .مبادئ القبعات الست •

  مدلول كل قبعة من قبعات التفكیر الست. •

  الهدف من تطبیق نموذج القبعات الست. •

  نموذج القبعات الستبیر الكتابي اإلبداعي باستخدام مهارات التعمراحل تنفیذ 

 لتدریس مهارة من مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي. تنفیذ حصة -1

 - شجرة الزیتون - تنفیذ حصتین لكل من موضوعات التعبیر الكتابي اإلبداعي(بر الوالدین -2
ي حصة التعبیر حصة للتعبیر الشفوي، وحصة للتعبیر الكتابي. ویتم فأهمیة الماء) -النظافة

 الشفوي ما یلي:

استنباط أفكار الدرس من خالل قبعات و  ، یتم فیها مناقشة الموضوعحصة التعبیر الشفوي  - أ
  ویكون كالتالي: التفكیر الست

 القبعة الحمراء: تركز الطالبات على مشاعرهن تجاه الموضوع •

شعر، آیات القبعة البیضاء: وتقوم الطالبات باستدعاء ما یحفظن من شواهد(أمثال،  •
 قرآنیة، أحادیث شریفة، حكم).
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 القبعة السوداء: تركز الطالبات على مخاطر وصعوبات وسلبیات الموضوع. •

القبعة الصفراء: تبرز الطالبات على النواحي اإلیجابیة، والجوانب اإلیجابیة في  •
 الموضوع.

 للموضوع.القبعة الخضراء: تركز الطالبات على الحلول الجدیدة، واألفكار اإلبداعیة  •

 تركز الطالبات على تلخیص، وبلورة أفكارهن، وٕاجمالها.القبعة الزرقاء:  •

من خالل نموذج  وٕاجمال أفكارهنحصة التعبیر الكتابي، ویتم فیها التعبیر عن الموضوع   - ب
  القبعات الست في الحصة.

  

  إجراءات الدراسة :
  المراحل التالیة :تمثلت في ، اتبعت الباحثة مجموعة من اإلجراءات لتنفیذ الدراسة

  تم فیها ما یلي :. و المرحلة األولى

الدراسات السابقة ، و إعداد اإلطار النظري للدراسة من خالل االطالع على األدب التربوي
  .اإلفادة منها في بعض الجوانب،  و مهاراته، و في التعبیر الكتابي اإلبداعي

  تم فیها ما یلي :. و المرحلة الثانیة

ت التعبیــر الكتــابي الالزمــة للصــف الســادس األساســي مــن خــالل كتــب إعــداد قائمــة بمهــارا  . أ
تـم ضـبط القائمـة مـن خـالل . و مهاراتـهو  الدراسات السـابقة المتعلقـة بـالتعبیر، و طرق التدریس

تـــم التوصـــل إلـــى ؛ و االختصـــاصو  عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین مـــن ذوي الخبـــرة
  .عي الالزمة للصف السادس األساسيالصورة النهائیة لمهارات التعبیر الكتابي اإلبدا

 عشرین عـامًال فـي حقـل التعلـیم مـنهم المتخصصـون فـي المنـاهجو  تطبیق القائمة على واحد  . ب
مـنهم مشـرفون تربویـون فـي ، و ومنهم المتخصصون فـي فـروع اللغـة العربیـة، طرق التدریسو 

فـي تـدریس اللغـة  معلماتهـا مـن ذوي الخبـرةو  بقیتهم من معلمـي اللغـة العربیـة، و اللغة العربیة
 .لمعرفة آرائهم في تحدید المهارات الالزمة لطالبات الصف السادس؛ العربیة
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ٕاعـــادة ترتیـــب القائمـــة حســـب ، و وحســـاب النســـب المئویـــة لكـــل مهـــارة، تفریـــغ نتـــائج المهـــارات  . ت
 النسب.

باعتبارها أهـم المهـارات الالزمـة ، % فما فوق 98اختیار المهارات التي حصلت على نسبة   . ث
  .السادس األساسيللصف 

 تم فیها ما یلي:. و المرحلة الثالثة

  .بناء اختبار مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعيو  إعداد  . أ

 .االختصاصو  عرض االختبار على مجموعة  من المحكمین من ذوي الخبرة  . ب

 .صیاغة االختبار بصورته النهائیة  بعد التحكیم  . ت

التعبیـــر اإلبـــداعي الخـــاص بمهـــارات  إعـــداد بطاقـــة تقـــویم لقیـــاس مهـــارات االختبـــار الكتـــابي  . ث
 .تحكیمهاو  الكتابي اإلبداعي

  تم فیها ما یلي :. و المرحلة الرابعة

 .عرضه على المحّكمین، و التعبیر الكتابي اإلبداعيبناء دلیل المعلم لتدریس مهارات   . أ

بتطبیـق التجربـة فـي مدرسـة أسـماء  التعلـیم و  بعد حصول الباحثة على إذن من دائـرة التربیـة  . ب
 .بتدائیة المشتركة "ج "اال

 .تم اختیار عینة الدراسة  بالطریقة العشوائیة     . ت

 -11-13حیـــث بـــدأت الباحثـــة بتطبیـــق التجربـــة یـــوم ، تطبیـــق التجربـــة علـــى عینـــة الدراســـة  . ث
  .م وبذلك تكون مدة الدراسة ستة أسابیع 2012 - 12 –  27حتى و 

 .الضابطةو  ریبیةتطبیق االختبار على عینة الدراسة في المجموعتین التج   . ج

وٕاجـــراء المعالجـــات اإلحصـــائیة مـــن أجـــل اختبـــار صـــحة فرضـــیات ، تـــم تصـــحیح االختبـــار   . ح
 .المقترحاتو  ثم تقدیم التوصیات، الدراسة
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 األسالیب اإلحصائیة:

 األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تقنین االختبار. -أ

 Split-Half Coefficientطریقة التجزئة النصفیة  ثبات فقرات االختبار - 1

 طریقة ریتشارد سون لصدق، وثبات االختبار - 2

 معامل الصعوبة والسهولة، لتحلیل فقرات االختبار - 3

 األسالیب اإلحصائیة لإلجابة عن أسئلة وفروض الدراسة -ب

 النسب المئویة والتكرارات - 1

2 - Independent Samples Test 

  مربع إیتا - 3
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  اخلامسالفصل 
  نتائج الدراسة

  اــحتليلهو اـهــعرض
  ومناقشتها. وتفسريها
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  الفصل اخلامس
  يلها وتفسريها ومناقشتهانتائج الدراسة: عرضها وحتل

  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج القبعات الست في تنمیة بعض 
یتضمن هذا  لذلك، مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف السادس األساسي

  وفیما یلي عرض إلجابات األسئلة. وتفسیرها الفصل اإلجابة على أسئلة الدراسة وتحلیلها

   
  إجابة السؤال األول :

  كان نص السؤال األول :
  ما مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي الالزمة لطالبات الصف السادس األساسي ؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بإعــداد قائمــة بمهــارات التعبیــر الكتــابي اإلبــداعي 
قـد تـم توضـیح كیفیـة )، و 3م (التي یجب أن تتوفر لدى طالبات الصـف السـادس األساسـي ملحـق رقـ

تــم التوصـل إلــى ، بعـد تطبیــق القائمـة)، و إجـراءات الدراســة(ضـبطها فــي الفصـل الرابــع و  بنـاء القائمــة
تــم ترتیبهــا بحســب أهمیتهــا ، و مهــارات التعبیــر الكتــابي اإلبــداعي الالزمــة للصــف الســادس األساســي

  هي :، و النسبیة من وجهة نظر المحكمین

ترتیـب ، جذابـةو  اختیار مقدمة مناسبة، لموضوع(مقدمة عرض، خاتمة)حسن التنظیم العام ل
صـحة توظیــف عالمــات ، صــحة الكتابـة إمالئیــاً ، وضـوح الخــط وجمالـه، داخــل الفقـرة الواحــدة الجمـل
ـــرقیم ـــربط بصـــورة ســـلیمة، الت ـــار األلفـــاظ المالئمـــة للمعنـــى، اســـتخدام ال التنـــوع بـــین ، الدقـــة فـــي اختی

 نالتسلسـل المنطقـي للعـرض، البعـد عــاسـتخدام ألفـاظ حیــة ومشـوقة ، ، ئیةاألسـالیب الخبریـة واإلنشـا
  التعبیر عن األفكار بجمل تامة وسلیمة.، خلو األلفاظ العامیة، الحشو في العبارات

حیــث زادت ، مــع اخــتالف فــي عــدد المهــارات )2003، النجــار(دراســة و  وتتفــق هــذه النتیجــة
فالدراسـة الحالیـة أجریـت علـى طالبـات الصـف ؛ راسـيفي دراسة النجـار بسـبب اخـتالف المسـتوى الد

، الفلیـــت(دراســـة و  كمـــا اتفقـــت .بینمـــا أجریـــت دراســـة النجـــار علـــى طـــالب الصـــف العاشـــر، الســـادس
حیــث زادت فــي دراســة الفلیــت بســبب اخــتالف المســتوى ، مــع اخــتالف فــي عــدد المهــارات )2002
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بینمــا أجریـت دراســة الفلیــت علــى ، دسفالدراســة الحالیــة أجریـت علــى طالبــات الصـف الســا؛ الدراسـي
مـع اخـتالف فـي عـدد  )2001، عبد الجـواد(دراسة و  كذلك تتفق هذه النتیجة، طالب الصف التاسع

فالدراســة الحالیــة ؛ حیــث زادت فــي دراســة عبــد الجــواد بســبب اخــتالف المســتوى الدراســي، المهــارات
علــى طـــالب الصــف الحـــادي بینمــا أجریـــت دراســة النجـــار ، أجریــت علــى طالبـــات الصــف الســـادس

  .هذا بدوره یشیر إلى أن عدد المهارات یزید كلما ارتفع المستوى التعلیمي، و عشر

عـــدد المهـــارات بـــالرغم مـــن اخـــتالف المســـتوى الدراســـي،  )أبـــو العینـــین(دراســـة و  كمـــا اتفقـــت
ت فــي حــین أجریــت  الدراســة الحالیــة علــى طالبــا، فدراســة أبــو العینــین أجریــت علــى طلبــة الجامعــة

  .بینما أجریت دراسة الفلیت على طالب الصف التاسع، الصف السادس

  

  إجابة السؤال الثاني :
كـان نــص الســؤال الثــاني :  كیـف یمكــن توظیــف نمــوذج القبعـات الســت فــي تــدریس التعبیــر 

  اإلبداعي الكتابي لطالبات  الصف السادس األساسي ؟

قد تم بناء و   )7للمعلم ملحق رقم ( ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بإعداد دلیالً 
باعتبارها أكثر المهارات أهمیة للصف  )% فما فوق98(هي و  الدلیل بناًء على أعلى مهارات

مبادئ القبعات  ،ذج القبعات الستنبذة عن  نمو  ، السادس وقد تضمن الدلیل على إرشادات للمعلم
، تنظیمهعام للدلیل :  األهداف، و طار الكما تضمن اإل ، الست القبعات الست  ما ترمز إلیه

  .تقویمهالوسائل المعینة، وأنشطته، و 

 نموذج القبعات الست من خالل أربعتم تدریسها باستخدام ، كما تضمن الدلیل عشرة دروس
  .بواقع ثالث حصص أسبوعیاً ، التجریبیة: الضابطة و  مجموعتینعشرة حصة دراسیة لل
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)5-1(جدول رقم  
tاختبار  طالبات المجموعة التجریبیة، والضابطة في اختبار مهارات التعبیر ن متوسط  درجات للفروق بی 

  اإلبداعي الكتابي 

المتوسط   العدد  المجموعات  السؤال
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقیمة   المعیاري

  الداللة

  األول
 2.469 5.644 45  المجموعة الضابطة

-2.558 0.012 
 2.134 6.889 45  المجموعة التجریبیة

 1.535 7.311 45  المجموعة الضابطة  الثاني
-1.509 0.135 

 1.396 7.778 45  المجموعة التجریبیة
 1.278 8.956 45  المجموعة الضابطة  الثالث

-0.160 0.873 
 1.348 9.000 45  المجموعة التجریبیة

 0.648 2.927 41  المجموعة الضابطة  الرابع
-0.970 0.335 

 0.884 3.091 44  جریبیةالمجموعة الت
 8.058 10.978 45  المجموعة الضابطة  الخامس

-2.832 0.006 
 7.490 15.622 45  المجموعة التجریبیة

: اثر استخدام جمیع األسئلة
نموذج القبعات الست في 
تنمیة بعض مهارات التعبیر 
الكتابي اإلبداعي لدى طالبات 

  الصف السادس األساسي

 11.248 35.556 45  المجموعة الضابطة
-2.920 0.004 

 10.696 42.311 45  المجموعة التجریبیة

  1.99" تساوي 88ودرجة حریة " 0.05الجدولیة عند مستوى داللة  tقیمة  

بات من للفروق بین متوسط درجات الطال tالختبار هذه الفرضیة تم استخدام اختبار و 
مهارات التعبیر اإلبداعي لقبعات الست لتنمیة طبق علیهن نموذج ا واتيالمجموعة التجریبیة الل

لم یطبق علیهن نموذج القبعات  للواتيومتوسط درجات الطالبات من المجموعة الضابطة ا، الكتابي
الست لتنمیة مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي  في التطبیق البعدي، والبیانات مبینة في جدول رقم 

 tوكذلك قیمة ، 0.05وهي اقل من  0.004یساوي والذي یبین أن مستوى الداللة  )5- 1(
أي أن (1.99الجدولیة والتي تساوي   tوهي اكبر من قیمة  2.920المحسوبة المطلقة تساوي  

