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Abstract   

Objectives of the Study 

This Study Aims At Identifying The Impact Of The Guided Imagery 

Strategy On Developing The Expression Performance Skills Of The Fourth 

Primary Grade Female Students In Gaza.  

Tools of the study:  

A list of Expression Performance Skills, a listening observation card for 

assessing the oral expression skills, and a test for assessing the written 

composition skills.  

The study sample 

The choice Ein Alhelwa was deliberately selected where it contained 

three classes for the fourth grade primary female students. Both the 

experimental and control groups were randomly selected. The experimental 

group consisted of 30 students who studied according to the guided imagery 

strategy while the control group consisted of 30 other female students who 

studied according to the traditional method.  

Research methodology 

The researcher adopted the descriptive approach, and quasi-

experimental approach. 

The most important findings of the study 

1. There are statistically significant differences at the significance level (α = 

0.05) between the mean scores of the students in the experimental group 

and the mean scores of the  students in the control group in  test the 

written composition skills in favor of students of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the significance level (α = 

0.05) between the mean scores of the students in the experimental group 

and the mean scores of the  students in the control group in  the post 

application of the observation card of the oral expression in favor of 

students of the experimental group. 

The most important recommendations of the study 

There is a need to use the guided imagery strategy in teaching because it 

contributes to the development of both of written composition and oral 

expression, and gives rise to a real active participation of the learner, and 

assures a firmer and more meaningful learning. 

Keywords: 

(Guided Imagery Strategy, composition skills, female students, fourth grade)  
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 هه يْ حه الر   يه ْحم الر   اه  ِمْسِب
 

 :تعاىل قال

اتهُكْه َلم تمْعنمُىونم ﴿  هم م 
ُ
ُكْه وهْي ُبُطونه أ ْخرمجم

م
ُ أ وماَّلل 

ارم  بْصم
م
ْىعم وماْْل لم ممُكُه الس  عم يًْئا ومجم  شم
مْشُكُرونم  ن ُكْه ت ةم ممعم ْفئهدم

م
 ﴾ وماْْل

 صدق اهلل العظيم
 [78النحؿ:]
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 إًلىدىٍاءي اٍ 

 ىإل

 سيدنا ...إلىنبيالرحمةكنكرالعالميف..كنصحاألمة.مفبمغالرسالةكأدلاألمانة
  محمدصمىاهللعميوكسمـ

 إلىأركاحالشيداء....إلى مناجميعان إلىالركحالتي...الركحالتيسكنتركحياألكـر
جيرحمواهلل.أفتقدؾبشدة....زك..صعكباتالحياة.ةدفعتنيلمكاجي

 الحياةبسمةإلى ...إلىمبلكيفيالحياة...الصدرالذميضمنيكمماضاقتبيالدنيا
....أبيالغاليرإلىمفدفعنيإلىالعمـكبوازدادافتخا .....الكجكدكسر

 إلى.....إلىالقمبالناصعبالبياض..عبيرالجنةكريحيا..إلىرمزالحبكبمسـالشفاء
 أميالغالية.إلى...كحنانيابمسـجراحي ؤىاسرنجاحي...مفكافدعا

 مفأكراؽالصبر فيأداءرسالةصنعتيا أميمفنذرتعمرىا القمبالحنكف. صاحبة
الثانية...عمتيانتصار

 مكسى.كعبداهللكعمركعبيدة آمميكعكنيكمفأشدبيـأزرمإخكتي  
 ساجدةكتسنيـكشيدكأخكاتيسمسبيؿعطرانأزىارالنرجسالتيتفيضحبانكطفكلةنكنقاءنك

ريماس.كجناتك
 خكتي"أفنافكبياف"إعائمتي...زكجاتىجديدانإلمفأضاؼشيئان
 مفتفرحنيبأريجابتسامتياكحبلكةدعائياكطيبةقمبيا...جدتي"أـعماد"الغالية
 ماتيعكبناتعميكمرتعميكعميالضياءفيحياتي،كمفىـأغمىمفاأللماس

أزكاجيـكأبنائيـ.ككخاالتي....أخكاليك
 .أحبائي.....معاذ،محمد،يحيى،محمكد
 .مفنسجتمعيأطكاقانمفالياسميفكالبسمة..صديقتيإيمافأبكدحركج
 .مفشاركتنيالضحكةكالذكرل...صديقتيمنىالصيفي
 طمبةالعمـفيكؿمكاف

 جيد المتكاضعىذا ال أىدم 
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 كتقديره شكره 
الحمدهللرب،بينيما،مؿءالسمكاتكمؿءاألرض،كمؿءمامدهللربالعالميفالح

خراجوإلىحيزالنكر،كماتكفيقي،كيسرأمرم،الذمكفقني،العالميف البحث،كا  إلنجازىذا
ليوأنيب. إالباهللعميوتككمتكا 

مفْ انطبلقامفقكلوتعالى: مْشُكُر ِله ا ي إهن ىم
مْشُكْر فم ومي ي هه وم ،فاننيأتقدـبجزيؿالشكر[12لقماف:]سه

الذمكافلوفضؿاإلشراؼعمىىذهالدراسة،محمد سميماف أبك شقير كالعرفافلؤلستاذالدكتكر
كتكجيي،كسعةصدره،صبرهكاحتمالولك كافليااألثرالعميؽفيأفاتماقدموليمفنصحو

عنيخيرالجزاء.،فجزاهاهللماكصمتإليوالدراسةإلىتصؿ
،كؿمف:أتقدـبالشكرالجزيؿلمسادةعضكملجنةالمناقشةككما

حفظواهللدحبلفعمرعمي/الدكتكر
حفظواهللصبلحأحمدالناقةالدكتكر/

أتقدـبأصدؽعباراتالشكركاالمتنافلؤلستاذة: قدمتوليمف(نكاسغالية)كما لما
كاىتماـكمبلحظاتقيمةبحكـخبرتيافيمجاؿالتدريس.إعانة

أتقد ـكما العمـ، ممثمةلجامعةاإلسبلميةا،كصرحالعمماءبالشكركالعرفافإلىمنارة
التربيةب ككمية العميا، الدراسات التدريسكأساتذتيا،عمادة كطرؽ مناىج كقسـ نيمتمف، الذيف

جزاءىـاهللعناكؿخير.ك،الحثيثةمىجيكدىـعمميـع
تسييؿميمةتطبيؽفييكالشكرمكصكؿإلدارةمدرسةعيفالحمكة،عمىمساعدتيال

خبلص.برحابةتزكيدمبكؿماأحتاجولأشكرمكظفيالمكتبةالمركزيةككماالرسالة. كأمانةكا 
جزاهاهللخيرالجزاء.دراسةدقيؽالعمىتفضموبقبكؿترائدالدايةدكتكر:كالشكرالجزيؿل

ليكالدمٌشكرالشكرالجزيؿلكؿأفرادأسرتيكأخصبالك كلـمدراسة،لاألجكاءالمبلئمةالمذافكفرا
كأختيسمسبيؿالتيساعدتنيفيكتابةالسيناريكىاتالتخيمية.يممكامفسماعالسيناريكىات،

إل كقؼ مف كؿ أشكر ابتسامى أك بدعاء ليجانبي، قدـ أك تشجيع، كممة أك ة،
،أكبذؿجيدانلتخرجالرسالةإلىالنكر.اننصيحة،أكتكجيي

 أحمداهلل مىكأخيران كافكعميف الذم كما مباركان، طيبان حمدان العمؿ، ىذا في كفقني
تكفيقيإالباهللالعميالعظيـ،فماكاففيومفصكابفمفاهللسبحانوكتعالى،كماكاففيومف

خطأفمفنفسيكالشيطاف.
تالباحثة/ سندس محمد شبا
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

  مقدمة
التعبيرعفحاجاتودتع مفخبلليا الفرد األكلىالتييستطيع األساسية المبنة المغة
الجسدية كبدكنياال،كفيـأفكاراآلخريفكآرائيـكأماليـ،ةكنشاطاتوالفكري،كحاالتوالنفسية،

َها :تعالىقاؿفييأداةاالتصاؿكالتكاصؿكالتفاىـ،يككفلئلنسافكياففيىذاالكجكد يُّ
َ
يَا أ

ِ  انلَّاُس  ْكَرَنُلْم ِعنَْد اّللَّ
َ
ْنََث وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

ُ
 إِنَّا َخلَْقنَاُكْم ِنْن َذَكٍر َوأ

َ َعِليٌم َخبِيٌ  ْتَقاُكْم إِنَّ اّللَّ
َ
 [13:الحجرات] أ

المجاؿحيثيرلبعضالباحثيففيىذا،كماأفالمغةنتاجتطكرالفكراإلنساني
كتحددلوالمفاىيـكالمعانيكتمكنومفأداءاألحكاـ،بأنياأداةمفأدكاتالتفكيرتمدهبالرمكز

.(17ـ،ص2003،،كأبكحشيش،كالسندممعبدالياد)كفقانلعممياتالتحميؿكالتعميؿ؛
ففكا؛كبماأفالمغةخاصيةإنسانيةاختصبيااإلنسافكحدهعفغيرهمفالكائنات

ـ،1981)،حيثأكضحفريحةككنياتخدـأغراضاإلنسافكأىدافو؛بدمفاالىتماـبالمغةال
؛لـيعدقاصرانعمىككنواتساؽمفكحداتصكتيةقدنهظمتكشيكمتأفمفيكـالمغة(23ص

.بؿىينتاججيدإنسانيكجزءمفكيافاإلنسافاالجتماعي
كىيمكتسبة،بادؿاألفكاركالمشاعركالرغباتأفالمغةكسيمةلت(سايير)كبذلؾيرل
تؤدمكظيفتيابكاسطةنظاـمفالرمكزالمنتجةاختياران.،ذاتطبيعةإنسانية

ـ(2007،شكركالحكامدةاعفي)
كالمشاركة،المغةعامؿىاـفيحفظالتراثالثقافيكالحضارمبنقمومفجيؿلجيؿك

.ميةفيتنميةىذاالتراثلؤلجياؿالمستقب
كيجعؿ،يزدادأىميةكخطكرةنانأأماالمغةالعربيةفقدتميزتعفسائرالمغاتاألخرلبش

نياالمغةإأم،فالكريـكالسنةالنبكيةآفييلغةالقر،االىتماـبياأمريفرضوىذاالمكقعالفريد
ربالعالميف إلىأفبمغتأ؛التياختارىا الكحيألىؿاألرضجميعان كجازدىارىالتككفلغة

فاكتممتباكتماؿنزكؿكتاباهللالعزيز كشبابيا كاستحكمتأكصاليا، بيذه، كتأطرتقكاعدىا
نَْزنْلَاُه قُْرآنًا َعَربِيًّا لََعلَُّلْم َتْعِقلُونَ اآلياتالميحكماتلقكلوتعالى

َ
[2يكسؼ:]إنا أ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=49&ID=1756#docu
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كما،اطراإلنسافمفأفكارلتعبيرعمايدكرفيخافالمغةأداةالتفكيركماأنياكسيمة
.فيكجدانومفمشاعركأحاسيسكخمجاتجكانية

،إالفي،حتىفيمابينوكبيفنفسورفاإلنسافاليفكإ"عمماءفقوالمغةالمحدثكفقاؿ
.(24صـ،2000معركؼ،)"أثكابمفالمغة

كمفخبلليا،مفالسنةالنبكيةانجزءدكىيأيضانلغةالحديثالنبكمالشريؼالذميع
إلى ثـ رضكافاهللعمييـ إلىالصحابة تكصيؿرسالتو كسمـ النبيصمىاهللعميو استطاع

 عامة اإلسبلمية األمة ، الخطابرضياهللعنو بف عمر تثبت"يقكؿ فإنيا بالعربية عميكـ
.(14ـ،ص1981فريحة،)"تزيدالمركءةك،العقؿ

يةفيذاابفجنىيقكؿ:"اعمـأننيعمىتقادـكلقدأثنىعمماءالمغةعمىالمغةالعرب
كالبحث النقير الكقتدائـ ا، الجياتعمىفأجد مختمفة التجاذبلي، قكية كالخكالج لدكاعي

ذاتأممتحاؿىذهالمغةالشريفةالكريمةالمطيفةكجدتفييامفالحكمةكاإلرىاؼإ،كذلؾفكرم
.(60صـ،2003لكائمي،)الدليميكاكالرقةمايممؾعمىجانبالفكر

النشء تربية في األساس ىي المدرسة أف مكاكبة،كبما عمى قادرة أجياؿ عداد كا 
العصر تحديات كالقكمية، الكطنية باليكية لبلتصاؿ؛كاالعتزاز كالكسيمة األداة ىي فالمغة

كبيئتو المتعمـ بيف طر،كالتفاىـ عف أكاف الطالبسكاء بو نشاطيقكـ كؿ عمييا يؽكيعتمد
 أكأاالستماع أكالقراءة الرفعةالكتابةكالكبلـ مف المكانة ىذه العربية لمغة تككف كعندما ،

مفكافةفركعالمغةالعربيةفذلؾينسحبعمىتعمـإعمككدكرفاعؿفيحياةأبنائيافكال
مبلءكخطكمطالعةكتعبير .قراءةككتابةكا 

التعبيرأىـفركعالمغةالعر كىكالقالبالذميصبفيواإلنسافأفكاره،بيةبذلؾيعد
فالتعبيرىكغايةالدراساتالمغكيةعبرمفخبللوعفمشاعرهكأحاسيسوكي ، كتأتيجميعيا

الغاية بمثابةكسائؿلتحقيؽىذه فالقراءة.فركعالمغة ك، الكتابةكالنحك، الخطك، كؿهك، اإلمبلء
.(176ـ،ص2011،السفاسفة))خكادـالتعبير(يـمفقاؿأنيـمنيايخدـالتعبيرحتىمن

ضعؼالطبلبفبلتخمكحصةمفحصصالمغةاالتعبيرمرآةتكضحمفخبللييعد
معرفةضعؼالطالببأمفرعمففركعيمكفالعربيةمفمياراتالتعبيرفمفخبلؿالتعبير

.كتابةالأكأكالقراءة،،الكبلـ،أكفيالنحكالمغةالعربية
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فيالتك عبيرنشاطلغكممستمرينبغيأفالتقتصرالعنايةبوعمىالحصةالمقررة
ففيإجابات،داخؿالصؼكخارجوكميافركعالمادةإلىبؿتمتدالعنايةبو؛خطةالدراسة

التعبير لممارسة فرصة القراءة أسئمة أبياتالنصكصكالمحفكظات،الطبلبعف كفيشرح
كفي،تدريبعمىالتعبير عفأسئمة كاكتسابإجاباتالتبلميذ يتحقؽالتعبير اإلمبلء قطعة

.(95ـ،ص2008السميتي،)مياراتواليتأتىإالبطكؿالممارسةكدكاـالتدريب

قاَل :كلعؿأىـدليؿعمىالتعبيرماجاءفيقكلوتعالىعمىلسافنبيومكسى
ْمِري 

َ
ْ ِِل أ ْح ِِل َصْدرِي  َويَِِسّ [28-25]طو:َواْحلُْل ُعْقَدًة ِنْن لَِساِِن  َيْفَقُهوا قَْوِل  رَِبّ اْْشَ

 التكاصؿ ميارات أىـ كمف يعد الذم الشفكم التعبير لمفردالمغكم اجتماعية ضركرة
فيكعنصرمفعناصرالنجاح اإلنساففيأمطكرمفالذماليستغنيكالمجتمع، عنيا

عبيرعفنفسوبالحديثإلىغيره،كماأفالنجاحفيأطكارالحياة،فالطفؿالصغيريحتاجلمت
كميادينيا أغراضالحياة شتى المشافية،المختمفة عمى القدرة الحديثيتطمب المجتمع في

كالمذيع، كالمحامي، كالمعمـ، الكممة عمىإجادة فييا يتكقؼالنجاح الميف مف العديد فيناؾ
.(86ـ،ص2005المكح،)منطكقةتبعانلذلؾكعالـالديف،كغيرىـفزادتأىميةالكممةال

يعدأحدفنكفالمغةالعربية،كمفأكثرىاك،فالتعبيرالشفكمىكالتمييدلمتعبيرالكتابي
كاستخدامان؛ اآلشيكعان مع لمتكاصؿ اإلنساف كسيمة كالكفاءفيك حاجاتو عف كلتعبير خريف،

ي اإلنسافكما كيعكسفكر لرغباتو، كتمبية مفأحاسيسكمشاعر،بمطالبو، جكؿفيخاطره
كمفخبللوتبرزشخصيةاإلنسافكمستكلثقافتو،كبذلؾيحتاجالتعبيرالصحيحإلىأسمكب

منظـ،كأداءجيد،كلغةسميمة،كيتطمبتدريبانمتنكعانكممارسةمتكاصمة.
تمشىيبلئـالتعبيرالشفكمالحمقةاألكلىمفمراحؿالتعميـاألساسي،كلذايجبأفيك

معخبراتالتبلميذالصغار،كقدراتيـالعقمية،كاألفكارالتيتدكرفيخكاطرىـ،كلعؿالغرض
تعبيران فينفكسيـ لمتعبيرعما التبلميذ لمثؿىؤالء الفرصة إتاحة ىك التعبير مفىذا األىـ

تكياتصريحانصادقانطبيعيانضمفنطاؽطاقاتيـالمغكيةمعالتركيزعمىالنيكضبتمؾالمس
.تدريجياننحكأىداؼلغكيةأرقىكأسمى

لكثرة كذلؾ اإلنساني، التكاصؿ عممية في بارزة مكانة الشفكم التعبير يحتؿ كعميو
استخدامو،كلعمؽتأثيرهفيالمكاقؼالتكاصميةالمختمفة،كىذاماأشارتإليوبعضالدراسات

،التيتؤكدأفالجانبـ(2012)ةـ(،كدراسةالخمايس2015)مثؿ:دراسةالحكامدةكالسعدم
بيففنكف(%95)الشفكميشكؿ مفالتكاصؿالمغكم،كأفالتعبيرالشفكمىكاألكثرشيكعان
(.ـ2000،،المبكدمـ2000،المغة)يكنس
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أداةلنقؿالثقافةكالتراثعبراألجياؿالمتتاليةككسيمةدالكتابةففمففنكفالمغةكتعك
كالحض األمـ العصكر.لحفظجيكد مر الفرداراتعمى الكتابييستطيع التعبير طريؽ فعف

الطالبيفصحبقمموعفأفكارهكمشاعره،فالتعبيرعمايدكرفيذىنومفأفكاركمشاعركتابةن
.(227ـ،ص2007عطية،)كأحاسيسوكخبراتوبمغةعربيةسميمة

السميتي) ص2008كيرل 80ـ، ) أف الكتابي التعبير الذىك بوالمجاؿ يتعرؼ م
ىذه كالعمؿعمىمعالجة األفكار، تناكؿ في كاألسمكبية المغكية إلىعيكبطمبتيـ المعممكف

دلالتعبيركظيفةؤاألخطاء،كىكمجاؿالكتشاؼمكاىبالطمبةاألدبيةلتعزيزىـكرعايتيـ،كي
كتسمسؿ كاإلمبلء، النحك استعماؿ في الكاتبمياراتو يختبر خبللو مف إذ األفكارتقكيمية؛

كسبلمةاختياراألساليبكالتراكيبكالقكالبالمغكيةالتييدكفبياىذهاألفكار.