بمعنى  وجود فروق ، المحسوبة تقع في منطقة الرفض) مما یعني رفض الفرضیة الصفریة tقیمة 
بات من المجموعة وسط درجات الطالبین مت )0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوي الداللة 

 ، طبق علیهن نموذج القبعات الست لتنمیة مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي واتيالتجریبیة الل
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ومتوسط درجات الطالبات من المجموعة الضابطة الالتي  لم یطبق علیهن نموذج القبعات الست 
  .لمجموعة التجریبیةلصالح اوالفروق لتنمیة مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي 

  
) 5-2جدول رقم (  

 متوسط درجات الطالبات

  رقم الفقرة
  

  المتوسط النسبي  المتوسط الحسابي  الدرجة النھائیة

 68.89 6.89 10  السؤال األول

 77.78 7.78 10  السؤال الثاني

 90.00 9.00 10  السؤال الثالث

 51.52 3.09 6  السؤال الرابع

 60.09 15.62 24  السؤال الخامس

 70.52 42.31 60  المھارات جمیع 

  

كما تم استخدام اختبار تحلیل التغایر بین متوسط درجات الطالبات من المجموعة التجریبیة 
الكتابي، ومتوسط  اإلبداعي عبیرمهارات الت لتنمیة القبعات الست اللواتي طبق علیهن نموذج

 لتنمیة القبعات الست لالتي  لم یطبق علیهن نموذجدرجات الطالبات من المجموعة الضابطة ا
في التطبیق البعدي بعد استبعاد درجاتهم في العینة الضابطة   الكتابي اإلبداعي عبیرمهارات الت

) والذي یبین أن مستوى الداللة 8والتجریبیة في االختبار القبلي، والبیانات مبینة في جدول رقم (
 0.006، 0.015، 0.001، 0.007، 0.013ل الخامس تساوي لكل من السؤال األول إلى السؤا

وهي  0.005،  كما أن القیمة االحتمالیة لجمیع األسئلة تساوي  0.05على الترتیب وهي اقل من 
مما یعني رفض الفرضیة بمعنى  وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي  0.05اقل من 
 المجموعة التجریبیة اللواتي طبق علیهن نموذج) بین متوسط درجات الطالبات من 0.05الداللة (

الكتابي، ومتوسط درجات الطالبات من المجموعة  اإلبداعي عبیرمهارات الت لتنمیة القبعات الست
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الكتابي  اإلبداعي عبیرمهارات الت لتنمیة القبعات الست الضابطة الالتي  لم یطبق علیهن نموذج
  ح المجموعة التجریبیة)  أن الفروق   لصال5- 2ویبین جدول رقم (

) 5-3جدول رقم (  
 تحلیل  التغایر

مصدر   السؤال
  التباین

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة (ف) 
  المحسوبة

القیمة 
  االحتمالیة

  األول

 34.849 1 34.849  المعالجات

 5.387 87 468.703  الخطأ 0.013 6.469

  90 4038.000  اإلجمالي

  الثاني

 16.725 1 16.725  المعالجات

 2.169 87 188.696  الخطأ 0.070 7.711

  90 5317.000  اإلجمالي

  الثالث

 20.834 1 20.834  المعالجات

 1.745 87 151.822  الخطأ 0.001 11.939

  90 7406.000  اإلجمالي

  الرابع

 3.789 1 3.789  المعالجات

 0.615 87 50.400  الخطأ 0.015 6.165

  90 822.000  اإلجمالي

  الخامس

 484.829 1 484.829  المعالجات

 60.713 87 5282.025  الخطأ 0.006 7.986

  90 21731.000  اإلجمالي

جمیع 
  األسئلة

 1026.301 1 1026.301  المعالجات

 121.587 87 10578.038  الخطأ 0.005 8.441

  90 148050.000  اإلجمالي
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  ع الباحثة تفوق المجموعة التجریبیة إلى األسباب التالیة : وترج

  .على المجموعة التجریبیة كبیرٌ  كان له أثرٌ ؛ التدریس باستخدام نموذج القبعات الست -1

وتنتهـــي ، والحقـــائق ،المعلومـــاتبمتنوعـــة تبـــدأ النشـــاطات الیقـــدم نمـــوذج القبعـــات الســـت  -2
بـــذلك و  متنوعـــةو  لـــب نشــاطات متباینـــة، ألن كــل قبعـــات ا تتطباتخــاذ القـــرارات وتطبیقهـــا

 .تبعث فیهم النشاط الذهنيو  تبعد الملل 

 .تتضمن  القبعات الست متطلبات التفكیر اإلبداعي -3

تتـیح لهـم الفرصـة للتعبیـر و  الناقـدو  اإلیجـابيو  التفكیـر المثمـرو  توفر للتالمیـذ فرصـة التقصـي -4
 .أحاسیسهمو  عن مشاعرهم

ـــد وتمكـــ، التقـــویمو  نمـــوذج صـــالح للتـــدریس -5 ـــة مـــن اســـتخدام أســـلوب لعـــب األدوار عن ن الطلب
 .الحدیث عن كل قبعة

 ).197: 2008، تنمي الثقة بأنفسهم   (عطیة -6

  النقاط التالیة :            )13:  2001 (كما یضیف ثابت 

  .ترابطهاو  كما أن نموذج القبعات الست یسمح بتنظیم وترتیب األفكار -7

  .لسلبیة الدائمةیسمح هذا النموذج بتخلص  التالمیذ من ا -8

وللتأكـــد مـــن حجـــم تـــأثیر نمـــوذج القبعـــات الســـت فـــي تنمیـــة بعـــض مهـــارات التعبیـــر الكتـــابي 
  اإلبداعي لدى طالبات الصف السادس األساسي تم استخدام مربع " ایتا" 

dft
tη 2

2
2

+
=  

  حیث أن 

t2   مربع قیمة االختبار :t   

df درجات الحریة لالختبار :  
2η تمثل نسبة التباین الكلي في المتغیر التابع والذي یرجع إلى المتغیر المستقل :  
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  ) وهي تعبر عن حجم التأثیر وتعطى بالمعادلة التالیة:d) إلى  قیمة (2ηویمكن تحویل قیمة (

2

2

η1

η2
d

−
=  

  ) التالي:19لجدول رقم () كما باdویتحدد حجم التأثیر وفق قیمة (
 

) 5-4جدول رقم(  
 مستویات حجم التأثیر

  تأثیر مرتفع جداً   تأثیر مرتفع  تأثیر متوسط  تأثیر صغیر  حجم التأثیر
  2η  0.01  0.06  0.15  0.2قیمة 
  d 0.2  0.5  0.8  1.0قیمة 

  
)5-5م(جدول رق  

 حجم تأثیر طریقة التدریس

  حجم التأثیر dقیمة   2ηقیمة   االختبار
  متوسطحجم تأثیر   0.177358  0.088332 التعبیر الكتابي اإلبداعي 

  

تساوي  dوقیمة  0.088332)تساوي  2η) أن قیمة مربع ایتا  (20ویبین جدول رقم (
  متوسطویدل على حجم تأثیر  8 0.62

  وقد یرجع السبب إلى أن

  بیق لم تكن بالفترة الطویلة.مدة التط  - أ

حیث أن طالبات الصف السادس لم ینضجن بعـد ، تستلزم الطریقة طالبات أكثر نضجاً   - ب
  .اللغویةو  من الناحیة الفكریة
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  إجابة السؤال الثالث والفرض األول :
  كان نص السؤال الثالث : هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

)α  ≥  050( بنموذج  ندرس لواتيات  الطالبات في المجموعة التجریبیة البین متوسط درج
مهارات التعبیر أقرانهن في  المجموعة الضابطة  في االختبار البعدي لو  القبعات الست

  ؟اإلبداعي الكتابي
ذات  اً هو : ال توجد فروق، و ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باختبار الفرض األول

بین متوسط درجات  الطالبات في المجموعة التجریبیة )α  ≥  050ى (داللة إحصائیة عند مستو 
في  المجموعة الضابطة  في االختبار البعدي  نبنموذج القبعات الست وأقرانه ندرس لواتيال

 لمهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي ؟

  توصیات الدراسة:
  بناء على نتائج الدراسة التي تم التوصل إلیها؛ توصي الباحثة:

میة استخدام نموذج قبعات التفكیر في تدریس التعبیر الكتابي اإلبداعي، لدى الطلبة في أه -1
 كافة المراحل التعلیمیة.

توجیه مشرفي اللغة العربیة إلى ضرورة تدریب معلمي اللغة العربیة على استراتیجیات تدریس  -2
فادة من دلیل حدیثة تركز على مهارات التفكیر، ومن ضمنها نموذج القبعات الست، واالست

 المعلم المعد في هذه الدراسة.

 إعداد محتوى تعلیمي للتعبیر یشتمل على  أنشطة لتطبیق تفكیر القبعات الست. -3

ضرورة االهتمام بعقد ورش عمل لمعلمي اللغة العربیة، تدریبهم على إعداد دروس باستخدام  -4
 نموذج القبعات الست، وتنفیذها.

  مقترحات الدراسة:
تناول أثر نموذج القبعات الست في تدریس فروع اللغة العربیة األخرى، إجراء دراسات ت -1

 كاإلمالء، والنصوص، والقواعد.

 إجراء دراسات تتناول تدریس التعبیر عن طریق التخیل، وجانبي الدماغ. -2

إجراء دراسات تتناول أثر نموذج القبعات الست في مراحل دراسیة متقدمة، كالثانویة،  -3
والجامعة.
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  املراجع
  المراجع العربیة:وًال :أ

  .القرآن الكریم •

الجزء ، الجزء الثامن ."لسان العرب)."1999ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد ( -1
 .بیروت :دار صادر، 1الخامس عشر، ط

: دار الفكر  1ط .طرائق تدریس اللغة العربیة ).2007زكریا إسماعیل (، أبو الضبعات -2
 .موزعونو  ناشرون

إتقان طلبة قسم اللغة العربیة لمهارات التعبیر   ).2003(سماهر  فتحي ، أبو العینین  -3
، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة  .الكتابي في الجامعة اإلسالمیة بغزة

 .كلیة التربیة

عمان : دار ، 2ط.طرق تدریس اللغة العربیةو  أسالیب ).2001فؤاد حسن (، أبو الهیجاء -4
 وزیع.التو  المناهج للنشر

عمان : ، 2ط .طرق تدریس اللغة العربیةو  أسالیب ).2002فؤاد حسن (، أبو الهیجاء -5
 .دار المناهج

 .التطبیقو  تعلیم التفكیر النظریة ).2007محمد بكر (، نوفلو  صالح محمد، أبو جادو -6
 .التوزیعو  عمان : دار المسیرة للنشر 1ط

تنمیة بعض مهارات التعبیر أثر استخدام القصة في  ).2010(نضال حسین ، أبو صبحة -7
رسالة ماجستیر غیر  .اإلبداعي الكتابي لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة

 .كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، منشورة

مصر :  . التربویةو  مناهج البحث في العلوم النفسیة  ).1998رجاء محمود (، أبو عالم -8
 .دار النشر للجامعات

عمان :دار یافا  .األسالیب الحدیثة لتدریس اللغة العربیة ).2001سمیح (، أبو مغلي -9
 .التوزیعو  للنشر
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 : دار البدایة للنشر 1ط.مدخل إلى مهارات اللغة العربیة ).2010سمیح (، أبو مغلي - 10
  .التوزیعو 

 .مكتبة األنجلو ، القاهرة، 1ط .القیاس التربوي  ).1997صالح الدین (، أبو ناهیة  - 11

استخدام أسلوب العصف الذهني في تنمیة مهارات   ).2007مریم محمد (، األحمدي - 12
مجلة  .أثره على التعبیر الكتابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط "و  التفكیر اإلبداعي

 .89-59، أربعةو  ، العدد مئةرسالة الخلیج العربي

 .": دار المعرفة الجامعیة  طرق تدریس اللغة العربیة"  .زكریا، إسماعیل - 13

 غزة ، 4.  طتصمیم البحث التربوي ).2002محمود (، سان واألستاذإح، األغا - 14

غزة : ، 2ط .مقدمة في تصمیم البحث التربوي ).2007محمود (، األستاذو  إحسان، األغا - 15
 .مكتبة الطالب الجامعي

مستوى التعبیر الكتابي لدى طالبات الثاني الثانوي في   ).2002(حیاة زكریا ، األغا  - 16
الجامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة . القته ببعض المتغیراتقطاع غزة بفلسطین وع

 .كلیة التربیة، اإلسالمیة

التعلم التعاوني في تنمیة و  أثر استخدام ملفات اإلنجاز ).2005زكریا (، حیاة، األغا - 17
رسالة دكتوراة  .مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر في فلسطین

 للعلوم التربویة. و كلیة البنات لآلداب، عة عین شمسجام، غیر منشورة

، 1. طالممارسةو  أصول تدریس العربیة بین النظریة ).2000عبد الفتاح حسن (، البجة - 18
 .التوزیعو  النشرو  عمان : دار الفكر للطباعة

 أثر التدریس باستخدام إستراتیجیات الذكاءات المتعددة).2008نیفین (، البركاتي  - 19
الترابط الریاضي لدى طالبات الصف و  التواصلو  في التحصیل k.w.lو القبعات الستو 

كلیة ، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة .الثالث المتوسط بمدینة مكة المكرمة
 .مكة المكرمة التربیة،