الكتابي التعبير أف المنظـككما التفكير عمى الطبلب فييدرب المنطقي كالترابط ،
القدرةعمىطرحكالتقديـالمناسبلممكضكعكسعةفيالخياؿكعرضاألفكاركتنسيقياكترتيبيا

 فيالفكرة السرعة الذميستمـز الشفكم عمىعكسالتعبير كتفكر، بعمؽ جكانبيا جميع مف
،التعبير لمكصكؿ فرصة يتيح الكافيإلىكأيضان الكقت لكجكد ميارات،اإلبداع لديو كينمي
.(464ـ،ص2000)البجة،اإلمبلء،خرلمثؿالخطكتابيةأ

مستمران،فيكافةمجاالك القرفالحاليتطكران ،فقدأصبحالتطكركافةتالحياةيشيد
فمفألمفبابأكلىأفيككفىذاالتغييرفيالعمميةالتعميمية،ككالتغيرسمةىذاالعصر،

االختصاصات في التدريس كطرائؽ النظريات تطكرت كعميو اإلنساف، صناعة يتـ خبلليا
ممعرفةبناءنذاتيان،حيثيتشكؿالمتعمـمحكرانليافيبنائولعدتالعمميةكاألدبيةعمكمان،التي

بناءن المعرفية بنيتو لعمميةالمعنىداخؿ المعرفية الفمسفة كتسمىىذه بو، خاصة عمىرؤية
نما،التعمـبالفمسفةالبنائية،كالتيترلأفعمميةالتدريسليستنقؿالمعمكماتإلىالطبلب كا 

 الصؼكغيرىا فيغرفة لمكاقؼالتعمـ تنظيـ معرفتوىيعممية بناء مف المتعمـ يمكف بما
كيقتصردكرالمعمـفيياعمىتنظيـمكاقؼالتعمـالمناسبةالتيتساعدالطبلبعمى،بنفسو

مكادمطبكعة،صكر...إلخ(كتييئة–أفبلـ)التعمـالمعرفيفيكفرليـمصادرالتعمـالمطمكبة
الفيزيقية الصفية كالبيئة )زيتكف، اإلنسانية عدة378صـ،2003البيئة منيا يشتؽ كالتي )

ليصبحدكرالمعمـمرشدانكمكجيانحيثتتاحالفرصةلمطمبةالكتسابالمعمكمة؛استراتيجيات
كمفىذهاالستراتيجياتاستراتيجيةالتخيؿالمكجو.،بطريقةفعالةكنشطة



6

ألفكارأفا(أرسطك)كجكدالخياؿمعالمعرفةكالتعمـقديـجدان،كاعتقد"يقكؿجالبيف
نفسياتتألؼمفخياالت،لياالقدرةعمىبعثالعكاطؼ،التيتكشؼعفالمعرفةالدفينةفي

فاكتشاؼالعالميف كاففتحانعظيمانلمعمـ،بؿ((DANػػلتركيبال(كاتسكفككرؾ)اإلنساف،كا 
ئجلمبشريةجمعاء،كاحتاجإلىقدرةعمىالربطبيفعالميفأحدىماظاىرممحسكسكىكنتا

كيشيفرةحالتجاربالمعممية،كاآلخردقائقيخفيكىكعالـالذراتكالجزيئاتإلبداعنمكذجي
.(ـ2004العرجة،في)"الحياة

كىككذلؾميارةتفكير،(أفالتخيؿأداةتعميميةقيمة215ـ،ص2007يرمقطاكم)ك
عمييا الطمبة يدرب أف كتكل؛ينبغي المشكبلت حؿ في أىمية مف ليا فتخيؿلما األفكار يد

ميمانفياكتشاؼالنظريةالنسبية.انأينشتايفنفسوراكبانشعاعانضكئيانقدأدلدكر

عمىحفزالذىف التحميؽفيآفاؽبعيدةعمىإفاستراتيجيةالتخيؿأكالتصكرتقـك
مىيجعؿنفسوطرفانفاعبلن،فيحصؿع؛ليتصكرأشياءلـتكفحاضرةفيالكاقع؛عفالكاقع

لمفرد يمكف التخيؿ طريؽ كعف األشياء، ىذه مع التخيمي تعاممو خبلؿ مف حية شبو خبرة
(.240ـ،ص2009عطية،)التكصؿإلىاكتشافاتكطرؽجديدةلـتكفمعركفةمفقبؿ

أفالخياؿقريفاإلبداعكقاعدتوالتيينتصبعمييا،فبلإبداعمفدكفخياؿ ،كبما
ؿ،ةكتترعرعكتصؿإلىمرحمةالنضج،عندماتربىفيبحرمفالخياكتتكلداألفكاراإلبداعي

كالتخيؿلودكرفي؛(323ـ،ص2009أمبكسعيدمكالبمكشي،)الذميصقمياكيزينياكيطكرىا
اإلبداعاألدبي،كبخاصةفيمجاؿبناءالصكرالفنيةالبلزمةلمتعبيركالتكاصؿالمغكمالفعاؿ،

داثالصكرةالفنيةحدكثالتباعدبيفاألشياءكأفتجعؿالجامدكيتطمبالتخيؿالمقصكدإلح
.(ـ2008)عمياف،كمبدعةناطقانكاإلنسافحتىتككفصكرةمؤثرة

لممعانيك دراكو كا  المتعمـ فيـ فإف المعاني، فيـ فيو يتـ الذم الكسط ىك التخيؿ
كممااستطاعتذكؽ،الخياؿعمىانكالمفردات،يحتاجإلىالخياؿأيضان،فكمماكافالمتعمـقادر

التخيؿأمراندوكأغراضو،ففيتعمـالمفرداتيعاألدبكتمثمو،كبالتاليتكظيفوبمايحقؽأىداف
ضركريان،ألنويجعؿليذاالتعمـمعنى.كلقدأثبتتالدراساتالتيأجريتعفأثرالتخيؿعمى

اإلدراؾيك مااستخدـإدراؾالتبلميذلمعنىالمفرداتكالجمؿأفىذا كفعمىنحكأفضؿإذا
فيـ،التخيؿ كيككف الحسية، شبو ثـ أكالن، الحسية المفرداتبالصكر اقتراف كذلؾمفخبلؿ

كاستيعابالمعرفةأقؿمايمكفإذاكانتالمفرداتالمستخدمةمجردةالتمثؿصكرانفيذىف
.(45صـ،1993)نشكاف،المتعمـ
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اليان،كحتىاألنكاعاألدبيةالتييقاؿعنياأنياكاقعيةفكؿمادةأدبيةتحمؿتصكيرانخي
أكمعنىأك لشئ، فكتكغرافيان ليستتصكيران ألنيا ىيفيكاقعاألمرتحمؿلمساتخيالية،

لذايقاؿإفالكبلـ،مكقؼ،كىناؾتعريفاتلؤلدبعمىأنولغةالخياؿ،أكالتعبيرعفالخياؿ
يتضحالخياؿفيالمضمكف،يدخؿفيباباألدبأكالففالذماليحمؿشيئانمفالخياؿال

الكبلـ عنيا يفصح ال معاف عف الفرد يعبر حيف لفظي، الخياؿ مفيكـ خبلؿ مف األدبي
فنية بحيثتؤدلكظيفة فيمكقع، يمكفكضعيا الكاحدة كالكممة يمكفأف،المألكؼ، بينما

فإفالخياؿفيالمغةيعدقكةتتصرؼتكدلفيمكقعآخركظيفةبعيدةعفالفف،كعمىىذا
جديد كياف في المخيمة صاغتيا عناصر مف مؤلفة صكران منيا كتخرج )أحمد،بالمعاني،

.ـ(2011

جديدةاك كممات استخداـ عمى قادران الطالب يجعؿ لتخيؿ فيعدكي، التخيؿ تكظيؼ
مثاالن التعبير مكضكعات تدريس كباألخصفي التعميمية عالـإلحداالعممية بيف تكامؿ ث

كافالتخيؿعمميةيتـعبرىا:(64ـ،ص2001)(ركف)كيقكؿؿ،المعرفةكعالـالجما إذا "
ما شئ لعمؿ طكيمة لفترة بالفكرة لئلحاطة قدرة يككف عندىا التركيز فإف األفكار، تصنيؼ

.نحكىا"

مداركو يكسع يتخيمو؛كبالتالي لما التعبير عمى قادران منطقليككف مرتبةبصكرة ية
لؤلفكار،مميزانبيفاألفكارالرئيسيةكالجزئية،ممخصانلمميـكاألىـمفالمكضكعاتالمعركضة

عميو،قادرانعمىاختياراأللفاظكالتراكيبالتيتعبرعفاألفكارالمطمكبة.
في عمميا خبلؿ مف الباحثة  كمبلحظة المنحنييف، ىذيف إلى التطرؽ تـ أف كبعد

قشتيامعالعديدمفالمشرفيفكالمعمميف،بأفىناؾضعفانكاضحانكجميانعمىأرضالميدافكمنا
الكاقعفيامتبلؾمياراتالتعبيرالشفكمكالكتابي،المتمثؿفيالمعمميفالذيفالينمكفحصيمة

الطبلبالمغكية مف، فيدركسالمغة ما يستثمركف كال المغة، باقيفركع عف التعبير بعزؿ
ىماؿالمعمميفتقكيـأنماطال التعبيريةكا  أعماؿالتبلميذ متابعة لتدريبتبلميذىـ،كعدـ مغكية
نمكضك إشارة فيكتفيبكضع الحصصعاتالتعبير قمة أيضان نغفؿ كال المكضكع، ظرعمى

قراءة،كتـتحكيميالتدريسمكضكعاتأخرلمفنحك،يفكجدتا المخصصةلمادةالتعبير،ك
ك كجكدكمطالعة، كعدـ بفرضياا تخطيطلمكضكعاتالتعبيرمفالمعمـ المعمـ كجدتقاـ ذا

كمفأسبابالضعؼاعتمادالمدرسيفأساليبتدريسعقيمة،كأفيكتفيبكتابة؛عمىالتبلميذ
تـإجراؤهمف يؤكدعمىذلؾما المكضكعكالمكضكعاتالمتفرعةمنوعمىالسبكرةفقط،كما

،دراسات دراسة كالتقكيـالدائرة)كمنيا قياس ـ2013، مستكلفيياتتناكليتال( دراسة
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 األساسية المرحمة طمبة لدل العربية المغة في التحصيؿ نسبة، أعمى أف النتائج كأضحت
استراتيجية بأف الباحثة شعرت المنطمؽ ىذا كمف كاإلمبلء، التعبير في لدييـ ضعؼكانت

.مفأسسكمبادئتفجراإلبداععندالمتعمـالمشكمة،لماتمتمكوساعدفيحؿالتخيؿالمكجوت
فالتعبيرىكترجمةحقيقةلمايدكرفيمخيمةالمتعمـمفصكرذىنية،كأيضانالتخيؿلودكر

،ترتبطكافةفاعؿفيمساعدةالمتعمـعمىتككيفصكرةذىنيةحية،يعيشياالمتعمـبحكاسو
تكليدي،باألفكاركالمعاني بكظيفية تقـك ثارتوفإنيا كا  تتتمثؿفيتحريضالمخزكفالخبرم، ة،

التفكير عف كالمسؤكلة المؤثرة العكامؿ مف كىي كعديدة، متنكعة  كبدائؿ متغيرات إلنتاج
اإلبداعيأحداألىداؼاألساسيةلمتربيةالمعاصرة.

تنمية عمى المكجو التخيؿ استراتيجية استخداـ أثر بعضالدراسات تناكلت كقد
المكانية،اإلبداعالقصصي،مياراتاألد كاءالتعبيرم،كعمىالتفكيراإلبداعي،كعمىالقدرة

Kim & Beckكيـكبيؾ[كدراسةكؿمفتككيفالصكرةالفنيةكالكتابية،التحصيؿ،عمى
ـ(،2016) كبكؾ حسف)Flanagan & Bouck (2015فبلنكاف أبكناشي2014ـ(، ـ(،
كأثبتالدراساتفعاليتيافيالتدريسفيأغمب ] ـ(2008،عمياف)ـ(2011)ـ(،أحمد2008)

.المكادالعمميةكاألدبيةكغيرىامفالدراسات

التمميذات عمى المكجو التخيؿ استراتيجية استخداـ أف الباحثة لدل يتضح كبذلؾ
الكتابي(،لمالممتعمـ-األساسيليادكرفعاؿفيتنميةاألداءالتعبيرم)الشفكمالصؼالرابع

يجابيحيثيحصؿالمتعمـعمىالمعمكماتبنفسو،مفخبلؿمايستجمعمفصكرإمفدكر
المتعمـبكافةحكاسوكأحاسيسو أثارتقدراتوالعقمية،كأطمقتالعناف،كافةذىنيةتفاعؿمعيا

ألفكاره.

 التالي:الرئيس كفي ضكء ما سبؽ تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ 
استراتي استخداـ أثر ما تنمية عمى المكجو التخيؿ جية التعبيرم األداء تمميذاتلدل

 األساسيبغزة؟الصؼالرابع
 األسئمة الفرعية التالية :   ومن  كيتفرع

 ؟يألساساالصؼالرابعتمميذاتلدل مامياراتالتعبيرالشفكمالمرادتنميتيا .1
؟ياألساسابعالصؼالرتمميذاتمامياراتالتعبيرالكتابيالمرادتنميتيالدل .2
لدلاألداءالتعبيرمتنميةفياستراتيجيةالتخيؿالمكجواستخداـعاـلكيفيةالتصكرالما .3

 ؟يألساسالصؼالرابعاتمميذات
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الداللة .4 مستكل عند إحصائية ذاتداللة فركؽ تكجد α ≤ 0.05)ىؿ متكسط( بيف
ال تمميذاتدرجات  التجريبية المجمكعة باستفي تعممف التخيؿالبلتي استراتيجية خداـ
البلتيتعممفبالطريقةالعاديةفيالمجمكعةالضابطةلتمميذاتكمتكسطدرجاتاالمكجو

 فياختبارمياراتالتعبيرالكتابي؟
5.  فركىؿ α ≤ 0.05)الداللةمستكلعندإحصائيةداللةذاتقتكجد تكسطمبيف(

مفباستخداـاستراتيجيةالتخيؿالمكجوالبلتيتعمكعةالتجريبيةمجمالفيميذاتمتالدرجات
في العادية بالطريقة تعممف البلتي الضابطة المجمكعة في التمميذات درجات كمتكسط

التطبيؽالبعدملبطاقةالمبلحظةلمتعبيرالشفكم؟

 الدراسة : اتفرضي
:ةيتاآلياتإلىاختبارالفرضةالحاليالدراسةسعىت

1.  إحصاال داللة ذات فركؽ الداللةتكجد مستكل عند متكسط(α≤0.05)ئية بيف
تمميذاتدرجاتال  التجريبية التخيؿفيالمجمكعة استراتيجية البلتيتعممفباستخداـ
 االمكجو درجات لتمميذاتكمتكسط الضابطة المجمكعة بالطريقةفي تعممف البلتي
 .فياختبارمياراتالتعبيرالكتابيالعادية

2.  فركال تكسطمبيف(α≤0.05)الداللةمستكلعندإحصائيةةداللذاتقتكجد
مجمالفيميذاتمتالدرجات التجريبية التخيؿكعة استراتيجية باستخداـ تعممف البلتي

بالطريقة تعممف البلتي الضابطة المجمكعة في التمميذات درجات كمتكسط المكجو
العاديةفيالتطبيؽالبعدملبطاقةالمبلحظةلمتعبيرالشفكم.

 ىداؼ الدراسة :أ
 -تحقيؽ األىداؼ التالية :الحالية إلى  تسعى الدراسة   

 تحديدمياراتالتعبيرالشفكمالمرادتنميتيالدلتمميذاتالصؼالرابعاألساس. .1

 تحديدمياراتالتعبيرالكتابيالمرادتنميتيالدلتمميذاتالصؼالرابعاألساس. .2

عمىبياف .3 المكجو التخيؿ استراتيجية مياراتاأثر الشفكملدلتمميذاتتنمية لتعبير
 الصؼالرابعاألساس.

عبياف .4 المكجو التخيؿ استراتيجية الكتابيلدلتمميذاتأثر مياراتالتعبير مىتنمية
 الصؼالرابعاألساس.
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 :أىمية الدراسة 
 .قدتفيدالتبلميذفيتحسيفمياراتالتعبيرالشفكمكالكتابي .1
يمارسواإلنساففيالتكاصؿانمستمراننشاطانلغكيالتعبيرككفلقدتفيدالتبلميذنظران  .2

 .ةحياالالتفكيرفيكافةمجاالتككالتفاعؿ

3.  ىذتقد داسةالهسيـ في متكجيو، العربية المغة االستراتيجياتإلىعممي استعماؿ
 فيكافةمكضكعاتكفركعالمغةالعربية.التعميميةالحديثة

معمـتكضحلممعمـكيفيةتحكيؿالمكضكعاتالجامدةالخاليةمفتكفرالدراسةدليبللم .4
 الركحإلىمكادحيكيةشيقةتثبتفيذىفالمتعمـ.

5.   استراتيجيةالتخيؿالمكجو،حيثإنيا أىميةاستخداـ طريقةتدريسحديثةنسبيانتعد
 كتككيفصكرذىنيةحيةلدلالمتعمـ.،كليادكرفاعؿفيتكليداألفكار

باستخداـأساليب،حاكلةتغييرنمطيةأساليبالتدريسالتقميديةالمتبعةفيالمدارسم  .6
 .كاستراتيجياتحديثةتككفأكثرقربانمفميكؿكخصائصالمتعمميف

  حدكد الدراسة : 
 (تمميذةمفتمميذاتالصؼالرابعاألساس،في60اقتصرتالدراسةعمىعينة،مككنةمف)

 يمحافظةالكسطى.مدرسةعيفالحمكة،ف

 لمصؼ العربية المغة منياج مف كالثالثكالخامس، الدرسالثاني عمى الدراسة اقتصرت
 الرابعاألساسي.

 2016-2015تـتطبيؽىذهالدراسة،فيالفصؿالدراسيالثانيمفالعاـالدراسي. 

 :مصطمحات الدراسة
 تعرؼ الباحثة المصطمحات اآلتية إجرائيان:

 يؿ المكجو :استراتيجية التخ 

مجمكعةمفاإلجراءاتالتيتقكـبيا: كتعرؼ الباحثة استراتيجية التخيؿ المكجو بأنيا
 بتكجيو األساسالمعممة تفكيرتمميذاتالصؼالرابع عممية بتحكيؿ،عبر  حيثتقكـ

 العربية المغة كالمحفزاتدركس الحكاس باستخداـ تخيمية سيناريكىات إلي مفكافة
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لتككيفصكرةذىنيةحيةفيذىفالمتعمـكتككفلديوالقدرةبالتعبيرعنيا؛أصكاتكألكاف
بسيكلة.

 :التعبير الشفكم 

عفأحاسيسوكمشاعرهكأفكاره،التعبيرشفاىةعمىقدرةالفردىك: تعرفوالباحثةعمىأنو
.بعباراتسميمة،كأسمكبعمميمنظـ،كنطؽجيد،كأداءمصحكببتعبيراتممميحةمناسبة

 :ميارات التعبير الشفكم 

بأنيا:تعرفيا الباحثة مف  منظكمة الرابعالقدرات الصؼ تبلميذ يمارسيا التي الشفكية
كذلؾلنقؿأفكارىـكمشاعرىـكمايجكؿفيخكاطرىـ،بمغةاألساسيفيالمكقؼالصفي،

السميـ، كالمفظ كالدقة بالجماؿ تمتاز كاستجكصحيحة المستمع انتباه إلى ليـ،تؤدم ابتو
 كتقاسىذهالمياراتمفخبلؿبطاقةاستماعالمعدةليذاالغرض.