دمشق : ، 1رؤیة إسالمیة. ط مدخل إلى التنمیة المتكاملة ).1999عبد الكریم (، بكار - 20
 .دار القلم
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 ،، العدد األولمجلة مشكاة التربیة .قبعات التفكیر الستو  دیبونو . )2001زیاد (، تثاب - 21
 .غزة

التطویر و  رام اهللا :مركزالقطان للبحث، 1ط ، تفكیر مغایر ").2004دعاء فهیم (، جبر  - 22
 .التربوي

فاعلیة استراتیجیة قبعات التفكیر على اكتساب المفاهیم العلمیة ). 2012حسن، دعاء ( - 23
رسالة ، التفكیر اإلبداعي في تدریس األحیاء لدى طالب الصف األول الثانويوتنمیة 

 مصر.، ماجستیر غیر منشورة، جامعة قناة السویس

 .التوزیعو  عمان : دار المسیرة للنشر، "التفكیر الناقدو  اللغة").2010علي سامي (، الحالق - 24

، غزة، 1ط .الوظیفيفن التعبیر  ).2002خلیل محمود (، نصارو  خلیل عبد الفتاح، حماد - 25
 .مكتبة منصورو  مطبعة

بیروت : دار ابن ، ط .طریقة لتولید األفكار اإلبداعیة 30 ).1999(علي ، الحمادي - 26
 .حزم

: ". عمانمهارات االتصال التربوي و  إلستراتیجیات التربویة"ا ).2011آخرون (و  الخزاعله  - 27
 .التوزیعو  دار صفاء للنشر

 .وكالة الغوث ).2000اإلعدادیة (و  بتدائیةدلیل تدریس التعبیر للمرحلتین اال - 28

طرق و  اللغة العربیة مناهجها"  ).2003سعاد عبد الكریم (، الوائليو  طه علي، الدلیمي - 29
 .الشروق ."تدریسها

، أبو ظبي .قبعات التفكیر الست .ترجمة خلیل الجیوشي)، 2001دي بونو، إدوارد ( - 30
 .المجمع الثقافي

 .بیروت : دار الفكر .مجمل اللغة.  )1994(أبو الحسین أحمد ، الرازي - 31

أثر استخدام قبعات التفكیر في تنمیة المفاهیم العلمیة ومهارات ).2012رضوان، سناء ( - 32
. رسالة ماجستیر غیر منشورة، اتخاذ القرار لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

 الجامعة اإلسالمیة، كلیة التربیة.
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 مكتبة الفالح للنشر .التفكیر االبتكاريو  الناقد. التفكیر )2011محمد هاشم  (، ریان - 33
 .التوزیعو 

: عمان ." الصعوبةو  أسالیب تدریس اللغة العربیة بین المهارة"  ).2006(فهد خلیل ، زاید - 34
 .التوزیعو  الیازوري العلمیة للنشر

 مؤسسة طیبة للنشر .اللغة العربیة .الزواوي - 35

 .نابلس : الشروق .رتدریس مهارات التفكی ).2003(جودت أحمد ، سعادة - 36
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  )1(رقم ملحق 
  خطاب تحكیم في مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي

  .............................................حفظه/ها اهللا.د/ة الفاضل/ةالسی

  بركاته،،،،،،،،،و  السالم علیكم ورحمة اهللا

تقوم الباحثة بإجراء بحث یهدف لمعرفة أثر نموذج القبعات الست في تنمیة بعض مهارات 
رجة الماجستیر في ذلك لنیل دو  التعبیر اإلبداعي الكتابي لدى طالب الصف السادس األساسي

  طرق التدریس من الجامعة اإلسالمیة بغزة.و  تخصص المناهج، التربیة
موضوعات التعبیر اإلبداعي الكتابي من و  وقد توصلت الباحثة إلى قائمة بعض مهارات

  المصادر التالیة :
  األبحاث السابقة التي أجریت في موضوع التعبیر الكتابيو  الدراسات - 
  مختلفة في طرق التدریس اللغة العربیة.الكتب الو  المراجع - 
  .المختصین في اللغة العربیةو  آراء بعض الخبراء - 

  و الباحثة إذ تعرض على سیادتكم هذه القائمة فإنها تأمل من سیادتكم إبداء الرأي فیما یلي :
  .مدى مناسبة المهارات لمستوى طالبات الصف السادس - 
  عي الكتابيمدى انتماء المهارات للتعبیر اإلبدا - 
  تحلیل مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي في ضوء أهمیة االستخدام. - 
  .مدى سالمة الصیاغة اللفظیة للمهارة - 
  .بیان مهارات مذكورة یمكن دمجها - 
  إضافة مهارات ترونها مناسبة - 
  آراء أخرى تسهم في إثراء المهارات - 

المناسبة لطالبات الصف و  موضوعات المقترحةكتابة بعض الو  أنها تأمل من سیادتكم بالتكرمو  كما
  السادس األساسي.

                                                                                           التقدیر،،،و  لسیادتكم خالص الشكرو 
  الباحثة
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  )2ملحق رقم (
  لیةاستبانه مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي في صورتها األو 

  
  
  

  مهارات التعبیر الكتابي  مسلسل
تعدیل الصیاغة   درجة األهمیة

  اللفظیة للمهارة
مهارات یمكن 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة  دمجها
  أوالً:مهارات تنظیم الموضوع:

، مقدمة(حسن التنظیم العام للموضوع   -1
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  )3(رقم حق مل
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  )4ملحق رقم (
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  )5ملحق رقم (
  قائمة مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي بعد التحكیم

  

 البدء بمقدمة جذابة -1

 )خاتمة، عرض، مقدمة(حسن تنظیم الموضوع  -2

  توظیف عالمات الترقیم توظیفًا صحیحاً  -3
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   )6ملحق رقم (
  موضوعات التعبیر اإلبداعي الكتابيو  خطاب تحكیم دلیل المعلم في مهارات 

  

  .............................................حفظه/ها اهللا.السید/ة الفاضل/ة

  بركاته،،،،،،،،،و  رحمة اهللالسالم علیكم و 

تقوم الباحثة بإجراء بحث  لمعرفة أثر نموذج القبعات الست في تنمیة بعض مهارات 
ذلك لنیل درجة الماجستیر في و  ، التعبیر اإلبداعي الكتابي لدى طالبات الصف السادس األساسي

  طرق التدریس من الجامعة اإلسالمیة بغزة.و  تخصص المناهج، التربیة

دت  الباحثة دلیال للمعلم لالسترشاد به في تدریس مهارات التعبیر اإلبداعي وقد أع
  .بتوظیف نموذج القبعات الست

  والباحثة إذ تعرض على سیادتكم هذا الدلیل فإنها تأمل من سیادتكم إبداء الرأي فیما یلي :

  .مدى مناسبة الدلیل للهدف الذي وضع من أجله - 

  .لبات الصف السادسمدى مناسبة الدلیل لمستوى طا - 

  مدى توظیف نموذج القبعات الست في تدریس مهارات التعبیر اإلبداعي الكتابي. - 

  .انتمائها للدرسو  مدى سالمة صیاغة األهداف - 

  .مدى صحة صیاغة األهداف الخاصة - 

  .األسئلة المستخدمة  في الدرسو  الخبراتو  األنشطة  مالئمةمدى  - 

  .المستخدمة لكل درس أسالیب التقویم   مالئمةمدى  - 

  .مدى سالمة الصحة اللغویة - 

  .إضافة أو حذف أو تعدیل ما ترونه مناسبا - 

  التقدیر،،،و  لسیادتكم خالص الشكرو 
  الباحثة

  نسرین رمضان شامیة                                                               
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  )7ملحق رقم (
كتايب اإلبداعي باستخدام تدريس التعبري ال دليل املعلم يف

  منوذج القبعات الست للصف 
  السادس األساسي

  

  

  إعداد الباحثة
  نسرين رمضان شامية

  
  

  إشراف الدكتور
  محمد شحادة زقوت

  
  
  
  
  

ملحق رقم 
 دلیل المعلم)7(
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  إرشادات ینبغي على المعلم مراعاتها عند تطبیق دلیل المعلم
 یق في تدریس مهاراتهذا الدلیل وضع بین یدیك لیكون هادیا لك عند التطبعزیزي المعلم/ ة  

  موضوعات التعبیر اإلبداعي الكتابي لذلك ینصح  بمراعاة ما یلي:و 

والهـــدف مـــن تطبیـــق نمـــوذج ، مـــا ترمـــز إلیـــه كـــل قبعـــةو  اقـــرأ مبـــادئ نمـــوذج القبعـــات الســـت -
 .القبعات الست في التدریس

  .تدرج في طرح األسئلة  -

 .استخدم أسلوب لعب األدوار في الحدیث عن كل قبعة -

 .الفروق الفردیة بین الطالباتمراعاة  -

 .إتاحة الفرصة للتعبیر بحریة -

 .تعزیز الطالبات المتمیزات -

، حصة للتعبیر الشفوي(مراعاة تخصص حصة واحدة لكل مهارة، الموضوع حصتان  -
 ).حصة للتعبیر الكتابي
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  مقدمة
لمة أضحى من الصعب على المعو  یطلق على عصرنا الحالي عصر االنفجار المعرفي

لكن یمكن ، و ال یمكن للمتعلمة أن تتلقى إال قدرا یسیرا من المعرفة، و المتمیزة أن تلم بالمعرفة التامة
بالتالي فهي تزودها بطرق الحصول على ، و للمعلمة الجیدة أن تعلم تلمیذاتها مهارات التفكیر الفعال

   .الحكم على صحتهاو  ماتتنظیم هذه المعلو و  تقییمو  فحصو  مهارات تحلیل، و المعلوماتو  المعرفة

فإن المناهج والفلسفات التربویة الحدیثة تدرج استراتیجیات تعلیم التفكیر كهدف ، ولهذا
  .رئیسي من أجل تعلیم یبقى أثره مدى الحیاة

الكتابة  ال و  وفي وقت أصبحت دروس التعبیر ال تستثمر دوافع الطلبة إلى الحدیث
تفكیرا (سالمة و  الحصص إهماال وأقلها نشاطا نستغرب أن نجد حصص التعبیر هي من أكثر

  )304: 2009 وآخرون،

 من هنا اقترحت الباحثة في تدریس التعبیر استخدام القبعات الست كنموذج للتفكیرو 
  .ٕاعمال العقل فیما سُیكتبو 

لیسترشد فیه عند تدریس التعبیر بأفضل النماذج الحدیثة ؛ من هنا جاء هذا الدلیل للمعلمو 
لذلك تضمن هذا الدلیل شرحا مبسطا للقبعات و  أقلها عبئا على  المعلمةو  یسرها تطبیقاأو  للتدریس

  .مدلول كل قبعةو  الست
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  نموذج القبعات الست:

إدوارد دي (طبیب بریطاني من أصل مالطي اسمه   - في التفكیر - ابتكر هذا األسلوب 
الدماغ والتفكیر فابتكر عدة أسالیب في قد ساعدته خلفیته الطبیة على التعمق في أبحاث و  ) بونو

  0التفكیر منها أسلوب الكورت والقبعات الست

وهو یرى في عملیة التفكیر باستخدام القبعات الست أن اإلنسان یتعلم كیفیة تنسیق العوامل 
  المختلفة في الموقف من أجل الوصول إلى اإلبداع.

وٕاذا ما أردنا أن ننمي تفكیره أال نعتمد ، ولیست  نموذجا واحد او  متعددة وأن للتفكیر نماذج
هي و  قد عبر عن تلك النماذج بالقبعات الست . و في تعلیمه على نموذج واحد من تلك النماذج

  وقد أعطي لكل قبعة لونا افتراضیا یعبر عن التفكیر المستخدم في ذلك النموذج.، لیست حقیقیة

التوافق في و  بالقلیلة على النجاحوهذا النموذج یمنح المتعلم في وقت قصیر قدرة لیست 
  تحول المواقف المتجمدة إلى مواقف إبداعیة.، و المواقف الحیاتیة وعلى الصعید الشخصي

  مبادئ القبعات الست:

یرمز كل لون عن نمط من ، و أن للتفكیر ستة أنماط یعبر عنها بقبعات ست متباینة األلوان  - أ
من التفكیر بالطریقة التي ترمز إلیها لون  بحیث یتمكن المتعلم أو اإلنسان، أنماط التفكیر

  .تفكیره إلى أخرىو  ٕاذا ما خلعها تنتقل وجهة حدیثهو  القبعة

 .فإنه یستعمل نوعا واحد ًامن التفكیر؛ عند ارتداء القبعة من الشخص  - ب

عدم التشویش الفكري و  لتحقیق تفكیر أكثر فاعلیة البد من حصر االنتباه في النمط المحدد  - ت
  .)192-  191: 2009، (عطیة

  القبعات الست للتفكیر :

، ترمز هذه القبعة إلى التفكیر الحیادي الذي یتمیز بالموضوعیة (عطیةو   :القبعة البیضاء  - 1
2009 :192(.  