  : التعبير الكتابي 

القد:ىكعمى أنو  الباحثة عرفوكت رة كأفكارهتمميذ أحاسيسو عف كالتعبير الكتابة، عمى
بعباراتسميمةتخمكمفاألخطاءبقدريتبلءـمعقدراتيـككمشاعرهفيكضكحكتسمسؿ،

المغكية المغة)نحككصرؼ(، الكتابة)إمبلءكخط(،كقكاعد مياراتلغكيةكقكاعد مستخدمان
كعبلماتالترقيـالمختمفة

 : ميارات التعبير الكتابي 

عمىتمميذاتالصؼالرابعتعبرعفقدرةالتيمنظكمةمفالعمميات بأنياالباحثةعرفياكت
كالجم الكممات كترتيب لممعنى، المبلئـ المفظ كتكليدانتقاء معنى، ذات فقرات لتككيف ؿ

األفكاركتسمسيا،كعرضيابشكؿمنطقيكالربطبينيالتككيفمكضكعمترابط.كتقاسىذه
 المياراتباختبارمعدليذاالغرض.

  األساسيالصؼ الرابع تمميذات : 

ىفتمميذاتالصؼالرابعاألساس،المكاتييدرسففيمدارسقطاعغزة،كتتراكحأعمارىف
السمـالتعميميالفمسطيني.مفكىففيالمستكلالرابع ابيفثمانيإلىتسعةسنكاتم

























 الفصؿ الثاني
 اإلطػػػػار النظػػػػػرم
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم

 مقدمة: 
 ىي: ,تناكؿ ىذا الفصؿ ثالثة محاكر رئيسة

المحكراستراتيجية التخيؿ المكجو:  .1 كأىميتو،عامانانريفتعيتناكؿىذا كمحفزاتو، لمخياؿ،
التخيؿ استراتيجية عمى التركيز كتـ ككظائفو، كأنكاعو، كأساليبو العممي، كتعريؼالخياؿ

كاإلبداع، الدماغ، بنصفي كعبلقتو التعريؼ، حيث، مف أىدافو،كأىميتو،كالمكجو
كالطالبفيو،شركطو،خطكاتتنفك دكرالمعمـ يذه،صعكباتتحدمستمزماتاستخدامو،

المحكرإلىالتخيؿفيسبيؿتحقيؽاألىداؼ،،مزاياهكمفاستخدامو، لماذاككتطرؽىذا
الخاص التربكم كاألدب التربية، في المستخدمة كالتخيبلت الصكر، الدماغ يحب

 باالستراتيجية.
كأسسو،كسماتو،لمتعبير،كأىميتو،كأىدافوعامانيتناكؿىذاالمحكرتعريفانالتعبير الشفكم: .2

حيث، الشفكممف التعبير عمى التركيز كتـ كأنكاعو، فيو، التبلميذ تعثر أسبابكعبلج
كتطرؽ،كطرؽتدريسو،كصكره،كأنكاعو،أسسو،كاألىداؼ،كاألىمية،كمياراتوكالتعريؼ،

 ىذاالمحكرإلىمبادئوالتربكية،كمناشطو.
االتعبير الكتابي:  .3 الكتابي التعبير كأىميتو،لتعريؼتناكؿ كصكره،كأىدافو، ،كجكانبو

تدريسو كمياراتو،كطرائؽ تدريسو،كمبادئو مظاىر،كخطكات إلى المحكر ىذا كتطرؽ
كمناشطالتدريبعمييا.،كعبلجىذهاألخطاء،كالصعكبات،الضعؼ
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 المحكر األكؿ

 الخياؿ العممي: مفيـك
منذر" التخيمياإلنساف النشاط عمىىذكافؽ كتعالىجد اهللسبحانو ألف البسيطة، ه

–،فالنشاطالعقميلئلنسافلـيتكقؼكقكانينوالككفكىبوعقبلنراقيانمفأجؿاكتشاؼنكاميس
عف،عفالتفكيرفينفسو،كفيمخمكقاتاهلل،كفياإلعجازفيالخمؽ–عبرتاريخوالطكيؿ

اإلنسافكائفخيالي،كلكالىذاالنشاططريؽالتصكركالتخيؿلدرجةأفالكثيريفيعتقدكفأف
.(13ـ،ص1993نشكاف،)"العقميلماكصؿاإلنسافإلىماىكعميواليكـ

راشد) 58ص،ـ2010كيعرؼ العممي( كالمعانيبأنو":الخياؿ لؤلفكار تصكر
،كمجرياتاألمكرفيضكءحقائؽالعمـبقصدتحقيؽطمكحاتوالبشريةكآماليافيعطاءالعمـ

."أجؿإضفاءالمتعةكالبيجةعمىالحياةمف

"أنوعبارةعفتدفؽمكجاتمفاألفكارالتييمكفرؤيتياأك:ـ(2008عرفوحسف)ك
فنحفنتفاعؿمعكؿشئعبرالصكر،كالمقصكدىناليست،سماعياأكاستشعارىا،أكتذكقيا

ئفحيخيالي،كأفحياتوالعقميةاألفكارفقط،فقدتككفرائحةأكمممسانأكمذاقان،فاإلنسافكا
م ترتبطبمجمكعة راشدان أك كافطفبلن يحسكيدرسكاءن فيك العممياتالمعرفية ،كينتبو،ؾف

العممياتميدتلوالتعمـ،لذلؾفعممياتالتخيؿأك،كيفكر،كيتخيؿ،كيتصكر،كيتذكر كىذه
حقائؽلـيكفمفالممكفإدراكياالتفكيرمفالعممياتالراقيةالتيميدتلئلنسافالكصكؿإلى

عفطريؽالحكاس".

 أنو أخركف االرتباطاتكيرل إلى النظر دكف لؤلفكار، العناف إطبلؽ عمى القدرة
يتحقؽفيوالكصكؿإلىمبدأكالمنطقيةأكالكاقعيةأكااللتزامات،كىكأعمىمستكياتاإلبداع،

ـ(2012)العكفي، أكنظريةأكافتراضجديد.
عبارةعفتصكرلممستقبؿنتيجةتجمعلماحدثالخياؿالعمميىكبأف:الباحثةل ر كت

فيالماضيلتككيفصكرةحيةيعشييابعقموالباطف.

 محفزات الخياؿ:
(أفالناسيعايشكفالخياؿفيWalker&Wilson,1991)(كالكرككلسكف)استنتج

ثبلثصكر:
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ىكعندماتستمعإلىأحدىـفيالمذياع،فقدبصكرةعفكيةتمقائية:كخيرمثاؿعمىذلؾ -1
تف صكرة الشخص، لذلؾ ذىنية صكرة تككيف إلى دماغؾ كحجمو،يقفز لكجيو، صيمية

 كمماتذكرتكمماتو.كعمره،كربماتخميتذلؾالشخصفيالمذياع

تصميمو -2 تـ تتعرضلمثير كيحدثذلؾعندما ليستثير؛عفطريؽالتحفيزكاالستثارة:
انمعينة،كمفأنكاعىذهالمثيراتالقصصكالركايات،فالقصةأكالركايةتعرضفيؾصكر

تفصيبلتدقيقةتحفزالدماغعمىتككيفصكرذىنيةلمايستمعلو،فإذاكانتتبدأبتخيؿ
حرارة كبضاعتوكأرضيتوكحتىألكانوكربما كركاده التجاريةكتجاره ذلؾالسكؽكمحبلتو

 ؾبالكيفيةالتييحكيياالكاتبكالتيأرادلؾأفتتخيميا.الجكفيذلؾالكقتكذل

تعترضؾمشكمةما، -3 لعمؾتتذكرعندما األفكاراإلبداعية: الذاتيالداخميلتكليد التكجيو
سكاءأكانتكاقعية،أكمعركضةعميؾفياختبارتحريرمأكشفيي،فإنؾكأثناءتفكيرؾ

لافي كيساران، بتفكيرؾشماالن تتجكؿ االحتماالتكالحمكؿحؿ تخيؿ،كتقمبكؿ كتحاكؿ
حؿميالكصكؿإلىاالحتماؿأكالحؿالذنيايةلكؿاحتماؿمفىذهاالحتماالت،محاكالن

أف مف الرغـ كعمى األضرار، أقؿ الذميتسببفي الحؿ عمىاألقؿ أك تمؾالمشكمة،
كالتفكيرفالمشكمةخارجيةكمثير،إالأ فيىذهالحمكؿ،كتخيؿعمميةابتكارحمكؿليا

نفسو الشخص مف داخمي ذاتي بتكجيو ىي ليا، أمبكسعيدم)نيايات كالبمكشي،في
.(326ص،ـ2009

 ػ: العممي الخياؿ أىمية
الجكانباآلتية:فيتتمثؿيرةبكةأىميلوالعمميالخياؿفإ

دافعيتيـيزيدالتاليكب،التبلميذلدلالخياؿينمىالتدريسفيالعمميالخياؿاستخداـأف.1
.لمتعميـ

.التدريسطرؽتحديثفييساعدالعمميالخياؿأف.2

.التكنكلكجياالبتكاركالعمميةالمعرفةفيالتطكراتكراءالعمميالخياؿقصصأف.3

تيالالحاضرالعصركسائؿكأىـالعصرلغةىكالعمميالخياؿأفأيضاكيتضح
.)العامرم،د.ت(لممستقبؿألفراداإعدادطريقياعفيمكف
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 التخيؿ:
ـ("بأنوالقدرةعمىتخيؿحمكؿلمشكبلتقدتكاجيياأك2009)يعرفوالميييكنكيجي

قدتحدثمستقببلن،أكاقتراحاستخداماتألدكاتكأجيزةربماتحدثفيالمستقبؿميماكانت
ساسعمميمقبكؿ".التخيبلتغيركاقعيةأكغيرمنطقيةشريطةأفتستندعمىأ

"عمميةذىنيةتؤدمإلىظيكرأبنيةكتراكيبذىنيةجديدةعندمكاجيةمكقؼماكىك
.(ـ2008أبكدركيش،كبشارة)اعتمادانعمىالبناءالمعرفيالذميمتمكوالطفؿ"

العمميةالتيتتـفيياالمعالجةالعقميةلممعمكماتبصكرةأنوـ("2012)يعرفوطبلفحةك
فيغيابالمصدرالحسياألصميمفخبلؿالتعرضلمخبراتكالمكاقؼإبداعية، كبخاصة

الحياتيةالمختمفة".

ـ("أنونشاطنفسيتحدثمفخبللوعممياتالتركيبكدمجبيف1985)عرفوحنكرةك
مككناتالذاكرةكاإلدراؾكبيفالصكرالعقميةالتيتشكمتمفخبلؿالخبراتالماضيةكتككف

تك ذلؾ أككيناتنكاتج لفظية، استجابات عمى بالحصكؿ كيقاس جديدة، عقمية كأشكاؿ
استجاباتغيرلفظيةيعبرعنيابالرسـ".

نصر)ك حكؿـ2009عرفو ذىنية صكر إنتاج لمدماغ تتيح مركبة ذىنية قدرة "أنو )
أشياءمجردة،كتختمؼىذهالقدرةمفشخصآلخر،كتتأثربعكامؿداخميةكأخرلخارجية".

 يب التخيؿ:أسال
كمف)عبيداتاتفؽكؿه العفكف،2007أبكالسميد، التدريس2012ـ؛ ـ(عمىأف

باستراتيجيةالتخيؿممكفأفيقكـبأسمكبيف:

دكفاالندماجكالتكحدفي - مة،يحالةالمتخالالتخيؿكمبلحظأكمراقبلشئيحدثخارجيان
ب يقكـ الذم األحداث، بيا تجرم التي الكيفيات نفسوفيتصكر الطالب ىك أما.التخيؿ

مفالمدرسفميمتوتعميـالطبلبمايمكفأفيككفعميومسارالتخيؿثـيجمعالتخيبلت
الطمبةكيجرممناقشةحكليا.

كيتكحدمعو)تخيؿالتكحد(تستثيراندماجانأكبرمف،التخيؿكشخصيعيشالحدثنفسو -
مراقبيف الطمبة فييا يككف التي التخيبلت يسقطكا،تمؾ أف منيـ تتطمب كيذه فتخيبلت

أنفسيـداخؿالشئالذميتخيمكنوكيشعركفكمايشعر،كيجدبعضالطمبةتخيبلتالتكحد
أصعبمفتخيبلتالمراقبة.
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انمفقدرتياالكامنةعمىئي"إفقدرةالتخيؿالتكحدمعمىاستثارةاندماجفعاؿتنبثؽجز
التجزءىاـمفالخبرةألنياافتصكراتياالحسية،فاالنفعالتكحداالنفعاليتمامانكماتنبثؽم

تبيفأفالطمبةيتكحدكففعبلنفيالمكضكع،إفاالرشاداتالخاصةبالتخيؿتحددمدلأىمية
 .(270ـ،ص2012،العفكف)الدكرالذمعمىاالنفعاالتأفتؤديو"

 أنكاع التخيؿ :
لتخيؿاالسترجاعي:أماسترجاعلصكرالكاقع،أحدىماابيفنمطيفمفالتخيؿ،يزالباحثكفيم

،)بشارةبداعيكيمثؿالقدرةعمىتركيبأكإبداعصكرالكجكدليافيالكاقعكاألخرالتخيؿاإل
.ـ(2008،أبكدركيشك

كؿهك يتفؽ مف السميد ـ(2012ف)العفكك؛(ـ2007)كعبيداتأبك بشارة،)مع
داعيىكالذميقكدإلىرسـلكحةفنيةأكإبداعالتخيؿاإلبعمىأفـ(2008)أبكدركيشك

قصيدةأكحؿمسألة،كالنكعالثانيالتخيؿالمشتت:كىكالذميقكدالطالبإلىأحبلـاليقظة
المشتتة.

ىي:،نكاعمفالتخيؿأة(كجكدأربع74ـ،ص1985)أكضححنكرة
 التخيؿذكالبعدالكاحد: -1

التخيؿمفخبل يتمكفالشخصمف أف بيئتوىك كتابك،ؿ أك أكشجرة دكف،منزؿ
اإلنسانيةالمعركفة.سإضافةإلىمايمكفأفيحسوبالحكا

 التخيؿذكالبعديف: -2
ىكتخيؿيعتمدعمىالجمعبيفالعناصرالمتباعدة،كلكنومازاؿيعتمدعمىمايمكف

أفندركوبالحكاسأيضان.
 التخيؿذكاألبعادالثبلثة: -3

مفالتخيؿالذميعتمدعمىالرمزكمايحدثأفنبصرفيالسحبمثبلنىكذلؾالنكع
أشكاؿفنية.

 التخيؿذكاألبعاداألربعة: -4
ليشيدالمبدعفيوكىكيبدع،الذميعيدبناءالكاقعبناءنجديدانمعتمدانعمىعناصرهالقديمة

عالمانجديدانليسلوعبلقةبعالـالكاقع.
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 كظائؼ التخيؿ :
الزغ الكظائؼ199صـ،2003)مكؿيرل تحقيؽ في يسيـ أف يمكف التخيؿ أف )

:تاليةال

 تسييؿعمميةتخزيفالمعمكماتبالذاكرةكاالحتفاظبيالمدةأطكؿ. -

 تسييؿعمميوالتذكرلممعمكماتكاسترجاعيابشكؿأسرع. -

 تسييؿعمميةربطالمعمكماتمعانفيالذاكرة. -

 جية التخيؿ المكجو:األصكؿ النفسية كالفمسفية لستراتي

ـ1999يرلماثيكسكف) ،Mathewsonلمنظركال ممفتة التخيؿميمؿبصكرة أف  )
يعيرهالعديدمفالتربكييفاىتمامانكبيران،عمىالرغـمفأنوىكالقائدالذميقكداإلبداعالفني

المكجو التخيؿ تدعي الستراتيجية شرح عمى التربكم األدب كيحتكم كالت،كالعممي، يقـك ي
المتعمـبتخيؿأكتصكرجسـأكمكقؼأكحدثفيمخيمتو.

 تعريؼ استراتيجية التخيؿ المكجو:
نويقكـعمىتكجيومفالمعمـ،كيساعديعدالتخيؿالمكجومفأفضؿأنكاعالتخيؿ،أل

االسترخاء كيتعممكف لمدكر، جك خمؽ في لمحكاس التخيمي الدكر اكتشاؼ عمى المتعمميف
عمىالجكانبالحسيةكالعاطفيةفيأداءالدكر.كالتركيز

الذىفعمىالتحميؽفيآفاؽعف عمىحفز التصكرتقكـ أك التخيؿ إفاستراتيجية
فييا،فيحصؿعمى؛الكاقع فاعبلن فيالكاقعيجعؿنفسوطرفان ليتصكرأشياءلـتكفحاضرة

 كعف األشياء، ىذه مع التخيمي تعاممو خبلؿ مف حية شبو الفردخبرة يمكف التخيؿ طريؽ
التكصؿإلىاكتشافاتكطرؽجديدةلـتكفمعركفةمفقبؿ،زدعمىذلؾأفالتعمـالتخيمي

.(240ـ،ص2009عطية،)يجعؿالمتعمـيعيشالحدث

كالبمكشيك أمبكسعيدم أني32صـ،2009)يعرفيا ينقؿا( تخيمي سيناريك صياغة
بناءصكرذىنيةلمايسمعكنو،كيتـتكجيوالمتعمميفالمتعمميففيرحمةتخيمية،كيحثيـعمى

لبناءصكرغنيةباأللكاف،متنكعةاألحجاـ،كيتـالعمؿعمىالتكامؿبيفالحكاسالخمس،فيتـ
يتـ التي الذىنية الصكر داخؿ كالصكت كالمممس بالحرارة كاإلحساس كالمذاؽ الرائحة دمج

بناؤىا.
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( العرجة ـ2006كيعرفيا بأنيا: منقاديففيرحبلت( األفراد التييككفبيا العممية
فالقائدأك،أكاقتراحاتمحددةبكساطةصكرعقميةكيستجيبكفلمغازو،عبرعقكليـالمتخيمة
يرفيغابةجميمةأكالتحدثإلىمرشدحكيـ،كيقكـالعقؿالمتخيؿكالس ،المكجويقترحمغزل

المغزل ىذا مع تتفؽ التي الظركؼ يركف،بخمؽ ما كيصفكف صكرىـ المتخيمكف كيبلحظ
انيإمافكر،كيحسكف،كيسمحكفلمخياالتبتكصيؿالتبصرأكالمعنىليـ،كقديأتيىذاالتبصر

أكبعدأسابيعأكحتىبعدسنكات.أكبعدأياـ

ك )عرفيا (232صـ،2007قطاكم عند": ذىنية صكر إلى الكتاب لمادة ترجمة
 ."كتصكرماتـدراستوفيالحصةفيخترعكفلكحانداخميانخاصانالطبلببإغبلؽأعينيـ

 شبيية)(Matt Buchanan, 2011ماتبكتشاناكيرل تقنية المكجية التخيبلت
باإليماءاتالسردية،كلكنياتمقائيانبسيطةكمركبة،كىيتتشابوكثيرانمعبعضأساليبالتأمؿ