تفحص المعلومات الناقصة التي یحتاج إلیها و  البیاناتو  وهي  تعتني بالمعلومات المتوفرة 
  .)46: 2004الشخص  (جبر،
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 ومن یرتدي هذه القبعة یقوم بدور الباحث عن المعلومات، موضوعیةالو  "فهي قبعة الحیاد
 (عبیدات یسأل أسئلة بهدف جمع المعلومات جمع المعلومات"، المعلوماتو  الحقائقو 
  .)163: 2007، أبوالسمیدو 

 ال یخضعها لآلراء، و كیف تمت، و األرقام وال یعنیه التفسیرو  والمفكر فیه یقدم الحقائق
  )58: 2008، الدلیميو  الهاشمي(الموضوعیة أثناء نقله للموضوعات  التفسیر بل یتحرىو 

هي تسمح بالتنفیس عن و  العواطف بعكس البیضاء،و  : قبعة تعنى بالمشاعر القبعة الحمراء   -2
 2007، أبو السمیدو  البیانات الكافیة (عبیداتو  المشاعر حتى وٕان لم تتوفر لدیه المعلومات

:163(.  

مشاعر  كامنة في و  التفكیر العاطفي المستند إلى أن هناك عواطف وهذه القبعة ترمز إلى
العواطف دون و  هي تسمح الشخص بالتعبیر عن المشاعر، و إضافة للحدس ،أعماق الفرد

   .أشعر بأنه فكرة جیدة ، من مظاهر التعبیر قول الفرد : أشعر بأن الفكرة ممتعةو  قیود

  .)193: 2009، (عطیة
  .العقبات والمخاطر والمشاكل والعیوبو  التحدیاتو  بعة تفحص السلبیاتقالقبعة السوداء :    -3

  .)46: 2004(جبر، 

  وارتداؤها یعني قیام الشخص بما یلي :     

  .األخطاءو  إظهار العیوب - 

  .یصدر الحكمو  ینقد - 

  )193: 2009، (عطیة.األخطار و  یحذر من العواقب     
من یرتدي هذه القبعة یقوم بالدور و  والمنافع و یجابیاتقبعة المحاسن واالالقبعة الصفراء :      -4

  : التالي

  األمل.و  التفاؤل - 

  .اإلیجابیاتو  المنافعو  الفوائد - 

  ).163: 2007، أبو السمید، عبیدات(التفكیر البناء الداعم  - 
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 ،لمشاكل ووضع البدائل واالقتراحاتهي قبعة  التفكیر اإلبداعي لحل لو القبعة الخضراء :    -5 
من هذا المنطلق و  الحیویة والنموو  واختیر اللون األخضر ألنه رمز التجدد، األفكار األصیلةو 

  .)193: 2009، عطیة(النماء و  سمیت بقبعة الخصب

تعتني هذه القبعة بالبرامج والخطط وتلخیص األفكار والتحكم ، : تمثل التركیزالقبعة الزرقاء    -6
األفكار واتخاذ القرارات وضع خطط التنفیذ في عملیات التفكیر فهي تقوم بتلخیص 

  ).47، 2004(جبر،
  الهدف من تطبیق نموذج  القبعات 

  : متعلمتعطي لل

  .ظر من جمیع األشخاص ومن عدة أوجهأفقا واسعا لالستماع الجید لجمیع وجهات الن -1

  ینص ویؤكد على أن التفكیر مهارة یمكن تعلمها وممارستها وٕاتقانها.  علمیا منطقاً  -2

ا عن حدود التفكیر االهتمام  بها والتحلیق بها بعیدً و  خصبة لتنشئة هذه المهارة اً أرض -3
 .التقلیدي أو النمطي فهي لغة بسیطة واضحة هدفها االرتقاء بنوعیة وكفاءة التفكیر

  .على أهمیة المعلومات والتدقیق الواعي في مصداقیتها اً تركیز  -4

ینسجم مع تطبیقات التفكیر اإلبداعي و  رض خصبة ومناسبة لممارسة اإلبداعأل ةً عازر  -5
 حیث یتضمن تقدیم مقترحات وتطویر أفكار جدیدة

 .شكلة فال ینظر لها من جانب واحدجعل الفرد ملما بجمیع جوانب الموضوع أو الم -6

عل الفرد یحس باآلخرین فیتفاعل معهم ویتعاطف معهم ویتفهم طریقة تفكیرهم مع  قدرة ج -7
نفتحا على آراء ئهم والمرونة في التفكیر مما یجعل الفرد مفهم اآلخرین واحتوا أكبر على

 .اآلخرین وأفكارهم

 .فكیراالعتراف بالمشاعر كجزء من الت -8
http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=66  

  

  

  

http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=66
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  مالحق الدراسة 

  :  مهارة استخدام عالمات الترقیمالموضوع                               : التاریخو  الیوم

  الصف: السادس

  
  األهداف:

  .توظیفا سلیما )! -   ) ( -"    "   - ؛ - ؟  - ! ( التي منها:و  توظف الطالبة عالمات الترقیم -1

  .تبین الطالبة أهمیة عالمات الترقیم -2

  .المات الترقیمتذكر الطالبة سلبیات الكتابة بدون ع -3

   .باستخدام عالمات ترقیم تحاكم جمالً  -4

  
  الوسائل التعلیمیة  التعلمّیة :

  أنشطةو  بطاقات عمل §

  لوحة للقبعات الست §

 الطباشیریة السبورة §

 الطالباتكراسات  §

  ات ملونة بحسب النموذجقبع §
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله

  
  
  

رقیم توظف عالمات ت
سبق تعلمها من 

  خالل تدریب  كتابي
  
  
  
  

تعدد  الطالبة 
  عالمات الترقیم 

  
تحدد استخدامات  
بعض عالمات 
الترقیم التي سبق 

  تعلمها
  
  
  
  
  
  

  اختبار قصیر:
  ضعي عالمات الترقیم المناسبة مما بین األقواس 

) ، :.   ( :-  
، الشتاء، الخریف، فصول السنة هي ــــــ الربیع -1

  .الصیف
  سألته ـــ  أین كنت ؟ -2
من شهور فصل الشتاء: دیسمبر ـــــ ینایر ــــ  -3

  .فبرایر
  صان ظهر المسروق ــــإذا تخاصم الل -4

  - مناقشة شفویة للطالبات :
  ما هي عالمات الترقیم التي تعرفینها ؟

  متى تستخدم النقطة ؟
  متى تستخدم الفاصلة ؟

  متى تستخدم النقطتان الرأسیتان ؟
سنتعلم الیوم استخدام عالمات ترقیم أخرى  في 

  كتابة التعبیر
  -یعرض المعلم  األمثلة التالیة :

  )أ(
، والسوالر، ات البترول :  البنزینمن مشتق -1

  ).الكاز(الكیروسین و 
تفصل الحب (اآلالت الحدیثة تذرو الحب  -2

 ).عن القش
  . )الحیوانات(ال تؤذ العجماوات  -3

   
  
  
  

من خالل 
تدقیق العمل 

الكتابي ورصد 
  النتائج

  
  
  

مالحظة صحة 
اإلجابات 
  الشفویة
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقرأ الطالبات األمثلة 
  قراءة سلیمة

  
  
  

  )(ب
قال تعالى " وقضى ربك أال تعبدوه  إال إیاه   -1

  وبالوالدین إحسانا "
"  –صلى اهللا علیه وسلم  –قال رسول اهللا  -2

  ام األمهات "الجنة تحت أقد
  )(ج
  أهذا كتابك ؟  -1
  متى عدت من السفر ؟ -2
  )(د
فإنه یرید أن ینفعك ؛ مصاحبة األحمقو  إیاك -1

  .فیضرك
لقد غامر بماله كله في مشروعات لم یخطط  -2

 .فتبدد هذا المال؛ لها
  )(هـ

  كن أمینا !، یا سعید -1
 لیت الشباب یعود یوما ! -2
 بر والدیك          !  -3

  ة  السابقةتقرأ المعلمة األمثل
 تقرأ الطالبات األمثلة قراءة صحیحة

تقوم (الیوم سنتعلم درسا باستخدام القبعات الست 
الطالبات بلعب األدوار في الحدیث عن كل 

  وهي: )قبعة
، المعلومات، تمثل بالحقائقو  القبعة البیضاء

  .البیانات، اإلحصائیات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حظة صحة مال
  القراءة
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحدد استخدامات 
عالمات الترقیم 

  الواردة في الدرس
  

الكتابة تذكر سلبیات 
  بدون عالمات الترقیم

  
تعدد أهمیة عالمات 

  الترقیم.
  

، تمثل تفحص السلبیاتو  القبعة السوداء
  .التحدیات، العقبات، المشاكل

  .األحاسیسو  تمثل المشاعرو  القبعة الحمراء
 الفوائدو  تمثل اإلیجابیاتو  القبعة  الصفراء

  .األهمیةو 
تمثل التفكیر اإلبداعي الذي و  القبعة الخضراء

  .البدائل كافةو  یتفحص اإلمكانیات
أي تلخیص ، تمثل التركیزو  القبعة الزرقاء

خطط و  التوصل إلى النتائجو  المراجعةو  األفكار
  .العمل

  واآلن سنلبس القبعة البیضاء 
  -و سنجیب على أسئلة القبعة البیضاء :

ما هي عالمات الترقیم الواردة في األمثلة 
  السابقة ؟

  متى تستخدم العالمات التالیة :
عالمة التعجب  –الفاصلة المنقوطة  –القوسان 

  .عالمة االستفهام –عالمة التنصیص  –
  تدل على المشاعر ؟ما عالمات الترقیم التي 

  و اآلن سنلبس القبعة سوداء 
  ما سلبیات  الكتابة بدون عالمات ترقیم ؟

  و اآلن سنلبس القبعة الصفراء
  ما أهمیة الكتابة باستخدام عالمات الترقیم ؟

  و اآلن سنلبس القبعة الحمراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
تعبر عن مشاعرها 
من خالل اإلجابة 

  عن أسئلة شفویا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توظف الطالبة 
عالمات الترقیم من 
خالل كتابة جمل من 

  .تعبیرها
  
  

تحاكم الطالبة جمال 
  معطاة

  
  

  ما مشاعرك نحو موضوع الدرس؟
أنت تقرئین نصا لم یستخدم الكاتب و  ما شعورك

  عالمات الترقیم ؟فیه 
  و اآلن سنلبس القبعة الزرقاء

  من تلخص لي استخدامات عالمات الترقیم ؟
  و اآلن سنلبس القبعة الزرقاء 

  ونكمل الجدول التالي:

  مواضعها  شكلها  العالمة

      عالمة االستفهام

      القوسان

      عالمة التنصیص

               الفاصلة المنقوطة

  راء و اآلن سنلبس القبعة الخض
اكتبي  مثالین من تعبیرك مستخدمة فیهما كل 

  من :
عالمة  –القوسان  –عالمة االستفهام 

  الفاصلة المنقوطة  –التنصیص
  نشاط كتابي :

ضع عالمة صح أمام الجملة التي استخدمت 
فیها عالمات الترقیم استخداما صحیحا في 

  المجموعتین التالیتین :
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تدقیق العمل 
  الكتابي
  
  
  

تدقیق العمل 
  الكتابي
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توظف الطالبة 
عالمات الترقیم من 

عن  خالل اإلجابة
  أسئلة منتمیة  للدرس

  
  
  
  
  
  

  المجموعة األولى 
  .في الربیع ما أجمل األزهار -1
 ما أجمل األزهار في الربیع ! -2
 ما أجمل األزهار في الربیع، -3
 ما أجمل األزهار في الربیع : -4

  المجموعة الثانیة
  .إن تشرب الدواء تشفَ ، قال الطبیب -1
 إن تشرب الدواء تشَف. .قال الطبیب -2
 إن تشرب الدواء تشَف.؛ قال الطبیب -3
 قال الطبیب : إن تشرب الدواء تشَف. -4
  

الترقیم المناسبة مكان النقط فیما  ضعي عالمات
  یلي:

  مع السالمة ـــــ -1
 متى تعود إلى وطنك ــــ -2
 .نجح محمد ــــــ ألنه ذاكر بإتقان -3
قال رسول اهللا (ص) : ــــالنظافة من اإلیمان  -4

 .ـــــــ 
 .قطعه أربا إربا ــــــ عضوا عضوا ــــــ  -5

  إغالق الدرس :
  ماذا تعلمت من الدرس ؟

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دقیق العمل ت
  الكتابي
  
  
  
  
  

متابعة العمل 
  البیتي
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  

  :إغالق الدرس 
  ماذا تعلمنا الیوم ؟

  نشاط بیتي :
  كوني جمال مستخدمة فیها عالمات الترقیم :

عالمة التعجب  –الفاصلة المنقوطة  –الفاصلة 
  عالمة التنصیص –عالمة االستفهام  –
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  مالحق الدراسة 

  لقواعد اإلمالئیةالتاریخ                                            الموضوع : مهارة او  الیوم

  
  األهداف:

  .تحدد الطالبة مفهوم صحة الكتابة إمالئیا .1

  تعبر الطالبة عن مشاعرها تجاه موضوع الدرس .2

  .تحدد الطالبة أهمیة  صحة الكتابة إمالئیا .3

 .تنتقد الطالبة كلمات مكتوبة إمالئیا .4

مزة اله، الهمزة المتوسطة على نبرة(أن توضح الطالبة كیفیة كتابة بعض المهارات  .5
  ).التنوین، المتوسطة على واو

   .تكتب جمال سلیمة خالیة من األخطاء اإلمالئیة .6

  
  الوسائل التعلیمیة  التعلمّیة :

  أنشطةو  بطاقات عمل §

  لوحة للقبعات الست §

 الطباشیریة السبورة §

 الطالباتكراسات  §

  قبعات ملونة بحسب النموذج §
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  مالحق الدراسة 

  الخبراتو  األنشطة  األهداف
  التقویم

  ائجهنت  أدواته

  التمهید للدرسو  التهیئة
  
  
  
  

تحدد الطالبة مفهوم 
  .صحة الكتابة إمالئیا

  
  
  
  
  

تعبر الطالبة عن 
مشاعرها تجاه موضوع 

  الدرس.
  