 االسترخاء.ك
السابقةاتفقتعمىأفاستراتيجيةالتخيؿفيالتدريسعبارةترلالباحثةأفالتعريفاتك

بتككيفصكر،عفصياغةسيناريكتخيميينقؿالمتعمميففيرحمةتخيمية،بتكجيومفالمعمـ
كيصبحأكثرقدرةلمتعبيرعماشاىده.،ذىنيةحيةيعيشياالمتعمـبكافةحكاسو

مف: خيؿ المكجو بأنياستراتيجية التإكانطالقان مف ذلؾ تعرؼ الباحثة  مجمكعة
الدركسبتحكيؿقكـيحيث،عبرعمميةتفكيرالمتعمميفبتكجيوالمعمـقكـبياياإلجراءاتالتي
؛مفأصكاتكألكافكافةسيناريكىاتتخيميةباستخداـالحكاسكالمحفزاتىإلكالمكضكعات

.لتككيفصكرةذىنيةحيةفيذىفالمتعمـ

 داع:عالقة التخيؿ باإلب
فكؿمنيايرتبطارتباطانكثيقانباإلبداع،أفالخياؿإلى(38صـ،1993يشيرنشكاف)

كلكنيمايتفاعبلفمعبعضيمامعان،كعمميتيفمنفصميتيف،فالتخيؿعمميةعقمية،مصطمحمعقد
معرفةأمااإلبداعفيكدمجال،تحدثفيعقؿالفردلتصكرشئمابناءعمىالخبراتالماضية

دكرانميمانفيدمفقبؿ،فالتصكركالتخيؿيؤديافبراتالسابقةبطريقةلـتكفمعركفةلمفركالخ
اكتشاؼالطريقةالتييتـبيادمجالمعرفةكالخبراتالسابقةفيحؿالمشكبلتكاقتراحالحمكؿ

المناسبةلممكاقؼالتيتطرأمفحيفآلخر.
داعي،فالفردالمبدععندمايكاجومكقؼيعدالتخيؿأحدالمككناتالرئيسةلمسمكؾاإلب

جديدان كاقعان لنفسو كيككف الكاقع، يتحررمفىذا فإنو الكاقعكىذا،اإلبداع ىك الجديد الكاقع
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عمى الغمكضاعتمادان مف التحرر المبدعمف يتمكف كعندما التخيؿ، مف المستمد اإلبداعي
تمتا فكرة إنتاج مف سيتمكف فإنو التخيمية، الصكرالعممية كطبلقة األفكار بمركنة أصالةكز

.(ـ2008،كأبكدركيشبشارة)معانيال

يعرؼبالتخيؿاإلبداعيكىكيتـمفخبللوجمععددمفالصكرالذىنية كىناؾما
كىكمايؤكدعمىالعبلقةالكثيقة،كتركيبيابشكؿجيدغيرمألكؼحيثيطكلعمىاإلبداع

أكتخيؿح،بيفالتخيؿكاإلبداعالمغكم يثيعتنيالتخيؿبالكصؼالذميقكـعمىالمحاكاة
وئكيستدؿعمىالتخيؿفيضك،الشئنفسوممايساعدعمىتكصيؼكنقؿالصكرةإلىالمتمقي

كتؤكدعمىقدرةالكاتبعمىاإلبداعالمغكم.،كمفخبلؿالعباراتكالصياغةالتيتنقمو

بداعىدؼكاإل،ديـحمكؿإبداعيةلممشكبلتاإلبداعلوأىميةكبرلفيشحذالخياؿكتق
مادة عمى قاصرة عممية اإلبداع البعضأف حيثيرل معينة مادة عمى قاصر تربكمغير

كتأتيالمغةالعربيةفي،كلكفىذهالعمميةتشارؾفيياكؿالمكادالدراسية،الرياضياتكالعمكـ
.ـ(2011،أحمد)مقدمتيا

التخيؿفيالتدريسي استخداـ عد ذلؾمفامنصة كيظير نطبلؽالقدراتاإلبداعية،
خبلؿاستيعابالطبلبلممخترعاتمفحكليـكاإلسياـفيياكلكبأفكاربسيطة،كأساسىذه

تخيبلت مف العمماء بو قاـ ما في،المخترعات فابتدعكا مخيمتيـ، في ذىنية صكر كبناء
لذماستطاعابتكاراألجيزةالديناميكيةبناءنا(نيككالتيسبل)مثؿالمخترعكافةالمجاالتالعممية

عمىماتخيمومفصكرذىنية.

 عالقة التخيؿ بنصفي الدماغ:
كبذلؾ،إفقكةالتخيؿتتمثؿفيأنويقدـنتاجالتفكيرفيالنصؼاأليمفمفالدماغ

جيبكففيست،باسـماافكركيفأاذاطمبتمفالطمبة،يزكدنابمصادركبلالجانبيفمفالدماغ
الدماغ مف االيسر النصؼ مف ،بمعمكمات منيـ طمبت أكاذا ىـ يصبحكا اسمانأف نفسيـ

يمفمفالدماغ.سيستدعكفالنصؼاأل،كيخبركنؾكيؼيشعركف

فإفعمميةالتخيؿتبدكمختمفةتمامانعف،مدماغلكألفالتخيؿمفكظائؼالجزءاأليمف
يسرمفالدماغناشط،كالعقؿيعالجاألفكارلنصؼاألدراؾفيافاإل،عممياتالجزءاأليسرمنو

بو،،يمفدكفكعيلفظيكيحدثالتفكيرفينصؼالدماغاأل،بكعي فنحفأقؿشعكران كلذا
يمفلمدماغكفيالتخيؿنستقبؿالصكرمفالنصؼاأل ما، نكعان تشبو فيمـ فالعممية مشاىدة

نستطيعمعالجةالخبرةكتكجييياكدرجةالتحكـبينمافيالتخيؿ،كالتحكـلممشاىدة،سينمائي
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بذلؾأمرىاـ القياـ ككيفية الفرد بأىداؼأكاليستطيعاإلنساف،التييمارسيا نفسو فيجيد
ف الصكر،التخيؿ، تدفؽ تعيؽ المضنية يخمؽالمحاكلة أف حاؿ أم عمى المرء كيستطيع

 ماغبالكصكؿإلىالكعيبسيكلةالظركؼالتيتسمحلمصكرالخياليةمفالنصؼااليسرلمد

.(265ـ،ص2101العفكف،)
 الصكر:ب التفكير لماذا يحب الدماغ

حؿ إلى بغرضالكصكؿ أكثر أك عقمية شبكة تفعيؿ عمى يعتمد الفعاؿ التعمـ إف
كالناسعادةمايستخدمكفالشبكاتالفعميةالتييتـ،لممشكمة،أكبغرضتفسيرظاىرةمعينة

في أكالن استدعاء،أدمغتيـتفعيميا أسيؿفيعممية الذىنية فإفالصكر األحياف كفيمعظـ
كالتفعيؿفيالدماغكأكثرسبلسةفيالتعامؿمفعناصرالذاكرةاألخرلكالكمماتمثبلنكذلؾ

ألفالصكرالذىنيةتتصؼبالصفاتالتالية:

 القتصادية:  -

 معمكالحظتىؿ تحتكم طبيعي لمنظر فكتكغرافية صكرة عفأف تفصيمية مات
كأسمائيا المنظر ذلؾ في المكجكدة األشياء كأنكاع كالزكايا كاألشكاؿ كاألحجاـ األلكاف

إفالدماغالبشرميعالجكيخزفكيتعامؿ،كصفاتياكغيرىامفالتفصيبلتمفدكفكممات
المنظر لذلؾ لغكم كصؼ مع تعاممو مف أسيؿ بصكرة الكاردة المعمكمات ،مع

يتع تمؾفالدماغ كؿ فيو تتكامؿ كاحد كقالب الصكر في الكاردة المعمكمات مع امؿ
الدماغ يحتاج الكممات مف منفصمة قطع عمى يحتكم الكصؼالمغكم بينما المعمكمات،

أكبرفيالربطبينيما نجدأفالصكرالذىنيةليستمعمكمات،البشرمإلىجيد مفىنا
ىيمجمكعةمفالمعمكماتمنظم،مفردة نما دقيقةكا  التنظيـكالتجميع،ةبصكرة فىذا كا 

التخزيف عمميات أثناء الذىنية الصكر مع بسيكلة يتعامؿ الدماغ يجعؿ لممعمكمات
.(Mathewson, 1991)كاالستدعاءكالتفعيؿ

 مقاكمة التغير: -

أفالصكرالذىنيةكؿمنظـفييتقاكـالتغيراألمرالذميزيدمففرصبقائيافي بما
الغنية،فبلتتساقطالذاكرة، لككانتصكرةأصميةبتفاصيميا كما كيقكـالناسباستدعائيا

المقركء الكمماتمفالنصالمغكمالمسمكعأك التيتتساقطبيا بالسرعة المعمكماتمنيا
نجدأفالصكرتتمتع،سكاءأكافذلؾالنصمحاضرةأكقصيدةأكقصةأكمقاالن بينما

عمكماتالتيتمتمكياأكثرمفالنصالمغكم.بخاصيةمقاكمةفقدالم
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 أقؿ تجريدان: -

مفالكممات أقؿتجريدان المحتتصؼالصكربككنيا كأفالعناصر بيا، التيتتمتع سكسة
كيسيؿعمى،الصكرتجعمياأكثرمركنةفيالتفعيؿكاالستخداـفيعمميةحؿالمشكبلت

كالطيكرعفالمرادفاتالمغكيةالمقركءةالدماغالتعامؿمعصكرمثؿالماءكالضكءكالشجر
كغيرىـ(كاتسكفككيككليكاينشتايفكتيسبل)كماكافالحاؿلدل،أكالمسمكعةليذهالصكر

الذىنية صكرىـ التيتحتكييا العناصر مع تعامميـ كاف الذيف العمماء كانكا،مف لك كما
كيرل حقيقية أجساـ مع Paivio, 1980)(بيافيك)يتعاممكف تساعد( الذىنية الصكر أف

القراراتكالتكصؿلبلستنتاجات اتخاذ في،عمىعممية أيضان كتستخدـ بالحسابات، كالقياـ
.(330-329صصـ،2009أمبكسعيدمكالبمكشي،في)عمميةالتعمـككمدعماتلمذاكرة
التخيؿ في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ:

تحقي عمى المساعدة في المستخدمة االستراتيجيات تخيميامف الشخصية األىداؼ ؽ
 يقـك أنو كيتخيؿ كتابتو، يكد يكتبالكتابالذم أنو يتخيؿ الكتابأنو أحد كيحكي تتحقؽ،

الناس أف كيتخيؿ تصنع،يقرأكنوبنشره، قد المثاؿ سبيؿ فعمى يحققو، الذم النجاح كيتخيؿ
األحذية لبيع ناجح تجارم محؿ كافتتاح تحقيقو في ترغب ىذفان الخطكاتف،لنفسؾ تتخيؿ

تصميماناكالمفترض تتخيؿ ثـ التجارية الجدكل كأنتتصنع نفسؾ فتخيؿ بالتفصيؿ، تباعيا
كتتخيؿتقديـمخططؾلمبمدية،لممحؿ،كتتخيؿفيالتصميـمكاقعاألنكاعالمختمفةمفاألحذية

المختمفة اتفاقاتمعشركاتاالستيراد كتتخيؿنفسؾتعقد عمىالمكافقة، كتتخيؿلمحصكؿ ،
كتتخيؿ،كصكؿتمؾالشحناتكتتخيؿإنؾتشرؼعمىالعماؿكىـيصفكفاألحذيةفيالمحؿ

معؾ التييجركنيا كالحكاراتالجانبية بالمحؿ الحضكر االفتتاحكاستمتاع بدء،يكـ كتتخيؿ
كتتخيؿالمحؿكسطالمحبلتاألخرلفي كتتخيؿنجاحالمحؿ، المحؿفياستقباؿالزبائف،

إفىذا،كتتخيؿنفسؾكأنتتحنياألرباح،السكؽالتجارمكاألضكاءتتؤلألفيكاجيتوكسط
النكعمفالتخيؿالمكجويساعدعمىإعدادخطةبتفصيبلتدقيقةبحيثيتـالتخطيطلتخطي
النفسية العقبة تخطي عمى تساعد اإلستراتيجية ىذه كأف كسيكلة، بيسر المتكقعة العقبات

فيذهاالستراتيجيةتساعدؾعمىالتييئةالنفسية،لفأتمكفمفتحقيؽىذااليدؼالمتعمقةبعقدة
كعندماترلفيمخيمتؾأنؾقادرعمىتحقيؽىذااليدؼفإنؾتكتسبالشجاعةالبلزمةلكضع

ص،ـ2009)أمبكسعيدم،كالبمكشي،قدمؾعمىالخطكاتاألكلىفيالتنفيذالفعميلمخططؾ
.(331-330ص
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 :ك أكثر مف الحالت التالية ت المستخدمة في التربية تقع في كاحدة أالتخيال

بعاداألفكارالسمبيةي:كىيتيركيزاالسترخاءكالت -1 ئالعقؿعفطريؽتخفيضالضغطكا 
 عفالتعمـكزيادةحدالتصكرالداخمي.

المعرفي -2 االتقاف وكتسريعتكسيع التخيؿ يسيـ إذ : الدراسفي بالمكاد المعرفة يةزيادة
 كالمكاضيعاألساسيةكالمياراتالتقنيةكاليدكية.

فالتخيؿيقكـفيأجكاءمفاالنفعاالتإتعميؽالنمكاالنفعاليكالكعيبالحياةالداخمية: -3
كفيـالذاتكالحبكالتقديرءكالمشاعرالمرافقةلجمسةالتخيؿ،كماينميمياراتاالستبطا

 اؿكحؿالمشكبلتكنبذالعنؼ.كتكثيؽالصمةباألخريفكالتعاطؼكاالتص
النمكالشخصي:إذيستخدـالطمبةالتخيؿفياكتشاؼالشعكرالممتدإلىماكراءحاالت -4

اإل كينمي المتغيرة، كاألكضاع المادم، الكجكد فكؽ السمك مثؿ الحسياليقظة دراؾ
 المعمؽ،كالقدراتالعقميةالمتسعةمنياالتفكيرالمجازمكالمغةالرمزية.

األاست -5 الدماغ جزئي كظائؼ كاألغبلؿ بينيمايمف كالربط يسر ـ،2012)العفكف،
.(264ص

 ستراتيجية التخيؿ المكجو:ااألدب التربكم الخاص باستخداـ 
التيادتع -1 الخياؿ يتكاصؿمعممكة المتعمـ لجعؿ فعالة التخيؿالمكجوطريقة ستراتيجية

 لكننانيمميافيأحيافكثيرة.؛جميعنايمتمكيا

أدتالتمريناتالتخيميةثبلثيةاألبعادلتدريبالمتعمميفذكمالقدراتالمنخفضةفيالتفكير -2
ختباراتالمعمميةالخاصةبدراسةالفراغيالبصرمإلىتطكرتحصيميـلمادةاألحياءكلبل

مقاطعمختمفةمفالخبلياكأعضاءالجسـ،كالتعرؼعمىمقاطعبعينياتـتدكيرىابزكايا
 مختمفة.

الطبلبذكمالقدراتالعالية%مفتقديراتاال75 -3 متيازفيالمكادالعمميةحصؿعمييا
 فيالتفكيرالفراغي.

يختمؼطمبةالعمكـفيطبيعةالصكرالذىنيةلدييـ،فعددمفالطمبةكافيرلالجزيئات -4
 كافقسـثافيراىا بينما الدقيقةعمىشكؿصكركرتكنيةحية، عمىكالذراتكمككاناتيا
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بعاد،كقسـآخركافيراىاثنائيةاألبعادبنفسالصكرةالتييراىافيشكؿكراتثبلثيةاأل
 الكتبالمدرسية.

ىناؾعكامؿأساسيةتسيـبشكؿكبيرفيتشكيؿالصكرالذىنيةكالتيبدكرىاتؤثرعمى -5
المتعمميف أدمغة المعمكماتداخؿ تفعيؿ تفسيراتلمفيعممية في تفكيرىـ ظكاىرأثناء

العك المتعممكفسكاءأكانتصكرانامؿالطبيعية،كمفىذه الخبراتالسابقةالتيمربيا :
مرسكمةأكأحداثحدثتفيالمختبرأثناءإجراءالتجاربالكيمائيةأكمفالحياةاليكمية،
يتعمؽبقدراتالتخيؿكبناءالصكرالذىنيةكالتفكيرالفراغي، ما كالقدراتالعقميةخاصة

 طبيعةالتفاعبلتالكيميائيةقيدالدراسة.ك

لتخيؿ،فبينمابعضاختمفتاأللكافكدالالتالحكاسالمختمفةالتييعايشيااألفرادأثناءا -6
غنيةباأللكاف،كيستطيعبعضضاآلخرصكرانبعأيامفاأللكاف،يرلالاألفراداليركف

الحكاس معايشة األمكنيكـاألاألفراد كرائحة الماءكطع،خرل في،ـ كاإلحساسبالحرارة
 الكتؼ.

التفك -7 كأنشطة األنشطة ىذه استخداـ أف مستمرة بصكرة التخيؿ أنشطة يريرلمستخدمك
بتدائيةكالثانكيةكالكسطىكالعمياكالمرحمةالجامعيةتجعؿالبصرمالفراغيفيالمدارساال

 تبلميذىـ:

 ىادئيف. -
 أقؿاضطرابان. -
 تالنجاحكالثقةبالنفس.تحصيؿعاؿكزيادةفيمعدال -
 أكثرانتباىانكتركيزان. -
 أكثرإداركانألحاسيسيـ. -
 أكثرحضكران. -
 أكثرإبداعان. -
 أكثراىتمامانكفاعميةبأداءاألعماؿالمدرسية. -
 أكثراحترامانلآلخريف. -
 تساعدأنشطةالتخيؿعمىتنميةأصالةاإلنتاجالكتابياإلبداعي. -8
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عبلق -9 فيعممياتالقدراتاإلبداعيةليا بقدراتبناءالصكرالذىنيةكاستخداميا ةكبيرة
أثناءتفكيرىـ،لكفىذهالقدرةتبدأبالذبكؿفيالتفكير،كيستخدـاألطفاؿالصكرالذىنية

 مالـيتـتنشيطيا.

األطفاؿحتىسفالتاسعةيمارسكفبناءكاستخداـالصكرالذىنية -10 بصكرةكاستخداميا
ذمبتكرة كبعد باالضمحبلؿخبلقة، القدرات ىذه تبدأ السف أمبكسعيدم،لؾ

 .(336-334ص،صـ2009)كالبمكشي

 أىمية التخيؿ المكجو كاستراتيجية تدريس:
إلىمالبمستقبلنفيتفكيره،غيرخاضعإفاستخداـالتخيؿفيالتدريسيجعؿالطا

كرمفزكايامتعددةتتبلءـمتحررانمفالعكائؽالمكجكدة،كينظرإلىاألم،ىكمعركؼكمألكؼ
مكاناتو. معقدراتوكا 

كعبيدات، السميد )أبك العفكف،2007يذكر تدريسـ2012ـ؛ كاستراتيجية التخيؿ أف  )
يمكفأفيحقؽمايمي:

يثيرمشاركةفاعمةكحقيقيةمفالطالب،فالطالبيتخيؿنفسونقطةزئبؽأكماءأكذرةأك -1
 سمكؾىذهاألشياء.بذرةفإنويصبحطرفانفاعبلنفي

 إفمانتعمموعبرالتخيؿىكأشبوبخبرةحقيقيةمفشأنياأفتبقىفيذاكرتنا. -2

اكتشافات -3 إلى تقكدنا إبداعية تفكير كميارة كعبلقات، كحقائؽ معمكمات يعممنا التخيؿ
 كطرؽجديدة.

لجانباأليمفألننانعيشالحدثكنستمتعبوكماأنويستقزا،التعمـالتخيمي،تعمـإتقاني -4
 مفالدماغباإلضافةإلىالجانباأليسر.

 أىداؼ استراتيجية التخيؿ المكجو:
نكرمك؛ـ2009،البمكشيك)أمبكسعيدميرل ،2009 تمخصـ( التخيؿ أىداؼاستراتيجية أف
في:
 تنميةقدراتالتخيؿثبلثياألبعادكالتفكيرالفراغي. -1
 قةلمظكاىرالمختمفة.تقريبالمفاىيـالمجردة،كالعممياتالدقي -2
 الدخكؿفيعكالـالذراتكالجزئياتكدقائؽتككيفالمادة. -3
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زيادةقدراتيـعمىالتفكيرفيكثيرمفالظكاىربنظرةعميقةكالبحثعفتفسيرمبني -4
 العبلقاتبيفالتككيناتالدقيقةلممادة.

التغيرعمىتدريسمتعةحقيقيةلممتعمميفيتـتطبيقيامففترةألخرللتضفينكعامف -5
 المادةالعممية.

 كالتفكيرفيالتفكير.،كالتركيز،تنميةقدراتماكراءالمعرفةكالتحكـفياالنتباه -6
 كتبديدالقمؽ.،تمريفالمتعمميفعمىصفاءالذىف -7

 لعمميةتكليداألفكاراإلبداعية.أساسانعدإثراءالصكرالذىنيةلممتعمميفكالتيت -8

التكامميفيالتدريسبدمجالعمكـمعالمياراتالمغكيةكالكتابةاإلبداعيةتفعيؿالمنحى -9
 كمياراتالرسـكالتصميـ.

الكشؼعفالتنكعالكبيرفيالمخزكفالصكرملمختمؼالمتعمميفبيدؼمراعاةالفركؽ -10
 الفردية.

عطائيـأحساسان -11 يائؿلمصكربالمخزكفالتنميةدافعيةالمتعمميفلمتعميـبتغييرالركتيفكا 
 الذىنيةالتييختزنكنيا.

 .ةالصفيالعادةتغيير -12

 المساعدةعمىصفاءالذىفكتبديدالقمؽ. -13

 تنميةالذكاءاتالمتعددة. -14
 التخيؿ ما يمي: ستراتيجيةارل الباحثة مف فكائد كت

تذكر -1 عمى المتعمـ تساعد بياأنيا مر التي األحداث كأدؽكافةفي التخيمية الرحمة
 .ياتفاصيم

 تجعؿالطالبأكثرانتباىانلؤلحاسيسالداخمية. -2

 بقاءأثرالتعمـألبعدفترةمفالزمف. -3

تنميقدرةالمتعمـعمىتكليداألفكاراالبداعيةففكائدتعمـاستراتيجيةالتخيؿاليقتصر -4
كحمكؿ  يتخيؿتصكران فالمتعمـ العممية، الحياة عمى كأيضا بؿ العممية الحياة فقطعمى

تالتيتكاجوفيحياتو.لممشكبل
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 ستراتيجية التخيؿ في التدريس:امستمزمات استخداـ 
:ميمايفعؿستراتيجيةالتخيؿفيالتدريسكتحقؽمايرادمنياينبغيإكيتنجح

 استثمارالخبراتالسابقةلدلالمتعمميففيعمميةالتخيؿ. -1

 السعةفيالخياؿكالذىابإلىماىكأبعدمفالكاقع. -2

 رمناخىادئيجرمفيوالتخيؿيشجععمىالتحميؽفيعالـالخياؿ.تكفي -3

 كياليككفمجردمضيعةلمكقت.؛أفيككفالتخيؿىادفانمرتبطانبمكضكعمحدد -4

لمتخيؿ -5 كالأقؿمفالمطمكبلعممية،مفالمطمكبثرفبليككفأك،تكفيرالكقتالبلـز
 التخيؿ.

كالمرش -6 المكجو بدكر المعمـ قياـ إلىيجب مرحمة مف االنتقاؿ عمى الطمبة ينبو الذم د
مرحمةأخرلمفمراحؿالتخيؿفيأثناءممارسةالعمميةالتخيميةبمعنىأفالمعمـيجب

 أفيخاطبالطمبةعمىكفؽالدكرالذميتقمصكنوبشكؿمباشر.

 ميؽفيعالـالخياؿ.حاالسترخاءالتاـمعإغماضالعينيفلمت -7

 كعدـتداخؿالمكضكعاتفيالعممية.،ضكعالتخيؿتمامانحصرالتفكيرفيمك -8

مف -9 بأكثر مكاقؼتخيمية فيمارسالطمبة التخيؿ عممية عمى بتدريبالطمبة المعمـ قياـ
فيأثناءعمميةالتخيؿكييعمـالطبلبكيؼ أسمكبكيمكفأفينقؿتخيبلتوبصكتعاؿو

 يمارسكفعمميةالتخيؿفيالتعميـ.

المكض -10 اختيار تككف التي مفإكعات تعمميا في أجدل بالتخيؿ التعمـ ستراتيجية
 استراتيجياتالتدريساألخرل.

إلىأنفسيـ -11 عممياتالتخيؿعفطريؽالتأمؿفيأشياءمحببة ذاتيان أفيمارسالطمبة
 كتخيؿأنفسيـفييامثؿ:

 تخيؿأنؾطبيب -

 تخيؿأنؾشاعر -

 تخيؿأنؾكزيرالتربية -

 ةتخيؿأنؾرئيسحككم -
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 تخيؿأنؾفبلح -

؟كماذاتفعؿفيكؿمكضكعمفمكضكعاتالتخيؿالتيذكرناىا،احًؾلناعفأدكارؾ
.(245-243صصـ،2009)عطية،

المختمفة الدراسية المكاد تدريس في التخيؿ استخداـ عمى،يمكف استخدامو كيمكف
من أكمراحؿمعينة أكأجزاء فيمكفأفيستخدـومستكلالدرسكامبلن كالعرض؛ فيالتقديـ

ال،كالتقكيـ ىذه مف مرحمة في يستخدـ أف )مراحؿكيمكف . السميد، كأبك ـ،2007عبيدات
(187ص

ستراتيجيةجذابةكممتعةتجعؿالطالبأكثرإستراتيجيةالتدريسبالتخيؿاإفاستخداـ
التعمـأكثر،ممايجعؿكافةإيجابيةفيالمكقؼالتعميمي،كتجعمويتعايشمعالمكقؼحكاسو

معنىكثباتانفيذىفالمتعمـ.

 دكر المعمـ في استراتيجية تدريس التخيؿ:
كقيمتيا صبلحيتيا في كحاسـ محكرم دكر االستراتيجية ىذه في المعمـ دكر إف

ت كمتميزة إمكانياتخاصة المعمـ يتطمبمف كىذا رتقيإلىمستكلالففكالتأليؼكفعاليتيا،
يصاؿاألفكاربالصكرةالتيتأسستعمييااستراتيجيةالتخيؿ،كعمىىذابداعكالقدرةعمىإكاإل

ستراتيجية،ككشرطاالساساليمكفألمكافمفالمعمميفأفيؤدمالدكرأكأفيقدـىذهاإل
أساسيابتدائيعمىالمعمميفأفيككنكاخيالييفمتفتحياألذىافذكمأفاؽكاسعةفيالتفكير

لمستقبؿ،ذكمىمةفيالسعيكبذؿالجيكدالحقيقيةفيايصاؿالفيـإلىكالتأمؿكالنظرإلىا
طمبتيـ،كالمكاففيىذهاالستراتيجيةلمممعمميفالتقميديفالذيفينشغمكفبكـالمكادالدراسية

كحشرعقكؿطبلبيـبيا.كعمىالمعمميفأف:

ابةكبطرؽكمداخؿجديدةيستخدمكاالتخيؿفيتفصيؿأثرالمكادالدراسةلمطمبةبصكرةجذ -1
 كمبتكرةلتقديـالحقائؽكالمفاىيـ.

محتكلالكتابالمدرسيكيقترحخططلممنيجالتخيميالمعدكأفيكضحكيبسطأفيتحركا -2
 المكادالدراسيةلمطمبةبمايتكافؽمعالمنيج.

كأفيككف،ةأسمكبانيككفقادرانفيوعمىجذبانتباهكاستثارةالطمبكاعمىالمعمـأفيستخدم -3
 أسمكبوىذامقركنانبالحنافكالحبلطمبتو،متسمحانبقكةشخصيتوكقدرةتأثيرهعمىطمبتو.
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العفكف،.)الظركؼالمبلئمةكمتطمباتالبيئةالصفيةالتيتساعدعمىعمميةالتخيؿيكفركا -4
 (271صـ،2012

تجية التخيؿ ستراإفي أثناء استخداـ  المتعمـ دكر ( أف345ـ, ص1998قطامي )أكضح 
 يتمثؿ فيما يمي :

 يككفالمتعمـحيكيانكنشيطان. -1

 لكييتذكرىا.،يربطالمتعمـخبراتوالسابقةبالصكرةالجديدة -2

 يبذؿجيدانحسيانبصريانذىنيان. -3

 يتدربالذىفعمىإبداعصكرذىنيةكخياالتتثرمالتعمـ. -4

 ستراتيجية التخيؿ في التدريس:اشركط استخداـ 
:مثؿ،الشركطمفعددتكفيريتطمبالفصؿفيكاستخدامولتخيؿاإفممارسة

كالضجة.الصخبعفبعيدك،كاإلنارةاأللكافىادئكمريح،مكاففيالتخيؿيمارس .1

التخيؿبأنومفالممكفممارسةعممان،التخيؿمكضكعمعيتبلءـكاؼكقتتكفريتطمب .2
.األىداؼحسبالدرس،مفجزءفي

نتقاؿلبل،التخيؿأثناءفيتكجيياتكيعطي،التخيؿىذايقكدمرشدكدكجالتخيؿيتطمب .3
.آخرإلىكضعكمف،أخرلإلىمرحمةمف

.فييايتخيمكاأفيمكفمكاقعفيكيضعيـالطمبةيدرب .4

أثناءفيعينيةيغمضكقد،الطالبفيويسترخي،مريحكضعإلىالتخيؿيحتاجربما .5
.التخيؿ

.التخيؿمكضكعفيريفكالتك،تمامانذىنوفراغإإلىالطالبيحتاجكما .6

قر .7 الدراسيةقبؿأفيككفالطبلبقد أمشئمنوأكعفؤيفضؿالتخيؿفيالمكاد كا
. مكضكعيا،حتىيككفعرضالمادةأسيؿفيمانكأقكلمعنىن

األسماء .8 إلكتجنب البقية كتترؾ مكجزان كصفان ذلؾ كبدؿ الفنية مخيمةىالمصطمحات
 تحكؿدكفاإلالطالب، ما اسـفاألسماءغالبان التييككفلدينا فيالمحظة ألننا دراؾ،

كالنشعربالمزيدالستكشافو.،لشئماننزعإلىالتظاىربفيمو
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سقكطشئمف .9 يضمفعدـ كىذا استخدامو، قبؿ تمييدملمتخيؿ مخطط يجبكضع
الصعكبات استباؽ عمى كيساعد عمييا،،المادة، التغمب التخطيطكبالتالي لنا كيتيح

لمكصؼبدقةككضكح.

ال .10 تبذؿبد التخيؿ التي التبلميذ لطاقات المعمميف كتفيـ كالشفقة بالحناف يقترف أف
كالصعكباتالتييكاجيكنيافيالتدريب.

أفيتكمـبصكترقيؽمريحعمىخبلؼالصكتكالحديثالعادم .11 ؛أفيحاكؿالمعمـ
حالةاالسترخاءكاالستقباؿ.لمساعدةالطمبةاالنتقاؿإلى

بحيثتفقدالزخـ.الكقتنفسوكغيربطيئةفي،لتككفمتميمةً؛تحديدسرعةالقراءة .12

لكييتسنىلمطمبة؛جديدوكؿمرةتحاكؿفيياتقديـاقتراحوفيالصمتلسبعثكافتقريبان .13
أفيشكمكاصكرىـالذىنية.

دقائؽالخ .14 الدرسبضعة فينياية الطمبة إلى،تيارتخيبلتيـإعطاء انتباىيـ كاستعادة
غرفةالصؼ،كيجبأفتختتـعمميةالتخيؿدائمانبتعميماتلمطمبةبالرجكعإلىالغرفة

الكقتلمتعميقاتحيحينمايككنكفمستعديفلذلؾ.بعداالنتياءمفالتخيؿات،كفتحعيكنيـ
 .(267ـ،ص2012)العفكف،كتكجيواألسئمة

 المكجو: تخيؿال سترايجيةإ مزايا
.الدرسمكضكعفعبيـخاصةذىنيةصكرةلتكليد؛الطبلبتحفيزيتـ.1

2 تذكرعمىتساعدىـكالمفاىيـاألفكارحكؿمباشرةذىنيةصكرانالطبلبفيكك .
.المعمكمات

3 مفالدرستقديـقبؿتييئةأكثرالطالبكيصبح،كمحفزةليـمفيدةالتقنيةىذه.
المعمـ.

.الدراسيةالمادةمحتكياتمفمحتكلكألمكجميعياالتعميميةالمراحؿسبةمنا.4

البصرييفالطبلباىتماماتتراعي.5 القراءةأثناءفيفاعميةأكثركتجعميـ،
.ـ(2012)عبدالرؤكؼ،
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 :  المكجو التخيؿ ستراتيجيةإ تنفيذ طريقة 
تباععدةخطكات:ستراتيجيةالتخيؿفيعمميةالتدريسيتـباإإفتنفيذ

:التخيؿسيناريكإعداد-1

:التاليةالشركطفيوكيراعيلمتخيؿ،سيناريكبإعدادالمعمـيقكـ

أ  ذىنيةصكرببناءلممتعمـيسمحبشكؿمركبةكغيرقصيرةالجمؿتككف( فالجممة،
،الذىنيةالصكربناءمفيمكنوالبشكؿطاقتيافكؽالمتعمـمخيمةتحمؿقدالمركبة

.النشاطمتابعةمفتمكنوعدـإلىذلؾيؤدمكقد

ب  الكمماتعفبتعاداالكالمتعمميف،مستكلكفيلمفيـكقابمةبسيطةكمماتتستخدـ(
،التخيؿعمميةعمىتشكيشانتحدثقدكالتي،معانييافيـالمتعمميفعمىيصعبالتي
.الذىنيةالصكرتكليدحبؿنقطاعاإلىتؤدمكقد

.األمراحتاجإذامراتعدةالكممةتكراريستحسف(ت
ث ليذهذىنيةصكرتككيفمفالمتعممكفليتمكف،العباراتبيفمريحةكقفاتكجكد(

العبارات
؛بنفسويختارىاعكالـفيبخيالويسبحأفلممتعمـالمجاؿفييايترؾقصيرةحرةكقفة(ج

.المعمـمعوىابدأالتيالتخيميةالمرحمةليكمؿ
كالتذكؽكالشـكالبصرالسمعتخاطبجمؿبصياغةكذلؾ،الحكاسمختمؼمخاطبة(ح

.كغيرىاكالمممسبالحرارةكاإلحساس
لدلالذىنيةالصكرحبؿتقطعقدألنيا"طاااااخ"مثؿالمزعجةالكمماتعفاالبتعاد(خ

.المتعمميف
.الغرفةإلىتدريجيةعكدة(د
ذ استثارةفيتنجحلـالتيالعباراتعمىلمكقكؼكذلؾ،تنفيذهقبؿالسيناريكريبتج(

.المتعمميفلدلالذىنيةالصكر
:تحضيريةتخيميةبأنشطةالبدء-2

،الرئيسيالتخيميبالنشاطالبدءقبؿتنفذبسيطتخيميلمكقؼقصيرةمقاطععفعبارةكىي
التخمصمفالمتعمميفكلتمكيف؛الرئيسيالتخيميلمنشاطذىنيالمتييؤ؛المتعمـمساعدةكىدفيا
.الصؼغرفةدخكؿقبؿمعيـأحضركىاكالتيمخيبلتيـبياتمتمئالتيالمشتتاتمف
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:التخيؿنشاطتنفيذ-3

لدييـ،التفكيرقدراتتنميةفيأىميتوكبياف،التخيؿبنشاطبتعريفيـالمتعمميفتييئة(أ
مفالطمبإليوسيستمعكفلماذىنيةصكربناءكمحاكلةتركيزكالاليدكءكطمب

.أعينيـغمؽثـطكيؿنفسأخذالمتعمميف

.كبطيءعاؿبصكتالقراءة(ت

ث الفصؿمقدمةفيالكقكؼ( ذلؾيشتتالحتىاإللقاءأثناءالزائدةالحركةكتجنب،
.لدييـالذىنيةالصكرتككفكيمنعالمتعمميف

.حقياكقفةكؿإعطاء(ج

ىذهإففييا،الطريقةتطبيؽيتـمرةأكؿفيكىناؾىناالبسيطةالضحكاتتجاىؿ(ح
.فشيئأنشيئانختفاءاالفيستبدأالبسيطةالضحكات

.البابخارجينتظرمتأخرانجاءمف(خ

:التابعةاألسئمة-4

كيطمبالمتعمميفعمىمةاألسئمفعددبطرحالمعمـيقكـالرئيسيالنشاطتنفيذبعد
:التاليةالتعميماتاتباع،كيتـالتخيؿأثناءببنائياقامكاالتيالذىنيةالصكرعفالحديثمنيـ

.تخيمكهعمالمحديثكقتانىـإعطاؤ(أ

ب فيكردتالتيالمعمكماتعفكليسببنائياقامكاالتيالصكرعفأسئمةطرح(
الالسيناريك، .حرفيانالسيناريكفيكردماسيركزكففإنيـكا 

.كالتخيبلتاإلجاباتبكؿالترحيب(ت

.مستكلأدنىإلىعندىـالقمؽمستكلمفالتقميؿمحاكلة(ث

بالحرارةشعكرانأكمعينةألكانانأكمعينةركائحعايشكاىؿالحكاسجميععفالسؤاؿ(ج
.معينانشيئانتذكقكاأكالبركدةأك

فيعايشكهمارسـأككتابةالمتعمميفمفبالطمبكذلؾالتخيميةالرحمةرسـأككتابة(ح
عمييـمرتالتيالذىنيةالصكرعففييا،يعبركفقصةشكؿعمىالتخيميةالرحمة
.(332-334صص،ـ2009البمكشي،كأمبكسعيدم)التخيميةرحمتيـأثناءفي
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تضيؼالباحثةالنقاطالتالية:

الصكرالتيتشترؾفيياالحكاس،مفكثاراإلاريكىاتالتخيميةالبدمفعندصياغةالسين -
 كممااشتركتالحكاسكمماكانتالخبرةحقيقيةكحية.