تحدد الطالبة أهمیة  
  .صحة الكتابة إمالئیا

  
تنتقد الطالبة كلمات 

  .مكتوبة إمالئیا
  
  

  نشاط تمهیدي:
 ما مهارات التعبیر التي تعلمتها؟   
  .ما مهارات اإلمالء التي سبق تعلمها
صحة الكتابة (الیوم سوف نتعلم مهارة التعبیر 

  ).إمالئیا
  صحة الكتابة إمالئیا ؟ما مفهوم  
  

  نجیب عن أسئلتها:و  واآلن سنلبس القبعة البیضاء
  عرفي التنوین ؟

  هاتي  قاعدة لكل من :
  .كتابة الهمزة المتوسطة على نبرة
  .كتابة الهمزة المتوسطة على واو

  و اآلن سوف نلبس القبعة الحمراء 
  .ما شعورك تجاه موضوع الدرس

ء اإلمالئیة أنت تالحظین األخطاو  صِفي شعورك
  في نص ؟

  و اآلن سوف نقوم بلبس القبعة الصفراء 
  ما أهمیة مهارة صحة الكتابة اإلمالئیة ؟

  

  و اآلن سوف نلبس القبعة السوداء 
  حددي الخطأ فیما یأتي :

  .یستخرج الماء  من البؤر - 
  .المئذن جمیل الصوت - 

  
مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
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  مالحق الدراسة 

  الخبراتو  األنشطة  األهداف
  التقویم

  ائجهنت  أدواته
  
  
  
  
  

أن توضح الطالبة كیفیة 
كتابة بعض المهارات 

لمتوسطة على الهمزة ا(
الهمزة المتوسطة ، نبرة

  ).التنوین، على واو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تكتب جمال سلیمة خالیة 
   .من األخطاء اإلمالئیة

  
  

  .یأم اإلمام المصلین - 
  .المسلم یئازر أخوه المسلم - 
، ساخطتن، أكن أطیق أن أدعها عاتبتن" لم  - 

  متألمتن "
  للشمس فوائدن كثیرتن. - 
  تناول غذاءن صحین لتقي نفسك من األمراض - 

  

نقوم باإلجابة و  و اآلن سوف نلبس القبعة الزرقاء
  عن سؤالها :

  تعرض المعلمة على السبورة الجدول التالي :

صحة   الكلمة
  رسمها

موقع 
  الهمزة

سبب 
  كتابتها

        

        

        

        

        

        

نجیب على و  و اآلن سوف نلبس القبعة الخضراء
  أسئلتها :

اقترحي جمًال تكون الفتات في المدرسة تشتمل 
  حسب المطلوب :

  .الفتة تشتمل على تنوین الفتح 

  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تدقیق العمل 
  الكتابي
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  مالحق الدراسة 

  الخبراتو  األنشطة  األهداف
  التقویم

  ائجهنت  أدواته
 .الفتة تحتوي على همزة متوسطة على واو  

 .الفتة تحتوي على همزة متوسطة على نبرة
  إغالق الدرس :

 لمنا الیوم ؟ماذا تع
  

  نشاط بیتي :
  ضع تنوین الفتح على الكلمات التالیة:

  .فالح، باب، مدرسة، سماء
  .أعد كتابة الكلمات التالیة

  م ، ءو  ء لو  ل  ، ت خ ط ء ي ن
  لو  ءو  س

  
مالحظة 

صحة كتابة 
  الجمل
  
  

متابعة 
النشاط 
  البیتي
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  مالحق الدراسة 

  الموضوع : مهارة استخدام اللغة العربیة الفصحى         التاریخ و  الیوم

                                        الصف : السادس      

  األهداف :

  .حىتبین الطالبة مفهوم اللغة العربیة الفص    -1

 .تعبر الطالبة عن مشاعرها تجاه الموضوع -2

 .تنتقد الطالبة كلمات عامیة في جمٍل معطاة -3

 .تقترح الطالبة كلمات بدیلة عن العامیة بالفصحى  -4

 .تكتب الطالبة  ثالث جمٍل باللغة الفصحى عن موضوعات محددة -5

  
  ة :التعلمیّ   الوسائل التعلیمیة

  قبعات ملونة §

  إلیه كل قبعة لوحة للقبعات الست وما ترمز §

  الطباشیریة السبورة §

      الطالباتكراسات  §
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  مالحق الدراسة 

  الخبراتو  األنشطة  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  
  
  
  

تبین الطالبة مفهوم 
  اللغة العربیة الفصحى.

  
تعبر الطالبة عن 
مشاعرها تجاه 

  الموضوع.
  

تذكر أهمیة التحدث 
 باللغة الفصحى

  
تنتقد الطالبة  

اللغة التحدث ب
 العامیة

  
تعطي الطالبة 
كلمات بدیلة عن 

  .العامیة بالفصحى 
  

  مناقشة شفویة :
 ما مهارات التعبیر التي تعلمتها ؟ -1
  ما اللغة التي تتكلمها ؟ -
  ما اللغة التي تتكلم بها في بیتك ؟ -
  ما اللغة التي تقرأ بها القرآن ؟ -

یقدم المعلم حول موضوع الدرس بالحدیث عن 
وسر بقائها قویة ومزاحمة اللغة  ، یةاللغة العرب

  العامیة لها في وقتنا الحالي.
  ویسجل المعلم عنوان الدرس على السبورة.

نجیب عن واآلن سنلبس القبعة البیضاء و 
  :أسئلتها

  ما مفهوم اللغة العربیة الفصحى لدیك ؟
  :نجیب عن أسئلتهاواآلن سنلبس القبعة الحمراء و 

  ما شعورك تجاه موضوع الدرس ؟
اآلن سوف نلبس القبعة الصفراء ونجیب عن و 

  أسئلتها:
  ما أهمیة التحدث باللغة العربیة الفصحى؟

واآلن سوف نلبس القبعة السوداء ونجیب عن 
  أسئلتها؟

  ما سلبیات التحدث باللغة العامیة ؟
واآلن سو ف  نلبس  القبعة الزرقاء ونجیب عن 

  األسئلة التالیة
  حىالكلمة بالفص  الكلمة بالعامیة

  ُهویة  َهویة
  ِمفتاح  ُمفتاح
  حافلة  باص

    دراجة هوائیة  بسكلیت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر

  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر
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  مالحق الدراسة 

  الخبراتو  األنشطة  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله

تكتب الطالبة  ثالث 
جمٍل باللغة 

عن  الفصحى
  موضوعات محددة

  

  

  

  

   

اآلن سوف نلبس القبعة الخضراء  سوف و 
  نجیب عن أسئلتها

  

عبر عن المعاني التالیة باستخدام اللغة 
  العربیة الفصحى:

 شهر رمضان 

 .خروج األسرى من السجن
  إغالق الدرس :

  ماذا تعلمنا الیوم ؟

  نشاط بیتي :

  اكتب  خمس جمٍل عن موضوع العید

  

  

  

متابعة 
النشاط 
  البیتي

  

تكتب الطالبة  
ثالث جمٍل 

باللغة 
الفصحى عن 
موضوعات 

  محددة
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  مالحق الدراسة 

  

  الموضوع :مهارة االقتباس (الشواهد )التاریخ:                                            و  الیوم

  الصف: السادس

  
  األهداف  :

  تحدد الطالبة مفهوم الشاهد -1

 یذكر أنواع الشواهد -2

 یة الشاهد في عرض الفكرةتوضح الطالبة أهم -3

 توظف الطالبة الشاهد توظیفا سلیما مناسبا للمعنى. -4

  
  الوسائل المعینة :

  لوحة للقبعات الست  §

  لوحة لبعض الشواهد  §

  السبورة  §

  .طباشیر ملون §
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  

التمهید و  التهیئة
  للدرس

  
  
  
  
  
  

ة تقرأ الشواهد قراء
  سلیمة 

  
  
  

تحدد مفهوم 
  الشاهد

  
  
  
  
  

  تبین أهمیة الشاهد
  

  مناقشة الطالبات شفویا :
  ما مهارات التعبیر التي تعلمتها ؟ 

للحدیث الشریف ، ص أو أیة قرآنیةما عالمة الترقیم التي توضع لن
  لماذا ؟و  ؟

آراؤه التي یحاول أن یقنع بها غیره من و  لكل شخص  منا أفكاره
هذه و  هو یحتاج بذلك لألدلة التي یقنع بها   غیرهو  األشخاص 

  األدلة هي الشواهد  
  هي توظیف الشواهدو  الیوم سوف نتعلم مهارة جدیدة

المتنوعة من اآلیات  تعرض المعلمة على لوحة بعض الشواهد
 الحكم، و األقوال المأثورة، و األشعارو  األحادیث الشریفةو  القرآنیة

  األمثال ؟و 
  .تقرأ المعلمة الشواهد عن اللوحة

  تقرأ الطالبات الشواهد عن اللوحة
  
  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة البیضاء 

  ما  الشاهد ؟
 ما أنواع الشواهد ؟   

  سنجیب على أسئلتهاو  ة الحمراءاآلن سنلبس القبع
  ما شعورك تجاه موضوع الدرس؟

  أنت تقرئین كتابا لم توظف الشواهد فیه؟و  بم تشعرین
  سنجیب على أسئلتهاو  و اآلن سنلبس القبعة الصفراء
  ما أهمیة الشواهد في الكتابة ؟

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة السوداء
  ؟ما سلبیات الكتابة بدون شواهد 

  
مالحظة 

صحة 
 اإلجابة

سالمة و 
  التعبیر

  
  
  

مالحظة 
صحة 
  القراءة

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
 اإلجابة

سالمة و 
  التعبیر
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  

توضح سلبیات 
الكتابة بدون 

  شواهد
  

تذكر بعض 
الشواهد من 

  خبرتها 
  
  

تعبر عن فهمها 
للدرس من خالل 
اإلجابة عن أسئلة 

  كتابیة

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الزرقاء
من تلخص لنا الخطوات التي ینبغي علینا اتخذاها عند  توظیف 

  الشواهد؟
  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الخضراء

  ماذا تقترحین على شخص یكتب موضوع تعبیر؟
  اقترحي بعض الشواهد  المتنوعة على موضوع العلم ؟

  : كتابي نشاط
ما یناسبه من موضوعات في و  صل بین الشاهد في المجموعة(أ)

  المجموعة (ب):
  (ب)                                                      )(أ   
  الصداقة                             " وبالوالدین إحسانا"      -1
 الصبر   فنظفوا أفنیتكم "     ؛ "  إن اهللا نظیف یحب النظافة -2
 النظافة  ن اهللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنه "      " إ -3
 العمل    " إنما یوفي الصابرون أجرهم بغیر حساب "         -4
 صدیقي طیب القلب          له ودي له حبي        بر الوالدین -5

  إغالق الدرس :
  ماذا تعلمنا الیوم ؟

  نشاط بیتي:
  .المتنوعة م موظفة فیها الشواهداكتبي فقرة عن فضل األ

مالحظة 
صحة 
 اإلجابة

سالمة و 
  التعبیر

  
مالحظة 

صحة 
 اإلجابة

سالمة و 
  التعبیر
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  مالحق الدراسة 

  السادس   التاریخ                                                   الصف  : و  الیوم 

  الموضوع: مهارة تنظیم الموضوع

  األهداف :

  .تبین الطالبة مكونات موضوع التعبیر -1

 .من دروس سبق تعلمها )الخاتمة –العرض  –المقدمة (تحدد الطالبة كل من  -2

 .تبین الطالبة أهمیة تنظیم الموضوع -3

 .تعبر الطالبة عن مشاعرها تجاه موضوع الدرس -4

 .تنتقد الطالبة مقال أدبي  -5

 .ف مهارة تنظیم الموضوع  في كتابة موضوع عن فضل المعلمتوظ -6

  

  الوسائل المعینة

  قبعات ملونة  §

  لوحة للقبعات الست §

  الكتاب المدرسي §

  الكراسات §
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  مالحق الدراسة 

  

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
التمهید و  التهیئة
  للدرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحدد 
، العناصر(المقدمة

الخاتمة) ، العرض
  في درس 

تبین الطالبة 
عناصر موضوع 

  التعبیر
  
  

  مناقشة الطالبات شفویا :
  ما مهارات التعبیر التي تعلمتها ؟ 

  الیوم سوف نتعلم مهارة تنظیم الموضوع
یعتبر المقال األدبي فن تعبیري راقي ألنه لدیه القدرة 

 یتكون من مقدمةو  ى مخاطبة النفس البشریة عل
  .خاتمةو  عرضو 

تسعیان و  المقدمةو  و المقدمة تنقسم إلى قسمین العنوان
  تشویق القارئو  هو جذبو  لهدف واحد

و العرض  یتكون من عدة فقرات  متسلسلة ومرتبة 
  .یعرض األفكار الفرعیة  و  ترتیبا منطقیا ً 

 كل قفال لهتشو  و الخاتمة جملة ننهي بها الموضوع
هي جملة استنتاجیه تعرض رأي الكاتب  واستنتاجه و 

  وخالصة ما یرید قولة الكاتب
  

على درس من حیاة  12افتح الكتاب المدرسي ص
، العرض، حددي العناصر التالیة (المقدمةو  المازني
  )الخاتمة

  
  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة البیضاء

  ؟ ما  عناصر تنظیم موضوع التعبیر
     
 

مالحظة 
 صحة اإلجابة

سالمة و 
  التعبیر

  
  
  

مالحظة 
  صحة اإلجابة

  
  
  
  

مالحظة 
 إلجابةصحة ا

سالمة و 
  التعبیر

  
مالحظة 

 صحة اإلجابة
سالمة و 

  التعبیر
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  

تعبر الطالبة عن 
مشاعرها تجاه 

  الدرس
  
  

تنتقد  عناصر 
  مقال أدبي 

  
  

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الحمراء
  ما شعورك تجاه موضوع الدرس؟

  
  

  سنجیب على أسئلتهاو  و اآلن سنلبس القبعة الصفراء
  ما أهمیة عناصر المقال األدبي أو موضوع التعبیر   ؟

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة السوداء
  فتاح افتحي الكتاب المدرسي على درس الم

  ما رأیك في عناصر المقال ؟
  ما انتقادك للمقال ؟ 

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الزرقاء
من تلخص لنا الخطوات التي ینبغي علینا اتخذاها عند  

  كتابة مقال أدبي أو موضوع تعبیر ؟
  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الخضراء

   أدبیًا ؟ماذا تقترحین على شخص یكتب مقاال
اكتبي موضوعًا عن فضل المعلم موظفة فیها العناصر 

  )خاتمة، (مقدمة عرض
  إغالق الدرس :

  ماذا تعلمنا الیوم ؟
  نشاط بیتي

اكتبي موضوعًا عن الوطن موظفة فیها العناصر 
  )خاتمة، عرض، (مقدمة
  

مالحظة 
 صحة اإلجابة

سالمة و 
  التعبیر
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  مالحق الدراسة 

  التاریخ                                                   الصف : السادسو  الیوم  

  الموضوع: مهارة البدء مقدمة جذابة

  
  األهداف :

  .تبین الطالبة مفهوم المقدمة  -1

 .لبة المقدمة في دروس سبق تعلمهاتحدد الطا -2

 تبین الطالبة أهمیة البدء بمقدمة جذابة. -3

 .تعبر الطالبة عن مشاعرها تجاه المقدمة -4

 .تنتقد الطالبة مقدمات   -5

 .تقترح مقدمات جذابة لمواضیع معینة   -6

  
  الوسائل المعینة

  قبعات ملونة  §

  لوحة للقبعات الست §

  الكتاب المدرسي §

  الكراسات §
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  مالحق الدراسة 

  

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  

  التمهید للدرسو  التهیئة
  
  
  
  

  
تحدد الطالبة مقدمات 

  في دروس
تبین الطالبة مفهوم 

  المقدمة
  

تعبر الطالبة عن 
مشاعرها تجاه 

  موضوع الدرس
  

تبین الطالبة أهمیة 
المقدمة في موضوع 

  التعبیر
  

تنتقد الطالبة مقدمات 
  في دروس 

  

  

  : مناقشة الطالبات شفویاً 
  ما مهارات التعبیر التي تعلمتها ؟ 

  ما مهارات تنظیم الموضوع أو المقال األدبي ؟
المقدمة تنقسم و  الیوم سوف نتعلم مهارة البدء بمقدمة جذابة 

 هو جذبو  دف واحدتسعیان لهو  المقدمةو  إلى قسمین العنوان
  تشویق القارئو 
  

 على درس من حیاة المازني 12افتح الكتاب المدرسي ص
سنجیب على و  حددي المقدمة اآلن سنلبس القبعة البیضاءو 

  أسئلتها
  ما  مفهوم المقدمة ؟

    
  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الحمراء

  ما شعورك تجاه موضوع الدرس؟
  

  سنجیب على أسئلتهاو  لصفراءو اآلن سنلبس القبعة ا
  ما أهمیة أن تكون المقدمة جذابة    ؟

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة السوداء
  افتحي الكتاب المدرسي على درس المفتاح 

  ما رأیك في المقدمة ؟
  ما انتقادك للمقدمة؟ 
  

  

مالحظة صحة 
سالمة و  اإلجابة

  التعبیر
  

مالحظة صحة 
  اإلجابة
  
  
  

مالحظة صحة 
سالمة و  اإلجابة

  التعبیر
  
  

مالحظة صحة 
سالمة و  اإلجابة

  التعبیر
  
  

مالحظة صحة 
سالمة و  اإلجابة

  التعبیر
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  مالحق الدراسة 

  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  

البة عناصر تبین الط
  موضوع التعبیر

  
تقترح مقدمات 

  لموضوعات مختلفة
  
  
  
  

  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الزرقاء
ي ینبغي علینا اتخذاها عند  من تلخص لنا الخطوات الت

  .كتابة مقدمة موضوع تعبیر أو مقال أدبي
  سنجیب على أسئلتهاو  اآلن سنلبس القبعة الخضراء

  ماذا تقترحین على شخص یكتب مقدمة ؟
  اقترحي مقدمة لموضوع

  فضل المعلم         
  الصداقة        
  شجرة الزیتون        

  إغالق الدرس :
  ماذا تعلمنا الیوم ؟

  شاط بیتين
  اكتبي موضوعًا عن خروج األسرى مستهلة بمقدمة جذابة
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  مالحق الدراسة 

  المادة : تعبیر إبداعي                                          التاریخ          و  الیوم

  الموضوع: فضل الوالدین                             الصف: السادس األساسي             
  یتوقع أن تحقق التلمیذات بعد المرور بالخبرة النتاجات التالیة:

  .كتابیا بلغة سلیمة  و  أحاسیسها نحو والدیها شفهیاو  التعبیر عن مشاعرها §
  استنباط عناصر الموضوع عن طریق نموذج القبعات الست. §
 .وجمل مترابطة، أفكار متسلسلة، و التعبیر عن مكانة الوالدین بلغة واضحة §
  .جمل مترابطة، و التعبیر عن أهمیة بر الوالدین بلغة سلیمة §
  طة.بلغة سهلة بسی، و عرض أفكارها حول الموضوع بطریقة منطقیة متسلسلة §
التراكیب في التعبیر عن أفكار الموضوع توظیفا سلیما من خالل و  المفرداتو  توظیف العبارات §

  المناقشة.
  .استخدام األسالیب اللغویة المناسبة للموضوع §
  محاكمة مواقف تثیر االهتمام مثل : §

  موقف اإلنسان من والدیه.     -
 .موقفها من اإلنسان العاق لوالدیه     -
  فهما أعمق لبر الوالدین و  تماعیةتكتسب قیما اج §
  .بسیطةو  إبداء رأیها فیما تسمعه بلغة سهلة §
أو أبیات من ، أو األقوال المأثورة، األحادیث النبویة الشریفةو  االستشهاد ببعض اآلیات القرآنیة §

  .الشعر تنتمي إلى الموضوع
  .توظیف عالمات الترقیم توظیفا سلیما §

  الوسائل التعلیمیة  التعلمّیة :
  أنشطةو  طاقات عملب §
  لوحة للقبعات الست §
 الطباشیریة السبورة §
 الطالباتكراسات  §
  قبعات ملونة بحسب النموذج §
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
فالوالدین سر  )، سنتحدث الیوم في موضوع (فضل الوالدین

 برهما من أعظم القربات إلى اهللا تعالى، وجودنا في الحیاة
سبق اإلسالم المجتمعات الغربیة في العنایة بالوالدین قد و 

  .)العجزةو  دور المسنین(في مرحلة الشیخوخة 
  .قد طلبت منكن جمع بعض الشواهد المناسبة للموضوعو   

  تسجل المعلمة أهم الشواهد المنتمیة للموضوع على السبورة 
تكتب المعلمة على  اسم الموضوع على السبورة  داخل 

  دائرة 
  
  
  
  

 البیاناتو  سنلبس اآل ن القبعة البیضاء وتمثل الحقائق
  .األحادیث النبویة الشریفة التي جمعتهنو  الشواهدو 

  و سوف نقوم باستخدامها في الموضع المناسب
  من تعطي مثاال على الحقیقة العلمیة عن الوالدین ؟

  مثال "  الوالدان سر وجودنا في هذه الحیاة "
  الدینیة عن الوالدین ؟ من تعطي مثاال على الحقیقة

  مثال " أوصانا اهللا باإلحسان إلى الوالدین "
  سنلبس القبعة الحمراء

  ما مشاعرك تجاه موضوع فضل الوالدین ؟
  ما مشاعرك تجاه والدیك ؟

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
التعبیر 
  الشفوي

  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
التعبیر 
  الشفوي

  
  

 فضل الوالدین
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
 تعبر عن مشاعرها

أحاسیسها نحو والدیها و 
  شفهیا

  
تعبر عن أهمیة بر 

، الوالدین بلغة سلیمة
  مترابطة جملو 
  

تحاكم مواقف تثیر 
  االهتمام مثل :

موقف اإلنسان من 
  والدیه.

موقفها من 
اإلنسان العاق 

  لوالدیه
  
  

 تكتسب قیما اجتماعیة
فهما أعمق لبر و 

  الوالدین

القیم لفضل و  تمثل الفوائدو  اآلن سوف نلبس القبعة الصفراءو 
  الوالدین 

  ما فضل الوالدین على األبناء؟ - 
  بر الوالدین ؟  لماذا نبر آباءنا ؟ما أهمیة  - 
ما اآلثار اإلیجابیة التي تعود على األبناء من برهما   - 

  لوالدیهما ؟
  

  واآلن سنلبس القبعة السوداء 
  ما عواقب اإلنسان العاصي ؟

  ما رأیك في اإلنسان العاق لوالدیه ؟
  

  واآلن سنلبس القبعة الخضراء 
  كیف تبرین والدیك ؟
  ین في حیاتهما فقط ؟هل یقتصر بر الوالد

  كیف تبرین والدیك بعد مماتهما ؟
  كیف تبرین والدیك بعد مماتهما في الحاالت التالیة:

  .إذا ماتا وعلیهما دینا .1
 .یعتمراو  إذا ماتا ولم یحجا .2
 .نذرو  إذا ماتا وعلیهما صیام أ .3

  و اآلن سنلبس القبعة الزرقاء 
  سوف نلخص األفكار التي طرحتها القبعات الخمسة

ب المعلمة من التلمیذات التعبیر كتابیا  على دفتر تطل
االستماع لما كتبن و  عن كل قبعة في مجموعات)(مسودة

  في كل مجموعة.

مالحظة 
صحة 
التعبیر 
  الشفوي

  
  
  

مالحظة 
صحة 
التعبیر 
  الشفوي
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
تطلب المعلمة من  بعض التلمیذات التعبیر شفویا عن 

  الموضوع شامال األفكار التالیة:
  فضل الوالدین على األبناء. .1
 أهمیة بر الوالدین .2
 مخاطر عقوق الوالدین .3
 بر الوالدین صور .4
 مشاعرك تجاه والدیك .5

یطلب المعلم من التالمیذ جمیعا االستعداد لكتابة الموضوع من 
  الذاكرة في الحصة التالیة.
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  مالحق الدراسة 

  التاریخ:                                                المادة : تعبیر إبداعيو  الیوم

  الصف: السادس                                                 الموضوع: فضل شجرة الزیتون

  

  ة:یتوقع أن تحقق التلمیذات بعد المرور بالخبرة النتاجات التالی
  .كتابیا بلغة سلیمة  و  أحاسیسها نحو شجرة الزیتون شفهیاو  التعبیر عن مشاعرها §
  استنباط عناصر الموضوع عن طریق نموذج القبعات الست. §
 .وجمل مترابطة، أفكار متسلسلة، و التعبیر عن مكانة شجرة الزیتون بلغة واضحة §
  .توظیف عالمات الترقیم توظیفا سلیما §
  بلغة سهلة بسیطة.، و ع بطریقة منطقیة متسلسلةعرض أفكارها حول الموضو  §
التراكیب في التعبیر عن أفكار الموضوع توظیفا سلیما من و  المفرداتو  توظیف العبارات §

  خالل المناقشة.
  .استخدام األسالیب اللغویة المناسبة للموضوع §
  محاكمة مواقف تثیر االهتمام مثل : §

 موقف االحتالل من شجرة الزیتون.    - 
  فهما أعمق ألهمیة شجرة الزیتون. و  قیما اجتماعیةاكتساب  §
  .بسیطةو  إبداء رأیها فیما تسمعه بلغة سهلة §
أو أبیات ، أو األقوال المأثورة، األحادیث النبویة الشریفةو  االستشهاد ببعض اآلیات القرآنیة §

  .من الشعر تنتمي إلى الموضوع
  

  الوسائل التعلیمیة  التعلمّیة :
  أنشطةو  بطاقات عمل §
  حة للقبعات الستلو  §
 الطباشیریة السبورة §

 الطالباتكراسات  §

  قبعات ملونة بحسب النموذج §
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعبر عن مشاعرها 
تجاه موضوع 

  الدرس
  

تعبر عن شعورها 
  تجاه شجرة الزیتون

  
تعبر عن أهمیة 
شجرة الزیتون بلغة 

  صحیحةو  سلیمة
  

فشجرة  )، سنتحدث الیوم في موضوع (فضل شجرة الزیتون
  أقسم اهللا تعالى بها في سورة التین ، الزیتون شجرة مباركة

  .قد طلبت منكن جمع بعض الشواهد المناسبة للموضوعو   
  ع على السبورة تسجل المعلمة أهم الشواهد المنتمیة للموضو 

  تكتب المعلمة على  اسم الموضوع على السبورة  داخل دائرة 
  
  
  
  
  

 الشواهدو  البیاناتو  سنلبس اآل ن القبعة البیضاء وتمثل الحقائق
  األحادیث النبویة الشریفة التي جمعتهنو 

  و سوف نقوم باستخدامها في الموضع المناسب
  سنلبس القبعة الحمراء

  فضل شجرة الزیتون ؟ ما مشاعرك تجاه موضوع
  ما مشاعرك تجاه شجرة  الزیتون؟

  
تمثل الفوائد  أهمیة شجرة و  واآلن سوف نلبس القبعة الصفراء

  الزیتون 
  ما أهمیة شجرة الزیتون ؟ - 
  ما فوائد  شجرة الزیتون ؟ - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر

  
  
  
  

  

 شجرة الزیتونفضل 
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
اكم مواقف تثیر تح

  االهتمام مثل :
موقف االحتالل 

  من شجرة الزیتون
  

  واآلن سنلبس القبعة السوداء 
  ما المشاكل التي تواجهها زراعة الزیتون ؟

  ممارساته القمعیة تجاه أشجار الزیتون ؟و   ما رأیك في االحتالل
  

  

  

  

  

  

  واآلن سنلبس القبعة الخضراء 
  كیف تعملین على  زیادة إنتاج الزیتون ؟

  كیف نتصدى لخطر اقتالع شجر الزیتون ؟
  اآلن سنلبس القبعة الزرقاء و 
  

  سوف نلخص األفكار التي طرحتها القبعات الخمس
عن )على دفتر (مسودة  تطلب المعلمة من التلمیذات التعبیر كتابیا

  .االستماع لما كتبن في كل مجموعةو  كل قبعة في مجموعات
تطلب المعلمة من  بعض التلمیذات التعبیر شفویا عن الموضوع 

  شامال األفكار التالیة:
 مشاعرك تجاه شجرة الزیتون

 أهمیة  شجرة الزیتون
 المخاطر التي تواجهها  شجرة الزیتون

 صور تحسین اإلنتاج
 

المعلم من التالمیذ جمیعا االستعداد لكتابة الموضوع من یطلب 
  الذاكرة في الحصة التالیة.