انضركرةعرضمصكراتخاصةبالمكضكعالمرادعرضو،كذلؾألفالصكرتعطيأساس -
 تبنىعميوالصكرالذىنيةفيذىفالمتعمـ.انكسميمانصحيح

-  التغيير ضركرة التحرؾ كعدـ المطركح، المكقؼ مع ليتبلءـ الصكت، نبرة في أثناءفي
 التخيؿ؛لكياليشتتالطبلب.

ضركرةاستخداـأصكاتتصكيريةمسجمةخاصةبكؿمكضكع،تعززكتزيدمفقدرةالطالب -
 عمىالتخيؿ،كتنقموإلىمكاقؼحيكيةكاقعية.

 انسجاميـفيالمكضكع.تحقؽمفمالتأكدمفإغماضجميعالطمبةأعينيـ،ل -

إلىخبراتكاقعيةحيكية،باستخداـالتخيؿالمكجوركسالجامدةيعالمعمـتحكيؿالديستط -
 ذامعنىكأكثرثباتان.انتضمفتعمم

 ستراتيجية التخيؿ:اصعكبات التدريس ب

قدستراتيجيةالتدريسبالتخيؿعمميةحساسةتخضعلبلنفعاالتكالمشاعرفابالنظرلككف
منيا:،يياصعكباتعمىأكثرمفصعيدمتعمقةبأكثرمفمجاؿتكاج

1-  تحتاج كالزماف: بالمكاف متعمقة خاصاسصعكبات مكاف إلى بالتخيؿ التدريس تراتجية
كالتيكيةكالمقاعدالمريحةكاليدكءكاالنعزاؿتتكفرفيواألجكاءالمناسبةلمتخيؿمفاإل نارة

،إضافةإلىتكفرحميعانلىالجالسيففيالقاعةيصاؿالصكتإإمكانيةا عفالمشتتات،ك
 الكقتالمناسبكعدـمقاطعةالجمسةزمنيان.

المتعمم -2 يككف أف بالمتعمميف: متعمقة التخيؿكصعكبات لعممية مييئيف عمىيكقادر،ف ف
كمنيامايتعمؽبالحالةالجسميةكالفسيكلكجية،ممارستيا،كالظركؼالتيتمنعذلؾمتعددة

مايتعمؽبالحالةالنفسيةكاالنفعاليةلممتعمـ:كمنيا،كقدرتوعمىالسمعأكاالدراؾ()لممتعمـ
كدرجةتقبموليذااألسمكبالحساسفيالتدريس،كمنيامايتعمؽباالتجاىاتكالميؿنحك

 ؾمياراتاستقباؿىذهاالستراتيجية.بلىامتلىذهاالستراتيجيةكتقبميا،اضافةإ
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لمعمـ:كىيمفأبرزالصعكباتكالعقباتالتيتكاجوىذهاالستراتيجية،صعكباتمتعمقةبا -3
كقد ليا، كالمكجو مفقبؿالمعمـ كقدرة االستراتيجيةتحتاجإلىكفاءة أفىذه قدمنا فكما
ةريفشؿالكثيرفيتطبيقيانتيجةلعدـتكفرالخصائصالمطمكبةفيالمعمـلتقديميا)كالقد

كنقاطالتكقؼكالسككت،كتحديدنقاطالبداية،كالتخطيط،بداعكاإل،كالتنظيـ،عمىالتأليؼ
خفضو أك الصكت رفع المبلئمة،كأماكف الزمنية المدد الكدية،كاختيار األجكاء ،كخمؽ

نياءعمميةالتخيؿكمناقشةمجرياتياكغيرذلؾ..(.  كا 

إل -4 ترجمتيا يصعب ما المكاد مف ىناؾ الدراسية: بالمادة متعمقة دركسفيصعكبات ى
التخيؿبسبببنيتياالمعقدةأكصعكبةتمثيميابيذهاالستراتيجية،كماأفىناؾمكادأخرل

ستراتيجيةأصبلنأكقدالتحتاجنيائيانإلىىذهاال،حتاجإلىجيدكبيرتمفالبساطةبحيث
 .اتخاذقراراتاالستخداـمفعدمياكىنايقععمىالمعمـعاتؽاختيارفيتقديميا،

المص -5 المعمـ قمؽ منيا المصاحبة: بالظركؼ متعمقة أخرل لتطبيؽصعكبات ىذهاحب
ستراتيجية،خصكصانفيأكؿمرة،كالخكؼمفردكدأفعاؿالطمبة،فقدتككفالمحاكالتاال

أك يستيزئكف أك يتضاحككف قد أك بالعصبية الطمبة يشعر كقد ما، نكعان مجيدة األكلى
إلغماض االستجابة كالصمتمعيرفضكف بعضيـ مع تحدثالجمبة كقد مثبلن، العينيف

 .(272ص،ـ2012العفكف،)آخريف
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 المحكر الثاني:

 تعريؼ التعبير:
منظكمةمتكاممةالعناصر،تتداخؿفييابأنو("14صـ،2002حٌماد،كنصار)يعرفو

كالحاجاتك كاإلبداعاتاألدبية، كالجكانبالببلغية، كالرؤلالمياراتالمغكية، النفسية، الميكؿ
".الفكريةكالعقائدية،كاألبعادالتربكية

 ص2003)الدليميكالكائميكيعرفو 135ـ، العمؿ"بقكلو:( ذلؾ ىك الذم،التعبير
،كمشاعره،يمكنومفترجمةأفكاره،إلىمستكل،لمكصكؿبالطالب،يسيركفؽخطةمتكاممة

معيف".كفؽنسؽفكرم،عمىبمغةسميمة،تابةككةشفاى،كخبراتو،كمشاىداتو،كأحاسيسو
 يعرفو فيالنفسمف":(201صـ،2007)الحكامدةكعاشكربينما اإلفصاحعما بأنو

المغكية،أفكار بالطرؽ بالمحادثة،كمشاعر ،كخاصة التعبيرالكتابة،أك طريؽ يمكف،كعف
.،كميكلو"كقدراتو،كعفمكاىبو،أكالكاتب،الكشؼعفشخصيةالمتحدث

ي ("57صـ،2009)أبكمغميعرفو لساف عمى الكبلـ تدفؽ المتكمـىك الكاتب،أك
يفكر يحسبوأكما أفيسأؿبو،فيصكرما يريد كالتعبيرإطارعنو،أكيستكضح،أكما

المختمفة".كآدابياكالمعارؼ،مففركعالمغة،يكتنؼخبلصةالمقركء
دثاالنسافأكيعبرعمافينفسو"ىكأفيتحبقكلو:(174صـ،2010كيعرفوطاىر)

يحسىكبالحاجةإلىالحديثعنواستجابةلمؤثراتفي مفمكضكعاتتمقىعميوأكعما
المجتمعأكفيالطبيعة.
صكماف) ص2012كيعرفو اإلبأنو:(163ـ، في"إفصاح عما بقممو أك بمسانو نساف

مك إليو تيدؼ الذم اليدؼ كىك كأغراض، كمشاعر أفكار مف العربيةنفسو المغة ضكعات
.جميعيا،كتسعىلتجكيده"

عدة  فير, في تعريؼ التعبي ,كجكد نقاط اتفاؽ ,مف خالؿ التعريفات السابقة لحظت الباحثة
 ىي: أمكر 

 .،كسيمةتفاىـكاتصاؿبيفالبشرالتعبير .1
 ،منظكمةمتكاممةمفالمياراتالمغكية.التعبير .2
 .مايجكؿفيخاطرهنسافعالغايةمفالتعبيرإفصاحاإل .3
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 :أىمية التعبير
كالرغبات كالمشاعر األفكار لتبادؿ كسيمة المغة دامت إنسانية،ما ذاتطبيعة كىي

اختياران المنتجة الرمكز مف نظاـ بكاسطة كظيفتيا قكـ،تؤدم كؿ بيا يعبر عفكأصكات
.(23ـ،ص2007عاشكر،الحكامدة،)أغراضيـ

لمتفافالتعبيرإذف كسيمة بيفىك مقاصدىـ،ىـ عرض أدكات مف كأداة البشر،
كأفكارىـ.كماأنوعمميةتنفيسعفىذهاألفكاركالمشاعركتصكيرلمايحسبو،كيرغبفي

.(47ص،ـ2005البجة،)تكصيموإلىالقارئ،أكالسامع

كبماأفالتعبيركسيمةاتصاؿالفردبغيره،فبكاسطتويستطيعإفياـمايريد،كأفيفيـ
كدقيقانٌإذف كافصحيحان إالإذا فائدة االتصاؿلفيككفذا منو.كىذا يراد يالكقتنفسوما

التعبيركصحتوككضكحاالستقباؿالمغكمكاالستجابةالبعيدةعفالغمكض يتكقؼعمىجكدة
.(163صـ،2012صكماف،)كالتشكيش

ي:(أفأىميةالتعبيرفيالتعميـتكمفف176صـ،2010طاىر)يرل

 دهالجرأةكحسفاألدب،كأدبالحديثكالمناظرة.يشخصيةالتمميذ،كتعكًةتقكي .1

 .لدلالتمميذؽبعضالعاداتالفكرية،كاالجتماعيةيكتعمةتقكي .2

 عمىحسفاالستماع،كالتفكيرقبؿالحديث،أكالكتابة.التمميذتدرب .3

كيعي .4 كدقتيا، المبلحظة، حسف عمى إلينو المرئيات نقؿ مف فكممات،مكنو أفكار، ى
 كجمؿ،أكعبارات.

كاث .5 أكيكتبو،ألنويتجعؿالتمميذ يقكؿ، بما عفقان بعادىا عمىتنسيؽاألفكار،كا  عكده
 الغمكضكالتشكيش.

الميارات مجمكعة دراسة مف اليدؼاألساس، ىك التعبير أف الباحثة تجد ىنا كمف
فينفسومفأفكاركمشاعركأحاسيس.ليعبربياعما؛المغكيةالتييجبأفيتقنياالتمميذ
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 التعبير:أىداؼ تدريس 
ىكتحسيفمستكلالتعبيرلدل،انجميعإفكافاليدؼمفتدريسفركعالمغةالعربية

أىداف،الطمبة التعبير لتدريس الرشيدم،انفإف يراىا كما صـ،1999)كصبلحعديدة،
كجدانية.كأىداؼية،مياركأىداؼفكرية،أىداؼتبمثمحيث(147-146ص

 فكرية:األىداؼ المعرفية / ال

كاألفكار.،كالمعارؼ،كالخبرات،كاألساليب،كالتراكيب،تزكيدالتمميذبثركةمفالمفردات .1

التفكير .2 سرعة العقمية،تنمية العمميات،كالميارات خبلؿ ،مف يتضمنيا التعبير،التي
 ىذه أىـ كاالستدالؿ،كاالسكالتخيؿ،التذكر،العمميات:كمف كالربط،كالمكازنة،تقراء،

بداءالرأم.ك ا 

.نيبدقةاكالتراكيب،كميارةتككيفالجمؿ،لمتعبيرعفالمع،تنميةالقدرةعمىانتقاءاأللفاظ .3

األفكار .4 جمع في التمميذ ميارات ذىنيان،كالمعارؼ،تنمية مكضكعانلتكٌ،كترتيبيا كف
.مترابطانمتكامبلن

.االستقبلؿالفكرمىمعتدريبالتمميذ .5

.بداعيالمتسـبالجدةكالطرافةكاألصالةنتاجاإلتدريبالتمميذعمىاإل .6

.ككصفيابدقة،مبلحظةاألشياءعمىالتدريب .7

 :األىداؼ الميارية

1.  القدرة الكمماتعمىتنمية الكتابي،تنسيؽ التعبير كراس ،في كتنسيؽجمبلن،لتككف
؛الجمؿ العباراعبارة،لتككف فقرة،تكتنسيؽ الفقرة،لتككف مكضكعان؛كتنسيؽ لتككف
.متكامبلن

الجيرية .2 كالقراءة الكتابة ميارة ،تنمية المغكيةشفاىة،كالتحدث السبلمة مراعاة ،مع
.كالنحكية

 عاآلخريف.كالتفاعؿمالحقيقة،تكظيؼمياراتالتعبيرفيمكاقؼالحياة .3
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 :األىداؼ الكجدانية

1.  المغكم الحس ذ،لمتمميتنمية بقيمة حسو كدقتياالفكرة،أم الكممة كمناسبة،كقيمة
الخيالية.كثراءالصكراألسمكب،

.القراءةكاالطبلعىإل،ميكؿالتبلميذتنمية .2

المغة.تنميةتذكؽالتبلميذلجماؿ .3

كاالتجاىات .4 القيـ االيجابية،اكتساب القرائية،كاألخبلقيات األنشطة خبلؿ التي،مف
 ر.التعبيتسبؽتنفيذ

تتمخص في  (216ـ, ص2009)عاشكر, كمقدادم أىداؼ تدريس التعبير كما يراىا 
 :تاليال

تمكيفالتبلميذمفالتعبيرعفحاجاتيـكمشاعرىـكمشاىداتيـكخبراتيـبعبارةسميمة .1
 صحيحة.

المغكية، .2 حصيمتيـ إلى إلضافتو كتراكيب ألفاظ مف يحتاجكنو بما التبلميذ تزكيد
 ثيـككتاباتيـ.كاستعمالوفيحدي

 يعمؿعمىإكسابالطالبمجمكعةمفالقيـكالمعارؼكاألفكاركاالتجاىاتالسميمة. .3

تعكيدالتبلميذعمىترتيباألفكار،كالتسمسؿفيطرحياكالربطبينيا،بمايضفيعمييا .4
 جماالنكقكةتأثيرفيالسامعكالقارئ.

المختمف .5 المكاقؼالحياتية لمكاجية التبلميذ كالقدرةتييئة المساف تتطمبفصاحة التي ة
 عمىاالرتجاؿ،لمعيشفيالمجتمعبفعالية.

تقكيةلغةالتمميذكتنميتياكتمكينومفالتعبيرالسميـعفخكاطرنفسيةكحاجاتياشفييان .6
 ككتابيان.

خياؿ .7 تغذم عمى كالعمؿ كتنظيمو كتنشيطو التفكير النمكتنمية بعناصر التمميذ
كاالبتكار.
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 اآلتي: أف أىداؼ التعبير تتمخص في  (28ـ, ص2000ا كيكضح عامر)كم

التبل .1 باالتييئة السميـ، المنطقي لمتفكير فيميذ كصياغتو المناسب، المعنى إلى ىتداء
نفكس في كقكتيا األفكار كضكح إلى يؤدم نحك عمى الجمؿ كترتيب تكافقو، ألفاظ

 اآلخريف

مختمؼاألحكاؿالتييتعرضكفليافيحياتيـ،قدرةالتمميذعمىالتعبيرعفأنفسيـفي .2
كالتقارير الرسائؿ ككتابة كالجكاب، كالسؤاؿ كالمناقشة كالمناظرة، كالحكار كالخطابة،

 كالمقاالت.

تمريفالتمميذعمىاالرتجاؿالتدفؽفيالحديثالمتصؿاألطراؼ،كالكتابةبغيرإعداد، .3
 كالردبدييةعمىالخطابالشفكم

 جـالمغكملمتبلميذممايسمعكنوأكيكمفكفبقراءتوأكحفظو.إثراءالمع .4

تخميصلغةالتبلميذمفاألخطاءالشائعةالمتكاترة،كالتراكيبالعجميةالمتداكلة،كبعث .5
الثقةفينفكسالتبلميذنحكقدرةالمغةالعربيةعمىالكفاءبمعانيالحضارة،كمتطمبات

 العصر.

ما .6 فيـ عمى التبلميذ كتحديدمساعدة أسئمتيـ، عف كاإلجابة مدرسييـ، مف يسمعكنو
 عناصرتمؾاإلجابةتحريريان.

أكعند .7 يكاجيكفغيرىـ عندما كالخجؿمفنفكسبعضالتبلميذ الخكؼكالتردد إزالة
 إصغاءجماعةلحديثيـ،أكعندالكتابةلآلخريف.

محصكل .8 كييستخدمكا التبلميذ أماـ الفرصة المغكمفيسيإتاحة اؽتطبيقييجمعيـ
العربية الدارسمفالنحككالببلغةكميافركعالمغة حصمو فإفما فيإطارمتكامؿ،

 كالنصكصكاإلمبلءكالخطيجدطريقومجمكعانفيدركسالتعبير.
)كزارة التربية  في الخطكط العريضة لمنياج المغة العربيةكما كردت أىداؼ تعمـ التعبير 

 (:1998كالتعميـ,

 ،ككطنيـ.كعركبتيـ،كلغتيـ،الطمبةبدينيـاعتزاز .1

 كاضحة.بمغةفصيحةسميمةككتابيانالتعبيرشفييان .2

 منطقي.كتفكيرسميمة،بمغةحديثانككتابةفي،إكسابالطالبالقدرةعمىالتعبيرالصحيح .3
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 سميمة.كمسمكعةبمغةعربيةمقركءة،التدربعمىتمخيصمادة .4

 ككتاباتيـ.تكظيفيافيأحاديثيـكالمغكية،زيادةثركةالطمبة .5

 كتاباتيـ.كالترقيـفياإلمبلء،مراعاةقكاعد .6

 المختمفة.قباؿعمىالمطالعةالحرةفيالمجاالتاإل .7

 كتصيحو.يمكنيـمفمبلحظةالخطأ،تنميةحسلغكممرىؼ .8

 إيجابية.كعاداتكقيـ،اكتسابيـاتجاىات .9

 لممرحمة األساسية الدنيا: أىداؼ التعبير 
)ير طاىر أىداف178صـ،2010ل لمتعبير أف صان( في المرحمةفخاصة كؼ
كمنيا.،األساسية

أك،أكممايتصؿبحياتو،التمميذمفكمماتممايعرفيا،كمماتفيجمؿتامةاستعماؿ .1
قرأىا.ماكردفيالمكضكعاتالتي

يختارىا.بكضعكممة،تكممةجمؿناقصة .2

مرتبة.يرغ،تعرضعميوأجزاؤىا،ترتيبقصة .3

يشاىده.أكعفشيء،عفعمؿيقكـبوالتمميذ،كتابةبعضالجمؿ .4

سمعيا.قرأىاالتمميذأك،تمخيصقصةقصيرة .5

إلجاباتمختمفة.تككيفأسئمة .6

الصكر.التعبيرعف .7

 الجيد: أسس التعبير 
كتفيـ كتؤثرفيو، التيترتبطبتعبيرالطمبة، طائفةمفالمبادئكالحقائؽ، بيا يقصد

يساعدعمىنجاحالمدرسيففيتدريسالتعبير،مفحيثاختيارى المبادئ،كاإليمافبيا ذه
ك المبلئمة، األسسأنكاعثبلثةاالمكضكعاتالصالحة كىذه تباعالطرؽالمثمىفيالتدريس،

(:164ـ،ص2012)صكماف،
ىالمعمـأف:تتعمؽبميؿالتبلميذ،لمحديثكالتعبيرعمافينفكسيـ،كعماألسس النفسية .1

لمتعبير؛يستثمرىا التبلميذ بميؿ كيتعمؽأيضا يشعركفبو، لمتعبيرعما تبلميذه لتشجيع
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كاالستعانة المكضكعات، اختيار في المعمـ يفيد األمر كىذا المحسكسة، األشياء عف
لىتأثر بالمحسكساتكالنماذجكالصكر،كمفاألسسالنفسيةحاجةالتبلميذإلىحافز،كا 