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر

  
مالحظة 

صحة 
اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر

  
  
  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 

مة وسال
  التعبیر
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  تعبیر المادة:                  الیوم :

  الموضوع: النظافة                : التاریخ

  الصف: السادس
  

  یتوقع أن تحقق التلمیذات بعد المرور بالخبرة النتاجات التالیة:

  .كتابیا بلغة سلیمة  و  أحاسیسها نحو النظافة شفهیاو  التعبیر عن مشاعرها §

  ذج القبعات الست.استنباط عناصر الموضوع عن طریق نمو  §

 .وجمل مترابطة، أفكار متسلسلة، و التعبیر عن أهمیة النظافة بلغة واضحة §

 .توظیف عالمات الترقیم توظیفا سلیما §

أو أبیات ، أو األقوال المأثورة، األحادیث النبویة الشریفةو  االستشهاد ببعض اآلیات القرآنیة §
  من الشعر تنتمي إلى الموضوع

  بلغة سهلة بسیطة.، و ع بطریقة منطقیة متسلسلةعرض أفكارها حول الموضو  §

التراكیب في التعبیر عن أفكار الموضوع توظیفا سلیما من و  المفرداتو  توظیف العبارات §
  خالل المناقشة.

 ..استخدام األسالیب اللغویة المناسبة للموضوع §

   .فهما أعمق للنظافةو  اكتساب قیما اجتماعیة §

  ..بسیطةو  إبداء رأیها فیما تسمعه بلغة سهلة §
  ج

  الوسائل التعلیمیة  التعلمّیة :

  أنشطةو  بطاقات عمل §

  لوحة للقبعات الست §

 الطباشیریة السبورة §

 الطالباتكراسات  §

  قبعات ملونة بحسب النموذج §
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تعبر عن مشاعرها 
تجاه موضوع 

  الدرس
  
  

تعبر عن شعورها 
  تجاه النظافة

  
  

 فوائدتعبر عن 
  النظافة

  
  
  
  

فالنظافة لها أهمیتها  )، سنتحدث الیوم في موضوع (النظافة
قد طلبت منكن جمع بعض الشواهد و  المجتمعو  في حیاة الفرد

  .المناسبة للموضوع
  ى السبورة تسجل المعلمة أهم الشواهد المنتمیة للموضوع عل

  تكتب المعلمة  اسم الموضوع على السبورة  داخل دائرة 
  
  
  
  

 البیاناتو  سنلبس اآل ن القبعة البیضاء وتمثل الحقائق
  األحادیث النبویة الشریفة التي جمعتهنو  الشواهدو 

  و سوف نقوم باستخدامها في الموضع المناسب
  سنلبس القبعة الحمراء

  ؟ما مشاعرك تجاه موضوع النظافة 
  الروح؟، ما مشاعرك تجاه نظافة البدن

  
األهمیة و  تمثل الفوائدو  و اآلن سوف نلبس القبعة الصفراء

  للنظافة 
نظافة النفس) في حیاة ، نظافة البدن(ما أهمیة النظافة   - 

  اإلنسان؟
  ما فوائد النظافة على صعید كل من : - 

  المجتمع  -   الفرد
  و اآلن سنلبس القبعة السوداء 

  كل التي تواجهنا إذا أهملنا النظافة ؟ما المشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر

  
  
  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر

  

 النظافة
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
تعبر شفویا بلغة 

صحیحة عن 
مشاكل إهمال 

  النظافة.
  
  
  

تعبر عن أسالیب 
نشر التوعیة 

  الصحیة

  و اآلن سنلبس القبعة الخضراء 
  كیف تحافظین على نظافة كل من  :

  النفس -      البدن - 
  
  
  
  

  اقترحي أسالیٍب لنشر التوعیة الصحیة للمجتمع ؟
  و اآلن سنلبس القبعة الزرقاء 

  سوف نلخص األفكار التي طرحتها القبعات الخمس
ذات التعبیر كتابیا  على دفتر تطلب المعلمة من التلمی

االستماع لما كتبن في و  عن كل قبعة في مجموعات)(مسودة
  .كل مجموعة

تطلب المعلمة من  بعض التلمیذات التعبیر شفویا عن 
  الموضوع شامال األفكار التالیة:

 مشاعرك تجاه النظافة •
 في حیاة اإلنسان  )النفس، البدن(أهمیة  النظافة  •
 إهمال النظافة المخاطر التي تواجهه •
 .أسالیب نشر توعیة النظافة •
 

یطلب المعلم من التالمیذ جمیعا االستعداد لكتابة الموضوع من 
  الذاكرة في الحصة التالیة.

  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
ة الشفوی

وسالمة 
  التعبیر

  
مالحظة 

صحة 
اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
   التعبیر

  
  
  

مالحظة 
صحة 

اإلجابة 
الشفویة 
وسالمة 
  التعبیر
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الصــف: الســادس                                                                          لمــادة : تعبیــر إبــداعياالتــاریخ:                   و  الیــوم
  الموضوع: أهمیة الماء

  األهداف:

  ذات النتاجات التالیة:یتوقع أن تحقق التلمی
  .كتابیا بلغة سلیمة  و  أحاسیسها نحو أهمیة  الماء شفهیاو  التعبیر عن مشاعرها §
  استنباط عناصر الموضوع عن طریق نموذج القبعات الست. §
  .وجمل مترابطة، أفكار متسلسلة، و التعبیر عن أهمیة الماء بلغة واضحة §
  بلغة سهلة بسیطة.، و عرض أفكارها حول الموضوع بطریقة منطقیة متسلسلة §
التراكیب في التعبیر عن أفكار الموضوع توظیفا سلیما من و  المفرداتو  توظیف العبارات §

 خالل المناقشة.
أو أبیات ، أو األقوال المأثورة، األحادیث النبویة الشریفةو  االستشهاد ببعض اآلیات القرآنیة §

  .من الشعر تنتمي إلى الموضوع
  .ا سلیماتوظیف عالمات الترقیم توظیف §
  .استخدام األسالیب اللغویة المناسبة للموضوع §
  محاكمة مواقف تثیر االهتمام مثل : §
 موقف االحتالل من موارد المیاه في الوطن.     - 
 .إبداء رأیها في مشكلة نقص المیاه    - 
 .المقترحات لحل مشاكل المیاهو  تقدیم بعض الحلول §
  ماء. فهما أعمق ألهمیة الو  اكتساب قیما اجتماعیة §
  .بسیطةو  إبداء رأیها فیما تسمعه بلغة سهلة §

  

  الوسائل التعلیمیة  التعلمّیة :
  أنشطةو  بطاقات عمل §
  لوحة للقبعات الست §
 الطباشیریة السبورة §
 الكراسات §
  قبعات ملونة §
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تقرأ الطالبات 
الشواهد التي 

  جمعتها
تعطي أمثلة على 

  حقائق 
  
  
  

تعبر شفویا عن 
شعورها تجاه 

  موضوع التعبیر
  

فالماء  )، سنتحدث الیوم في موضوع (أهمیة الماء
  ، لحیاةعماد ا

قد طلبت منكن جمع بعض الشواهد المناسبة و   
  .للموضوع

تسجل المعلمة أهم الشواهد المنتمیة للموضوع على 
  السبورة 

تكتب المعلمة على  اسم الموضوع على السبورة  داخل 
  دائرة 

 البیاناتو  سنلبس اآل ن القبعة البیضاء وتمثل الحقائق
  األحادیث النبویة الشریفة التي جمعتهنو  الشواهدو 

تصنفها إلى آیات قرآنیة و  وتسجلها على السبورة
  .حكمو  أشعارو  وأحادیث

  ثم بعض الطالبات، تقرأ المعلمة الشواهد
  و سوف نقوم باستخدامها في الموضع المناسب.

  

  من تعطي حقیقة علمیة عن الماء؟
  من تعطي حقیقة دینیة عن الماء؟

  

  ة الحمراءسنلبس القبع
  ما مشاعرك تجاه موضوع أهمیة الماء ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 
  الشواهد

  
  

مالحظة 
 صحة

سالمة و 
  التعبیر
  الشفوي

  

  

 أھمیة الماء
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
تكتسب فهما 
أعمق عن أهمیة 

  الماء
تبدي رأیها في 
مشاكل المیاه في 

  بلدها.
  
  

تعبر عن المخاطر 
  التي تواجه المیاه 

  
تقترح حلوال لبعض 

  مشاكل المیاه

تمثل الفوائد  أهمیة و  واآلن سوف نلبس القبعة الصفراء
  الماء 
  ما أهمیة الماء للكائنات الحیة ؟ - 
  ما فوائد  المیاه لإلنسان ؟ - 

  واآلن سنلبس القبعة السوداء    
  ما مشاكل المیاه التي تواجهها بلدنا ؟

  
  هها میاه البحر  ؟ما المخاطر التي تواج

  
  

  واآلن سنلبس القبعة الخضراء 
  كیف تعملین على  حل مشكلة نقص المیاه في بلدك ؟ - 

  كیف نتصدى لخطر تلوث المیاه ؟
  و اآلن سنلبس القبعة الزرقاء 

  سوف نلخص األفكار التي طرحتها القبعات الخمس
تطلب المعلمة من التلمیذات التعبیر كتابیا  على دفتر 

االستماع لما و  ن كل قبعة في مجموعاتع)(مسودة
  .كتبن في كل مجموعة

تطلب المعلمة من  بعض التلمیذات التعبیر شفویا عن 
  الموضوع شامال األفكار التالیة:

 أهمیة  الماء   مشاعرك نحو موضوع التعبیر 
 المخاطر التي تواجهها  المیاه في وطننا 
  الحلول المقترحة لحل   

مالحظة 
 صحة

سالمة و 
التعبیر 
  الشفوي

  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
 صحة

سالمة و 
  التعبیر

  
  

مالحظة 
 صحة

سالمة و 
التعبیر 
  الشفوي
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  األنشطة والخبرات  األهداف
  التقویم

  نتائجه  وسائله
  مشكلة نقص المیاه  
 البحر، مشكلة تلوث المیاه الجوفیة  
 بعض الحلول لهذه المشاكل  

 
یطلب المعلم من الطالب جمیعا االستعداد لكتابة الموضوع 

  من الذاكرة في الحصة التالیة.
  