يجبأفكانفعا أيضا كمفاألسسالنفسية كعقكليـ، فينفكسيـ لمتعبيرعما يحركيـ ؿ،
أكمكقؼ بالتعبيرعفمكضكعمعيف، يكمفو كعندما كعقمو، يراعيالمعمـسفالتبلميذ،
معيف،فضبلعفأنوأمالمعمـيجبأفيككفقدكةلتبلميذه،إذيجبعميوأفيتحدث

 بمغةسميمة.
يداألسس التربكية .2 لمتبلميذ: الحرية إعطاء األسس ىذه ضمف اختيارخؿ في

أيضايجبالمكضكعات،أكعرضاألفك والأفيعرؼالمعمـأنار،أكالعبارات،كفييا
ف لمتعبير، معينة حصة العربيةتكجد المغة كمفكميافركع لمتعبير، مجاالتخصبة تعد

رفةبيا،كىذايعنيعمىعمـكمعاألسسالتربكيةاختيارالمكضكعات،التييككفالتبلميذ
 .قحاـالتبلميذبمكضكعاتمبيمةغيركاضحةاالبتعادعفإ

فتشمؿاألسسالمغكية،مايتعمؽبعددالمفرداتالمغكيةلاألسس المغكية: .3 دلالتبلميذ،كا 
يتأثربالميجاتتابي،كأفالتعبيربأشكالوكافةنمكانةأسبؽمفالتعبيرالكلمتعبيرالشفيي

لمحميةالمختمفة،كعمىالمعمـأفيزكدتبلميذهباألناشيد،كالقصص،كالقراءةالتيتزيدمفا
عميومفاأللفاظالعامية،كأف تعكدكا ثركتيـالمغكية،كتمنحيـالفرصة،بالتغمبعمىما

تعبتعمىالتمميذصغيران يقكلكف)إذا فيـ مفالمعمـ خاصان أراحؾاألمريتطمبجيدان
.(137ـ،ص2003)الكائمي،كالدليمي،(كبيران

  :سمات التعبير الجيد

:كمنيايمتازالتعبيرالجيدبعدةسمات

تككفمكضكعاتونابعةك،كالدكافعالذاتية،تعنيأفينبعالتعبيرمفاألحاسيسالحيكية: .1
مفالكاقع

كاضحة.أمأفتككفأفكارالمكضكعالكضكح: .2

كالمبس.،كاإلبياـ،كاإلطالة،الحشكمف،يعنيخمكالمكضكعالخياؿ: .3

مفركضة.كاليتقيدبأساليببحرية،أمأفينطمؽالكاتبفيتعبيرهالتكميؼ:عدـ .4

أثناءاالقتباسفيقائمياإلىكغيرىا،األمانةالعمميةأفنسبةالعباراتكاألفكاربكنعنياألمانة: .5

.(133ـ،ص2011عيد،)رالتعبيالسامعأكالقارئلمكضكعكمعناهشدٌالتأثير: .6
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 أسباب تعثر التالميذ في تعبيرىـ:
لعؿمادةالتعبيرتأتيفيمقدمةالمكادالتعميميةالتيينفرمنياالتبلميذ،كيتيربمف

 ما إذ تسكيغو؛ كلممعمـ يككفلطالبعذره كقد المعممكف. تدريسىذهتكبعتتدريسيا طريقة
تالتيتحكؿدكفتعبيرالتبلميذتعبيرانسميمان:مفأبرزالمشكبلفيككاقعالالمادةفي

بالتحدثفيمكضكعاتالتمتإلىتكميؼالتبلم .1 يذ أكيجيمكنيا. بصمة، كليذاكاقعيـ
ك،ليـأفيككفمكضكعالتعبيرمفالمكضكعاتالكاضحةيجبأفيحرصالمعمـعمى

  يتمكنكامفالتحدثفيو.؛حتىالمألكفةلدييـ

الطبلب،كفقرحصيمتيـفياأللفاظكالمفردات،كلذافالمعممكفغكملدلقمةالمخزكفالم .2
إلىمطا عفطريؽإرشادىـ الجانبالمغكملدلتبلميذىـ يثركا بأف التيلبكف المراجع

 ثقافتيـ،كنماءمحصكليـالمغكم،كاألسمكبي.تعنيزيادةمما،تتعمؽبالمكضكع

3.  المغكية، بيفاالزدكاجية التبلميذ مماكقكع الفصيحة المدرسة كلغة العامية، الشارع لغة
الدراجة أكالمغة المدرسة، لغة فياتباعأيتيما: إرباكان،كحيرة كعميوفإف،يحدثعندىـ

المعمميفمطالبكفبالنيكضبمغةالتمميذالفصيحة،أكالقريبةمنيا،كذلؾبالتحدثأماميـ
 يا،كىجرالمغةالعامية.بحدثبالمغةالفصيحة،كأخذالتبلميذتدريجيانبالت

عقـطرؽالتدريسالتيينتيجياالمعممكففيدركسالتعبير،كلذايمزميـأفيسمككاطرقان .4
حياتيـ، كاقع تمثؿ تعبيرية أنشطة لتبلميذىـ يقدمكا بأف المكف، تدريسىذا في مجدية

ك بالمناسبات، تتعمؽ التي المكضكعات كبخاصة كمشاعرىـ أحاسسييـ، المكاقؼكتمس
تتص التي تمؾ أك االجتماعية، ذلؾ أشبو كما الخاصة بمشكبلتيـ ؿ ـ،2005)البجة،

 .(59ص

 عالج ضعؼ التالميذ في التعبير:
صكماف) ص2012يرل كعاشكركالحكامدة)195ـ، ص2007(، (211ـ، تحديدأ، ف

إلى يجبأفيقكد فيتعبيرالطمبة، التيتؤثرسمبيان دراسةىذهالعكامؿكاألسبابالمسؤكلة
يجابيةالتييمكفأفتستبدؿبياالسمبياتالمؤثراتكبالنتيجةإلىعزؿأثرىاكبيافاألدكاراإل

كبالتاليينبغي:

كخمؽالدافعلمتعبير،إعطاءالطبلبالحريةفياختيارالمكضكعاتعندالكتابة،كخمؽ .1
 المناسباتالطبيعيةالتيتدفعالتبلميذلمكتابةأكالتحدث.
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مكضكعاتالتعبيربفركعالمغةكبالمكادالدراسيةاألخرل،كتكظيؼمكضكعاتاألدبربط .2
 كالقراءةفيذلؾ.

التعبير .3 مكاقؼ عمى بالتدرب االبتدائي الصؼاألكؿ كمنذ التبلميذ أماـ المجاؿ إفساح
 الشفكمالمختمفة.

كبالتالييككفلدييـتعكيدالتبلميذعمىاالطبلعكالقراءة،حتىتتسعدائرةثقافةالتبلميذ، .4
 قدرمفاألفكاركاأللفاظالتيتعينيـعمىالكتابةكالتحدث.

 تعممكىافيالمدرسة.يقياـاألسرةبمتابعةأبنائيامفخبلؿمراجعنيـفيالدركسالت .5

المناقشاتالتيتعقبمكاقؼالقراءةكالكتابةكالتعبيرالشفكمحكؿماتتضمنومفمعاف .6
 سبة.كأفكارككمماتمنا

 االبتعادعفاستخداـالعاميةفيالتدريس،كينبغيأاليقتصرذلؾعمىمدرسيالمغةالعربية. .7

زالةالخكؼكالترددمفنفكسالتبلميذبشتىالطرؽ .8 التدريبعمىالتحدثكالكتابة،كا  كثرة
 الممكنة.

 تعبيرالتبلميذ.فييجابانإمراعاةمعمميالمغةلؤلسسالنفسيةكالتربكيةكالمغكيةالتيتؤثر .9

 تفيـالتبلميذأبعادالمكضكعالتعبيرمكارتفاعلغةالحديثلدلالمعمـ. .10

تصحيحاألخطاء،كتقكيـاألسمكبكاالرتقاءبو،كتككيفالثركةالمغكيةكأغناؤىا. .11

 التعبير:أنكاع 
بغرض قسـالباحثكفالتعبيرإلىقسميف،القسـاألكؿمرتبطبالشكؿ،كالثػانيمػرتبط

لتعبير:ا
 )التحريرم(كالتعبير الكتابي  الشفيي,ينقسـ إلى التعبير  األداء:مف حيث 

الكتابيكأكثر:يسمىاإلنشاءالشفكمأكالمحادثة:كىكأسبؽمفالتعبيرالتعبير الشفكم - أ
مفالكتابيفيكأداةاالتصاؿالسريعبيفاألفراد،كالتفاعؿبيف،فيحياةالفرداستعماالن
ك األفراد المحيطة كيعتمدالبيئة فيالمراحؿيمالمحادثةكالسىالتعبيرالشفكمعمبيـ. ا

،النطؽالصحيحىكىيتعميـخاصكأساسيلتدريبيـعم،األكلىمفالدراسةاالبتدائية
مدادىـبالمفردات التعبيراىذدكيع،فيالمكضكعاتالتيتطرح،التيتميدىـلمكتابة،كا 

النفس يجكؿفيالكجدافاإلنسانيكذلؾلككن،مرآة مفخكاطريعبرعنيا،ويعبرعما
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شفك الرفيعة،يانالفرد المعاني أبمغ المعبرة،كينتقي األلفاظ التشبييات،كأجمؿ كأرقي
.(203صـ،2003)الحكامدة،عاشكر،كالصكر

:الكتابيالتعبير  - ب اآلىك إلى كأحاسيسو أفكاره الطالب ينقؿ كتابةأف مستخدمان،خريف
الكتابةم كقكاعد أخرل لغكية المغة)يارات كقكاعد كالصرؼ()اإلمبلء( عبلماتك،النحك

 .(168صـ،2012صكماف،)الترقيـالمختمفة
 إلى:ينقسـ  المكضكع,مف حيث 

:الكظيفيالتعبير -أ متطمباتو،ىك كينفذ مجتمعو، في لئلنساف يؤدمخدمة الذم التعبير
جنسو بني مع الت،بالتفاىـ المحادثةكيككف في كيتجمى ككتابيان، شفييان الكظيفي عبير

التعميمات لقاء كا  كاألخبار، كاإلعبلنات،،كالتكجييات،كالمناقشة، كالخطب، كاإلرشادات،
كالنشرات،كمؿءاالستمارات،كمحاضراتالجمسات.،كالمذكراتر،كالتقاري،ككتابةالرسائؿ

تسـبالفنيةفيالعرضكاألداء،فأسمكبومصقكؿ،:ىكلكفمفالتعبيريالبداعيعبير تال-ب
عيسكم،)الىالسامعباصطناعالصكركالتخيؿكعباراتومنتقاة،كفيوالرغبةفيالتأثيرعم

.(129صـ،2005مكسى،الشيزاكم،

يعدالتعبيرالشفكماألساسالذميبنىعميوالتعبيرالكتابيكالكاقعاليتأتىالنجاحفي
يإذالـيكفىناؾاعتناءكاضحبالتعبيرالشفكم،كذلؾبأنواألسمكبالطبيعيالتعبيرالكتاب

االىتماـ يأتي ىنا كمف يكتبكف، مما أكثر يتحدثكف فالناس العممية، الحياة في في المعتمد
بالشفكمأكالنفيدراسةالباحثة.

 مفيـك التعبير الشفكم:
ؽالذميصدرهالمرسؿمشافية"أنوالكبلـالمنطك:(227صـ،2007)عطيةيعرفو

استماعان المستقبؿ االتصاؿ،كيستقبمو كسائؿ خبلؿ مف أك المكاجية مكاقؼ في كيستخدـ
نترنتكغيرىا".كالياتؼكالتمفازكاإل،الصكتي

السفاسفة يعرفو ص2010)ك أفكاره":(178ـ، عف بمسانو الطالب إفصاح أنو
."عربيةسميمةكمشاعرهكأحاسيسوكخبراتوكمشاىداتوبمغة

"أنوالتعبيرالذميقكـعمىترؾالحريةلمطمبة(198ـ،ص2012)فعكيعرفوكذلؾ
الستحضاراألفكارلممكضكع،كاختيارالمفردات،كالجمؿ،كالتراكيبالمناسبةلذلؾالمكضكع".
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("أنوعبارةعفالمحادثةأكالتخاطبالذم138صـ،2003الدليميكالكائمي)كيعرفو
بيفالفردكغيره،بحسبالمكقؼالذميعيشوأكيمربو،كمفمياراتوغرسالثقةبالنفس،يككف

المعبرة الكممات استخداـ عمى القدرة كزيادة كتنظيميا، األفكار اختيار عمى القدرة كزيادة
كاستخداـالصكتالمعبركالنطؽالمتميز.

اسيسوكمشاعرهكأفكاره،بعباراتعفأحالتعبيرشفاىةقدرةالفردبأنو:كتعرفوالباحثة
سميمة،كأسمكبعمميمنظـ،كنطؽجيد،كأداءمصحكببتعبيراتممميحةمناسبة.

 أسس التعبير الشفكم:
أفالتعبيرالشفكميقكـعمى:(130ص،ـ2005الشيزاكم)كمكسى،كفالعيسكم،ميرلكؿهك

ركائزأساسية:

فيذمكأ راألفكاىيمعنكية: . 1 يدكر كلغكيةمياتعقمعممفتحدثملاىفا :مثؿ،ية،
دخاليافيعبلقةرمكزاختيار الكبلـ،كالتفكير،كعمميةاسترجاعالرمكزفيذاكرةنشطةكا 

 معأخرل.

2 أكلفظية:. الفكرة عف المتحدثمعبران الجمؿكاألساليبالتيينطؽبيا العباراتأك ىي
خريف.لآليكدنقميامجمكعةاألفكارالتيتكجدفيذاكرتو،كالتي

كذلؾكفؽالقكاعد،تتمثؿفيعنصراألداءالمغكمأكالكبلـفيالمكقؼالفعميصكتية:.3
التييسيرالكبلـكفقانليا.

تتمثؿفيعنصراألداءالمصاحبلمتعبير،مفإشاراتأكتمميحات،أكإيماءات:. إشارية4
يحأكالعمؿعمىالتأثيرفيالسامع.بأمىيئةمفالجسـ،ممايساعدعمىزيادةالتكض

 أىداؼ التعبير الشفكم:
(أفمفأىداؼالتعبيرالشفكم:204صـ،2007)يرلمعركؼ

 خريفكمحاكرتيـبمغةعربيةسميمة.تشجيعالطالبعمىمكاجيةاآل .1

التغمبعمىعامؿالحياءالزائدعندبعضالطبلبالذميحكؿدكفتكضيحاألفكار .2
 تجكؿفيخكاطرىـ.كالمعانيالتي

 تنميةالقدرةالخطابيةلماليامفمكاقؼحياتيةتستدعييا. .3
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الكبلمي .4 االرتجاؿ عمى القدرة أصحابيا،تنمية عند البديية تكالد؛كشحذ في لتسيـ
 األفكاركالخكاطر.

الحديثكاإلصغاء .5 الطالبعمىقكاعد أقكاؿالناسالذيفيتحدثكفإليو،تعكيد كاحتراـ
فخالفكه الرأمكاالجتياد.كا 

كالكائمي)ك الدليمي التعبير454صـ،2005يرل تدريس أىداؼ إجماؿ يمكف أنو )
الشفكمفي:

كتراكيب .1 فصيحة بألفاظ كاألفكار المعاني، عف التعبير عمى القدرة المتعمميف إكساب
 سميمة.

األفكار .2 سمسمة عمى القدرة المتعمميف جمؿ،إكساب في بعض عمى بعضيا كبناء
 بطةترابطانمنطقيان.مترا

 تزكيدالمتعمميفبالثركةالمغكيةالتيتساعدىـعمىالتعبيرالكاضحالسميـ. .3
 إكسابالمتعمميفالقدرةعمىتكخيالمعانيالجديدةكاألفكارالطريفة. .4
 تعكيدالمتعمميفالصراحة،كالجيربالرأمأماـاآلخريف. .5
كيدىـحسفالمبلحظةكدقتيا،كتشجيعيـتنميةركحالنقدكالتحميؿلدلالمتعمميف،كتع .6

 عمىالمناقشة.

(أفأىداؼالتعبيرالشفكمتتمخصفي:114صـ،2009كيرلمدككر)
 تطكيركعيالطفؿبالكمماتالشفكيةمكحداتلغكية. .1
 إثراءثركتوالمفظيةالشفيية. .2
 تقكيـركابطالمعنىعنده. .3
 تمكينومفتشكيؿالجمؿكتركيبيا. .4
 ىتنظيـاألفكارفيكحداتلغكية.تنميةقدرتوعم .5
لتعبيرالقصصيالمسمي.استخداـا .6

التالي:كفؽمفخبلؿالسابؽتمخصالباحثةأىـأىداؼالتعبيرالشفكم
 تعكيدالتمميذالتعبيرعفأحاسيسوكمشاعرهبأسمكبعمميمنظـ. .1



47

 تشجيعالتمميذعمىكصؼمايحيطبومفأشياء. .2
 الجيربالرأم.تعكيدالطالبعمىالصراحةك .3
 .إكسابالمتعمـالقدرةعمىمجالسةالناسكمجاممتيـبالحديث .4
 .إكسابالمتعمـالقدرةعمىالتعميؽعمىاألخباركاألحداث .5
 تعكيدالطالبعمىالتفكيرالحرالشخصيكالنقدالذاتيمعاحتراـأقرانو. .6
 دفعالتمميذلممارسةالتخيؿكاالبتكار. .7

 أىمية التعبير الشفكم:
الشفكمال التعبير إنماءميايعد المربيفعمىأف أجمعتآراء كقد الكتابي، لمتعبير د

قدراتالتبلميذعمىالحديثكالتعبيرالشفكمالجيدالصحيحمفأىـاألغراضفيتعمـالمغة،
المتعمميفعمىالتعبيرعف الثقافيقدرة كمماالشؾفيوأفمفمظاىرالرقيالمغكمكالتقدـ

بالكضأغراضي خاليةمفاألخطاءتتسـ بعباراتبميغة كالتحدثعفمقاصدىـ كحكالجماؿـ،
(.47صـ،2005البجة،)كالقكة

المغة تعميـ إلييا ييدؼ التي األساسية أغراضوالغاية تبميغ عمى المتعمـ قدرة ىي
و،كالقدرةعمىكالكفاءبمطالبالحياةالماديةكاالجتماعية،كالتعبيرعمافينفس،بعباراتسميمة

تفاعؿمعزمبلئوفيالغرفةالصفية،فالمتعمـىكأحكجمايككفلتعمـىذاالففمفإتقافالكبلـ
بمغةسميمةخاليةمفالغمكض.

(أفأىميةالتعبيرالشفكمتكمففي:48صـ،2005كيرلالبجة)
عمايخطرليـإثراءحصيمتيـالمغكيةمفاأللفاظ،كاألساليبالتيتسعفيـفيالتعبير .1

ضافةإلىأقدارىـعمىتكظيؼىذهاأللفاظكاألساليبتكظيفان مفالمعاني،كاألفكار،كا 
 سميمانفيمايناسبيامفمجرياتالحديث.

تتبلءـكمستكاىـالعقمي،كتعكيدىـعمىربطىذهاألفكار،،رفدىـبأفكاركمعافمفيدة .2
 كتسمسميا،كعمقيا.

جادةالنطؽ،كتمثيؿالمعانيكبخاصةعمىطبلقةالمسامساعدتيـ .3 ف،كحسفاألداء،كا 
 عندإلقائيا،كالكبلـعنيا.