    



  
 

  -  178   -

  مالحق الدراسة 

  )8ملحق رقم (
  أسماء السادة محكمي اختبار  مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي

  الوضع الوظیفي  الدرجة العلمیة  االسم  مسلسل

  فتوحةجامعة القدس الم  طرائق تدریس اللغة العربیةو  دكتوراه  المناهج  د.فتحي كلوب  -1
  غزة-وزارة التربیة والتعلیم   دكتوراه في النحو  د. خلیل حماد  -2
طرائـــــق تـــــدریس اللغـــــة و  دكتـــــوراه فـــــي المنـــــاهج  د. ألفت الجو جو  -3

  العربیة
  معلمة في وكالة الغوث

طرائـــــق تـــــدریس اللغـــــة و  دكتـــــوراه فـــــي المنـــــاهج  د. ماجد مطر  -4
  العربیة

  جامعة األقصى

  جامعة األقصى  دكتوراه   د. محمد حسونة  -5
  الجامعة اإلسالمیة  دكتوراه في النقد األدبي  د. عبد المطلب الكحلوت   -6
  دكتوراه  في النحو  د. رأفت الهباش    -7

  
  مشرف في وكالة الغوث

دكتـــــوراه فـــــي المنـــــاهج وطرائـــــق تـــــدریس اللغـــــة   د. زكي مرتجى  -8
  العربیة

  جامعة األقصى

طرائـــــق تـــــدریس اللغـــــة دكتـــــوراه فـــــي المنـــــاهج و   د. ناهض فورة  -9
  العربیة

  جامعة األقصى

  مشرف في وزارة التربیة والتعلیم  ماجستیر  في المناهج وطرق التدریس  یعقوب حجو  -10
ـــدریس اللغـــة   نبیلة األستاذ  -11 ـــق ت ماجســـتیر  فـــي المنـــاهج وطرائ

  العربیة
  معلمة في وكالة الغوث

ـــدریس   زیاد الخالدي  -12 ـــق ت اللغـــة ماجســـتیر  فـــي المنـــاهج وطرائ
  العربیة

  مشرف تربوي في وكالة الغوث

  مدیر مساعد في وكالة الغوث  بكالوریوس لغة عربیة  غادة حمد  -13
  مدیرة مدرسة في وكالة الغوث  بكالوریوس لغة عربیة  رئیسة أبو عودة  -14
  معلمة في وكالة الغوث  بكالوریوس لغة عربیة  هدایة بركات  -15
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  مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي خطاب تحكیم اختبار

  حفظه اهللا،،،،     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السید الفاضل/
  بركاته،،،،         و  السالم علیكم ورحمة اهللا

تقوم الباحثة بإجراء بحث یهدف إلى تعرف أثر استخدام نموذج القبعات الست في تنمیة 
عض مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي لدى طالبات الصف السادس األساسي لنیل درجة ب

بعد تحدید أهم ، و من الجامعة اإلسالمیة بغزة، طرق التدریسو  قسم المناهج، الماجستیر في التربیة
قامت الباحثة  ، ،المهارات للتعبیر اإلبداعي الكتابي المناسبة لطالبات الصف السادس األساسي

 فیما یتناول السؤال الرابع، لقیاس مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي؛ داد اختبار موضوعيبإع
توظیف المهارات الرئیسة للتعبیر الكتابي ، و قیاس مدى قدرة الطالبة على الكتابة المفتوحة، األخیرو 

  اإلبداعي في كتابة الموضوع المختار.

  إنها تأمل  من حضرتكم إبداء الرأي فیما یلي :والباحثة إذ تعرض  هذا االختبار على سیادتكم ف

 .مدى مناسبة االختبار لطالبات الصف السادس •

 .سالمة الصیاغة اللغویةو  مدى وضوح لغة االختبار •

 .كفایة تعلیمات االختبارو  مدى وضوح •

 مدى مناسبة زمن االختبار لإلجابة عنه. •

سبة المهارات التي ستقیسها مناو  مدى مناسبة  قیاس  مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي •
 .البطاقة

 .آراء أخرى لسیادتكم حول االختبار •
  

  لسیادتكم خاص شكر الباحثةو 
                                                                               

  الباحثة
  نسرین رمضان شامیة                                                       
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  اختبار التعبیر الكتابي اإلبداعي

  عزیزتي الطالبة
  أّما بعد :، رحمة اهللا وبركاتهو  السالم علیكم

 خواطرك و للتعبیر اإلبداعي دوٌر بارز ومهم في حیاتك ؛فهو سبیلك  في التعبیر عن أفكارك
ى الباحثة إلى بناء على ذلك تسعو  بأسلوب جذاب رقیقو  أحاسیسك بلغة راقیة رصینةو  مشاعركو 

  .معرفة مدى تمكنك من امتالك مهارات التعبیر الكتابي بشكل مستقل من خالل االختبار الموضوعي
في المقال (لقیاس قدراتك في التعبیر الكتابي اإلبداعي؛ یأتي هذا االختبار، عزیزتي الطالبة

  .الهدف واحد) و مقاليو  األدبي (االختبار شامل موضوعي
ٕانما غرضه و  ن هذا االختبار لیس له أیة  عالقة بدرجاتك في المدرسةوتؤكد الباحثة على أ

فإنها ترجو منك قراءة تعلیمات االختبار ، والباحثة إذ تقدم لك كل الشكر لتعاونك .البحث العلمي فقط
  .بدقة قبل البدء في اإلجابة

  تعلیمات االختبار :
   .ضرورة معرفة المطلوب من كل سؤال قبل اإلجابة عنه -1
  .أربعین دقیقةو  االختبار محدد بخمسزمن  -2
 .عدد األسئلة خمسة -3
 ).األسئلة الثالث األولى موضوعیة (اختیار من متعدد -4
 .اإلجابة عن األسئلة الثالث األولى في ورقة تفریغ اإلجابات   -5
 .اإلجابة عن السؤال الرابع في حدود سطر -6
وبك اإلبداعي الجمالي بقدر حاولي أن توظفي فیه قدراتك الفنیة بأسل، السؤال الخامس مقالي -7

 .اإلمكان
 .اإلجابة عن السؤال الخامس في حدود ثمانیة أسطر -8
 .المطلوب اإلجابة عن جمیع األسئلة -9

  مع تمنیاتي لكن بالتوفیق                             

  الباحثة

  نسرین رمضان شامیة
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   )  (الصف السادس               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسم الطالبة ــــــــــــ

  االختبار الموضوعي لقیاس مهارات التعبیر الكتابي لدى طالبات الصف السادس 

                                                   )درجات  10(                                         السؤال األول :          
ثم انقلي إجابتك إلى الجدول المخصص لها ، اختاري عالمة الترقیم المناسبة لما یلي

  في ورقة اإلجابة :

  د  ج  ب  أ  الفقرة  الرقم

  ؛  :  ،  .  .كي  5لن  ، من حروف نصب الفعل المضارع : أن  1

  ؛  :  .  !  .فإنه یبعد عنك أحوج ما تكون إلیه 5مصاحبة البخیل و  إیاك  2

  !  :  ،  ؟  لك هذا ؟من أین   5سألته   3

  ؟  !  ،  .  5لیت الشباب یعود یومًا   4

  )  (  " "  ،  .  5واعتصموا بحبل اهللا جمیعا وال تفرقوا     5قال تعالى:   5

  .  :  ؛  ،  5القمر أجمل الكواكب صورة   6

  " "  )  (  :  .  انتشارا سریعا. 5الحاسب اآللي  5انتشر الكمبیوتر    7

  .  :  ؟  !  5أتحب ممارسة الریاضة   8

  "  "  .  ،  :  5الجنة تحت أقدام األمهات   5قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:   9

  :  ،  .  !   5لعل اهللا یرحمنا     10
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انقلي إجابتك إلى الجدول المخصص لها ثم ، اختاري رمز الموضوع المناسب لكل شاهد مما یلي
  في ورقة اإلجابة:

  ج  ب  أ  الشاهد  الرقم

  الصداقة  النظافة  العلم  .قال تعالى : " إن اهللا یحب التوابین ویحب المتطهرین "   .1

  التعاون  الصداقة  بر الوالدین  قالت العرب : " رب أخ لم تلده أمك"   .2

  األخالق  العمل  التعاون  ماعة "قال  صلى اهللا علیه وسلم : " ید اهللا مع الج   .3

كان و  قال تعالى : " إن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین   .4
  الشیطان لربه كفورا "

  البر  العمل  االدخار

  الحریة  الظالم  القیود   البد للیل أن ینجلي   وال البد للقید أن ینكسر   .5

 قال صلى اهللا علیه وسلم : " لیس منا من لم یرحم صغیرنا   .6
  .رنا "یوقر كبیو 

  الجار  العمل  الرحمة

  الصداقة  التسامح  التعاون  العافین عن الناس "و  قال تعالى : " والكاظمین الغیظ   .7

المولد   ثناءو  ولد الهدى فالكائنات ضیاء      وفم الزمان تبسم   .8
  النبوي

 اإلسراء
  المعراجو 

  الحریة

  بر الوالدین  العمل  الصداقة   قال صلى اهللا علیه وسلم " الجنة تحت أقدام األمهات "   .9

  العلم  الصداقة  الصدق  "قال صلى اهللا علیه وسلم : " المرء على دین خلیله  .10
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  )درجات 10(                                   السؤال الثالث                             

ص لها في اختاري رمز الكلمة الصحیحة إمالئیا مما یلي، ثم انقلي إجابتك إلى الجدول المخص
  ورقة اإلجابة:

  ج  ب  أ  الجملة  الرقم

  بأر  بئر  بؤر  یوجد في مكة ـــــــــــــــــ زمزم   .1

  المئودب  ،المأدب  المؤدب  التلمیذ ــــــــــــ  محبوب من الجمیع   .2

  أخطؤت  أخطأت  أخطئت  .یجب أن تعتذر إذا ــــــــــــــــــــــــــــــــ   .3

  زؤر  زأیر  زئیر  .ــــصوت األسد ـــــــــــــــــــ   .4

  تؤجل  تئجل  تأجل  ال ــــــــــــــ عمل الیوم إلى الغد.   .5

  سمواتن  سماواتن  سمواتٍ   .خلق اهللا سبع ـــــــــــــــ طباقا   .6

  ماءاً   ماءً   ماءن  .سقاني ابني ــــــــــ  عذباً    .7

  نبأاً   نبئن  نبأً   .سمع الناس ــــــــــــــ سارًا عن خروج األسرى   .8

  شاطيء  شاط ء  شاطئ  لناس إلى ــــــــــــــــ البحر صیفاً یذهب ا   .9

قال تعالى :"  إذا ـــــــــــ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  .10
  لعلكم ترحمون".

  قــُوِرء  ُقــُِرء  قـُِرئ
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باستخدام ، في حدود سطرین)، تالیة (ثالثة موضوعات فقطعبري عن المعاني ال

  اللغة العربیة الصحیحة.
  تحریر األسرى من السجن -1

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مالحق الدراسة 

  .لسادساالختبار المقالي لقیاس مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي  لدى طالبات الصف ا

  السؤال الخامس :                                                  
   )في حدود ثمانیة أسطر(اكتبي بأسلوب أدبي في أحد الموضوعات التالیة: 

  .برها من أعظم القربات إلى اهللا، و وأوصانا اهللا بها، علینا فضٌل كبیرُ  لها، األم هبة الرحمن )1

  .علیه واجباتو  للصدیق الحق حقوق، و نسانالصداقة أعز شيء في حیاة اإل  )2

 لي وطن آلیت أال أبیعه                        وال أري لي غیر الدهر مالكاً  )3
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  یغ اإلجاباتورقة تفر 
  السؤال األول :
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  بطاقة قیاس مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي في موضوع المقال األدبّي :
  

  المهارة  الرقم
كبیرة 

  قلیلة  متوسطة  كبیرة  اً جد

          االستهالل بمقدمة جذابة  .1

          استخدام عالمات الترقیم استخداما صحیحاً   .2

          صحة الكتابة إمالئیاً   .3

          البعد عن اللهجة العامیة  .4

          توظیف الشواهد توظیفًا سلیماً   .5

مقدمة وعرض (اكتمال أركان المقال األدبي  .6
  )وخاتمة
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  أسماء السادة محكمي اختبار  مهارات التعبیر الكتابي اإلبداعي

  الوضع الوظیفي  الدرجة العلمیة  االسم  مسلسل
طرائـــق تـــدریس اللغـــة و  دكتـــوراه  المنـــاهج  د.فتحي كلوب  -1

  العربیة
شــرق –مــدیر التربیــة والتعلــیم 

  خانیونس
  د. خلیل حماد  -2

  
  غزة-ربیة والتعلیم وزارة الت  دكتوراه في النحو

طرائق تدریس اللغة و  دكتوراه في المناهج  د. ألفت الجو جو  -3
  العربیة

  معلمة في وكالة الغوث

طرائق تدریس اللغة و  دكتوراه في المناهج  د. ماجد مطر  -4
  العربیة

  جامعة األقصى

  جامعة األقصى  دكتوراه   د. محمد حسونة  -5
ـــــــــــــب   -6 د. عبـــــــــــــد المطل

  الكحلوت 
  الجامعة اإلسالمیة  في النقد األدبيدكتوراه 

  دكتوراه  في النحو  د. رأفت الهباش      -7
  

  مشرف في وكالة الغوث

دكتوراه في المناهج وطرائق تدریس اللغة   زكي مرتجى .د      -8
  العربیة

  جامعة األقصى

دكتوراه في المناهج وطرائق تدریس اللغة   د. ناهض فورة  -9
  العربیة

  جامعة األقصى

طرائـــق تـــدریس و  ماجســـتیر  فـــي المنـــاهج  نبیلة األستاذ  -10
  اللغة العربیة

  معلمة في وكالة الغوث

 تــــدریسطــــرق و  ماجســــتیر  فــــي المنــــاهج  یعقوب حجو  -11
  اللغة العربیة

  

مشـــــــــرف فـــــــــي وزارة التربیـــــــــة 
  والتعلیم
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  الوضع الوظیفي  الدرجة العلمیة  االسم  مسلسل
طرائـــق تـــدریس و  ماجســـتیر  فـــي المنـــاهج  زیاد الخالدي  -12

  اللغة العربیة
الـــــــة مشـــــــرف تربـــــــوي فـــــــي وك

  الغوث
  بكالوریوس لغة عربیة  غادة حمد  -13

  
مــــــــدیر مســــــــاعد فــــــــي وكالــــــــة 

  الغوث

  بكالوریوس لغة عربیة  رئیسة أبو عودة  -14
  

مــــــــدیرة مدرســــــــة فــــــــي وكالــــــــة 
  الغوث

  بكالوریوس لغة عربیة  هدایة بركات  -15
  

  معلمة في وكالة الغوث
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  خطاب تسهیل مهمة

 