تدريبيـعمىالمكاقؼالخطابية،كاالرتجاؿ،كاإلفصاحعمافيسرائرىـبكضكحكجبلء، .4
 كدكفانفعاؿ،كاضطراب،كحفزىـعمىإبداءالرأم،كالحريةفيالحديث.
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 الخجؿ،كالخكؼ،كعدـالثقةبالنفس،كالتمعثـ.نبذالمشكبلتالنفسيةالتيتتمثؿفي .5

الحديثمع .6 في االنطبلؽ عمى كتمرينيـ مبلحظتيـ، كتقكية اإلجابة، سرعة تعكيدىـ
 مراعاةالصحةكالكضكح.

يرغبكف .7 قدارىـعمىالتعبيرعما كا  الثقافي، األدبيةكالفنية،كمستكاىـ االرتفاعبأذكاقيـ
فيدقة،كصدؽ،ككضكح.

(أفأىميةالتعبيرالشفكمتتمخصفي:178صـ،2010اسفة)كيرلالسف

أفالتعبيرالشفكمكسيمةلتعمـالتعبيرالكتابي،كالقراءةالسميمة،لككفالطالبيتحدث .1
 بياقبؿأفيكتب.

تعكيدالطالبالطبلقةفيالحديث،كالجرأةفيإبداءالرأمكالشجاعةفيمكاجيةالناس .2
تقانيا،ك  ستعماليا.اكضبطالمغة،كا 

معالجبعضالعيكبالنطقيةكالنفسيةلدلبعضالطبلب،كمفمشكبلتوفيالميداف .3
مزاحمةالعاميةالفصحى.

 ميارات التعبير الشفكم:
(أفمفمياراتالتعبيرالشفكم:450صـ،2005يرلالدليميكالكائمي)

 ترتيباألفكاركتكاصميافيالحديث. .1

 المكضكع.التركيزعمىالجكانبالميمةفي .2

 صياغةالعبارةكعرضالفكرةفيضكءمستكلالسامعيف. .3

 لتحقيؽاإلقناعكاالمتاع.؛القدرةعمىتقديـالصيغالمناسبة .4

 تمكفالمتعمـفياالنطبلؽمفمخاطبةجميكرمفالناسفيمكضكععايشوكاىتـبو. .5

 القدرةعمىالمشاركةفيحكارحكؿمكضكعييـالمتعمـأكييـمجتمعو. .6

 الميارةفيإبداءالمبلحظاتحكؿخبرمنشكرأكحديثمذاع. .7

تمكفالمتعمـمفإدارةندكةأكقيادةحكارفيمكضكعييموأكييـمجتمعوفيلباقة .8
 كحسفتصرؼ.

 القدرةعمىاإلجابةالمركزةعفتساؤالتالمستمعيف. .9
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 ( أف مف ميارات التعبير الشفكم:45ص ـ,2012كترل شامية)

 ىالجكانبالميمةلممكضكع.التركيزعم .1

 حسفصياغةالعبارة،كعرضاألفكارحسبمستكلالمستمعيف. .2

 المقدرةعمىتحديدالخطأ،لغةتركيبا. .3

 .تحديداأللفاظالجكىريةالتييطرحيامتحدث .4
( أف مف أىـ ميارات 149ص ـ,2005كالشيزاكم)  ؛كمكسى ؛مف العيسكمكيرل كالن 
 التعبير الشفكم:

مقدمةشائقةتجذب, مقدمةمتصمةبالمكضكعكتميدلوبالمقدمة مثؿ: ميارات خاصة  .1
 انتباهالسامعيف،مقدمةمناسبالطؿ.

اتصاؿاألفكاريصمببالمكضكع،تنكيعاألفكار،كضكحميارات خاصة باألفكار مثؿ:  .2
األفكارترتيباألفكاركتسمسميا،تدعيـاألفكارباألدلةكالبراىيف،ربطاألفكارالفرعية

 باألفكارالرئيسة.

خمكاألسمكبمفاأللفاظكالعباراتالعاميةالساقطة،ميارات خاصة باألسمكب مثؿ:  .3
استخداـجمؿسميمةالتراكيب،استخداـجمؿسيمةالنطؽ،خمكاألسمكبمفالبلزمات،

ةلممعنىناسبمامتبلؾقدرمناسبمفالكمماتكاختيارأكثرىاجكدة،اختيارالكممةال
التعبيرعفاألفكاربجمؿمفيدة،ترتيبالجمؿالسيمةفيكسبكالمكقؼالمناسب،المنا

 معقكؿ، المكضكعكترتيب يناسب تكظيفا كالمعمكمات الحقائؽ تكظيؼ عمي القدرة
كاستعماؿاألمثمةلمشرحكالتفصيؿ،الربطبيفالعباراتباستخداـأدكاتالربطالمناسبة،

القدرةعميتكظيؼالقرأفالكريـأكككاإلطنابالممؿ،عدـاإلبجازالمخؿبالمعنيأ
بيف المبلءمة التعبيرات، بالجميؿمف االستفادة الحكـ أك األمثاؿ الحديثالشريؼأك

 الكمماتكبيفالجمؿ)الكمماتبقدرالمعنيالذمتؤديوالجممة(.

ميارات خاصة بالكقفات المناسبة:  .4 مفيدة، جممة كؿ التكقؼبعد ك الحرؼتسكيف
اتفاؽنبرةالصكتمعنيايةاألساليبالمختمفةمثؿ:كاألخيرمفالكممةعندالتكقؼ،
 االستفياـأكالتعجبأكالتمني.
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عدـإسقاطبإخراجالحركؼمفمخارجياالصحيحةميارات خاصة بالنطؽ السميـ مثؿ: .5
عدـالثأثأةأككأثناءالتحدث،في،مراعاةقكاعدالمغةرلالحركؼكاستبداليابحركؼأخ

 المجمجةأكالتيتية)عيكبالنطؽ(.
،الطبلقةفيالحديث،ىجكدةاإللقاءكتمثيؿالمعنميارات خاصة باألداء الجيد مثؿ: .6

ك ارتباؾ، دكف ثقة في عمكالتحدث القدرة خجؿ، أك حياء دكف الجميكر ىمكاجية
ا ىيئة أك اليديف أك الممحيالمناسببالكجو التعبير استخداـ الصكت،كلجسـ، جيارة

استخداـطبقةالصكتالمناسبةكتجنبالبطءفيالنطؽ،كتجنبالسرعةفيالنطؽ،ك
التتغيـالصكتيالخاصةعندتقميدىفبليرتفعكالينخفضعفالحدالمعقكؿ،القدرةعم

األصكات،نطؽالكبلـبصكتمناسبلممكافالذميتحدثفيو،مثبليختمؼالنطؽفي
نوالنادمفيالفصؿالمسجدع مناسبةاإليقاع)عنداالنتقاؿمفجزءإليجزء،أكك،
 .فكر(،كضكحالصكتبالنسبةلممستمعىمففكرةإل

كجكدخاتمةمغايرةلؤلساليباألكلي،فبلتكررالمعانيميارات خاصة بالخاتمة مثؿ:  .7
خاتمةمناسبةالطكؿ،باألساليبالسابقةنفسيا،خاتمةقكيةالعبارةتؤثرفيالمستمعيف،
 خاتمةتمخصالمكضكع،تككفالخاتمةنيايةطبيعيةلممكضكع.

 مف صكر التعبير الشفكم في المرحمة األساسية:

يأخذالتعبيرالشفكمفيالمرحمةاألساسيةصكراىعديدةيمكفأفيستثمرىاالمعمـلتدريب
:يميطبلبوعمييا،كمفأىـىذهالصكرما

إطبلؽحريةالتمميذبالحديثعفأممكضكعيختارهىك،كيككفدكرىكالتعبير الحر: .1
ال أكثرىـ يميؿ بعنكانات التبلميذ يذكر إذ تكجيييان، ىنا كىذهىالمعمـ فييا، التحدث

بيا مفالخبراتالتيمركا القصصأكالرحبلتأكغير:مثؿ،العنكاناتمستمدة سرد
النكعمفالمكضكعاتيميؿا،ذلؾ فىذا ألنوامتمؾمفردات؛لطالبإليالتعبيرعنوكا 

 .التعبيرعفتمؾالمكضكعاتىلغكيةتساعدهعم
يعرضالمعمـبعضالصكرالبسيطةالتيالتعبير عف الصكر التي تعرض عمييـ: .2

أفيختارالصكر يمكفالتعبيرعنيا،كالتيتتصؼبحيكيتياكحركتيا،كعميالمعمـىنا
برعفاكثرمفمعمـ.فقديعرضليـصكرةلمدينةأكالقريةاليادفةالتيتتضمفأكتع

كبعضفعالياتسكانيا.كيعتمدعم كمساجدىاكأشجارىا مساكنياكمدراسيا ىتظيرفييا
اإلجاباتبطريقة كيتصرؼفيىذه إجابات، كيتمقيمنيـ لمتبلميذ المعمـ يكجييا أسئمة
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كعالذميميؿأكثرىـإليالتعبيرعنو،ثـتنكيعالتعبيرإلختيارالمكضىتدفعالتبلميذإل
ييذبالمعمـعنكافالمكضكع،ثـيتحدثبطريقةعامةعنو،ثـيييئالمناخالمبلئـلحمؿ

 التبلميذلمتعبيرعفىذاالمكضكع.

مفخبلؿالمناقشةكالتعميؽتكظيؼ درس القراءة لمتعبير الشفيي: .3 يككفذلؾعادة
ق ديطمبالمعمـمفالتمميذأفيمخصبشكؿشفيياألفكاركاألسئمةكاالستفسارت،كىنا

 األساسيةالتيكردتفيالمكضكعالمقركء.

تؤدمالقصصدكراىميمانفيالتعبيرالشفييألفالتمميذبطبيعتومياؿالتعبيرالقصص: .4
عفتمؾالقصص،كمفأساليبالتعبيرعفالقصصىكالتعبيربتكممةالقصة،أككزيادة

التعميؽعممعمكمات أك القصصالتيقرئتأكىبجمؿكصفية، أكسرد معينة، قصة
استمعإليياالتمميذ.كعميالمعمـىناأفيستثمرعنصرالتشكيؽالذمتتصؼبوالقصص

 لتنميةالتعبيرالشفيي.

حمؿ التالميذ عمي الحديث عف حياتيـ كأنشطتيـ, كالحديث عف بيئتيـ كما يتكافر  .5
كيككفذلؾمفخبلؿمشاىداتالتبلميذلماىكمكجكدات كطير.فييا مف حيكاف كنب

 .فيبيئاتيـ،سكاءأكانتالبيئاتمدرسيةأـاجتماعية
،ـ2009كمقدادم،؛)عاشكرىذاالنكعىكالسائدفيالمرحمةاألساسيةالمكضكعات: .6

 (.139ص
 ألكاف مف التعبير الشفكم:

ممكفداخؿالصؼمفنقاشات،كحكارمايحدثوالمعىاليقتصرالتعبيرالشفكمعم
نمايمكفأفيتراءمفيصكرشتيمفأىميا: عفطريؽاألسئمة،كا 

 الخطابة .1

كمتطمبمفمتطمبات تعبيريانضركريان كفنان مفألكافالتعبيرالشفكم، لكنان الخطابة تعد
،كتسييردفةالتكاصؿاالجتماعي،كقدثبتعبرالتاريخأفلمخطابةدكرانفعاالنفياإلقناع

األحداث،كخيراألمثمةعميذلؾخطبالرسكؿالكريـ،كخمفائوالراشديف،كزيادبفأبيو،
.كالحجاج،كطارؽبفزياد
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تعرضعم عمالخطيبىكالخطابة يككف كىأف أدائيا، في لينجح تاـ أىـأاستعداد ف
خرآىع،كالصكتكبمعناالستعدادات؛العمـكالمعرفة،كطبلقةالمساف،كالقدرةعمياالقنا

.تأفتككفلديومكاىبخطابيةخاصةكالتيذكر

 المناظرات: .2

عرضكجياتالنظرالمتباينة،معالتركيزعميىكيستندىذاالمكفمفالتعبيرالشفكمعم
المناظرأفيككفكاعيانكؿ عناصرالحكاركالجدؿالتيتميزأكجوالخبلؼ،كلذايستمـز

خر،كىذايعنيضركرةأفيككففيقمةحضكره.طرحياالمناظراآلالكعيالنقاطالتيي
صغائو،ليتسنيلوالردالمناسب،كتفنيدأقكالو،كمبادلةالحجةبالحجة. كا 

لو نكعمفأنكاعاإلنشاءاإلبداعيالمعد فيككفالخظبة كتفترؽالخطبةعفالمناظرة
عمسمفان،كقدتككفارتجالية،دكفإعدادمسبؽفيحيف ىإفالمناظرةنشاطجماعيتقـك

مباراةكبلميةفيمكضكعمعيف.

 الندكات: .3

األصؿفيمفيكـالندكةالمغكمىكالجماعة،كالمشاكرة،كالدارالتييجتمعفييامجمكعة
مفاألفراد.كأماالمفيمكـالشائعمفالندكةفيكقتناالحاضر،ىكإسنادمناقشةمكضكع

 أربعة أك ثبلثة قؿ المكضكعمف مف جزء في التحدث منيـ كاحد كؿ أشخاصيككؿ
المطركحلممناقشةكيالتتضاربأقكاؿكؿمنيـأكتتكرر.

كيقصدبإقامةمثؿىذهالندكاتإظيارركحالعمؿالجماعيالتعاكنيفيحؿمشكمةمف
المشاكؿبشكؿديمقراطي،يشترؾفيومجمكعةمفالناسالتخاذقرارجماعي.

أفيتكافرفيياجممةمفالشركطأىميافالندكةمثمرة،كمجديةالبد كحتيتكك

أنوال .1 منياؼأفيتكافرفيياحريةالرأم،كأفاليدبد أفيدرؾالمشارككففيالندكة
 خر.آىمحدد،كأفيعكاأفالقصدمنياليسفكزمتكمـعم

 أفيشعرالمشارككفبالحريةكاالطمنئافكاألمف. .2

يتكافر .3 لكؿمتحدثأف الفرصة تاحة كا  المتمكـ كتشجيع اليدكء، ليعبرعف؛فيجكىا
 الخ،أفكاره،كاالحتراـالمتبادؿ....
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المحاضرة: .4

كذلؾمفخبلؿاتصاؿالمحاضر منظمة، بطريقة عرضألكافمفالمعرفة منيا يقصد
التبلميذ.

 المساجمة: .5

ابؽ،كتختمؼالمساجمةعفالمناظرةيقصدبيالغكيانالمبارزة،كالمعارضة،كالمغامرة،كالتس
يختار الندكة كفي متناقضتيف نظر كجيتي حكؿ تجرم المناظرة أف كذلؾ كالندكة،

بحيثيتحدثكؿكاحدفيجانبشخاصالمكضكع،كيشترؾفيمعالجتومجمكعةمفاأل
عمىأفيبرزكؿ،محددمفالمكضكع.فيحيفالمساجمةىيتبادؿالرأمفيمكضكعما

 درأيوباختصارفينقطةمفالمكضكع.كاح

 المسابقة: .6

المعرفة مف معيف المبارياتفيمضمار إجراء في المتمثؿ النشاط مف النكع ذلؾ ىي
الخطابة، في كالمسابقات كالعممية، األدبية كالمباريات الحرة، المطالعة في كالمسابقات

النشاطبجكائزلمفائز أفيقترفىذا كيمكفكتأليؼالقصص،شريطة تكسعفيىذااليف،
المدارس؛المكف مف مجمكعة أك مدرستيف، بيف المسابقات )ليشمؿ ،ـ2005البجة،
(.55ص

 مبادئ تربكية ينبغي مراعاتيا في تدريس التعبير الشفكم:
(أفمفمبادئالتعمـالتي49ـ،ص2005كالشيزاكم)؛كمكسى؛يرلكؿمفالعيسكم

لتعبيرالشفكممايمي:يمكفاالستفادةمنيافيتدريسا

 أفيعمـالتعبيرالشفييفيمكاقؼقديتعرضلياالتمميذفيحياتو. .1

يعبرعفأفكاره،العفأفكار .2 فالتمميذ التكمؼ، التعبيرفيجكمفالحريةكعدـ أفيعمـ
المعمـ،أكأفكارغيره،فبليفرضعميوشئمعيف،كحرمافالتمميذمفحريةالحديث،يسمبو

 سيمةمفكسائؿاكتسابالميارةفيالمغة.أىـك

أفتزكؿمفدركسالتعبيركؿمايثبطرغبةالتمميذفيالتحدث،كتعميقاتزمبلئوكمايبدك .3
 أثناءحديثالتمميذ.فيعمىالمدرسمفامتعاضأكضيؽ

مف .4 جيدة نماذج تقديـ مع التحصيؿ، كمستكيات معايير دائمان التبلميذ أماـ تكضع أف
 كعاتالمسجمةبصكتأحدالتبلميذأكالمدرسنفسو.المكض
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،كأفيكتسبالتبلميذفقطأفيركزعمىالمعنىكاألفكارفيحديثالتبلميذ،العمىالمفظ .5
 مفالمدرسىذهالنظرة.

 أفيستعمؿالمدرسأسمكبالميفكالصبرمعالتبلميذالذيفيغمبعمييـالخجؿكالتييب. .6

لغتوأماـالتبلميذ؛ذلؾألفتعميـالمغةيعتمدعمىالمحاكاةأفيحرصالمدرعمىسبلمة .7
 كالتقميد،كالتمميذيعتبرالمدرسقدكةلو،يحاكيوكيقمدهفيلغتوكأسمكبو.

أفيكجوالمدرسالدافعكالمثيرالذميحفزالتمميذإلىالتحدث،كيككفعفطريؽمشاركة .8
 ناسبكىذهالدكافع.التبلميذفياختيارالمكضكعاتالراقيةالتيتت

لمتمميذ .9 يتكقع أف يمكف كمفثـ بالكتابة، الكتابة كيتعمـ بالتعبير، التعبير يتعمـ المتعمـ إف
مفخبلؿبرنامجيقكـعمىأساسمفالممارسةالمتكررة،فالتكرارمفاألساليبحقيقانتقدمان

 الجيدةالتيتساعدفيتنميةمايحصموالتمميذ.

 يب عمى التعبير الشفكم في المرحمة األساسية:مناشط مقترحة لتدر 
األسئمة -أ بطريقة مكضكع عف في،الحديث شاىدكه مكقؼ في الحديث عمى تشجيعيـ أك

أفيككفالتحدثفيمكضكعاتتتعمؽبحياتيـعمىالمدرسةأكخارجيا،كيركزالمعمـىنا
 كمشاكميـكخبراتيـالسابقة.

 -ب فييا يخكضكف األطفاؿ كترؾ قضية بتكجيييـطرح المعمـ كيقكـ كتبقائية عفكية بطريقة
 كتصكيبأخطائيـكرصدأفكارىـ.

 سردقصةأكالتحدثفيخبرأكحادثةصادفتوفييكموأكفيأثناءمجيئوإلىالمدرسة. -ت

فساحالمجاؿليـ -ث كلتشجيعاآلخريف؛ليضحككا؛حكايةظريفةكالنكادرالمناسبةكالمقبكلة،كا 
 عمىالحديث.

إعادةمناقش -ج إلييـ بالطمب كذلؾ األطفاؿ، برامج كبخاصة المرئية اإلذاعة مسمسبلت ة
 سردىا،أكحكادثكمشاىدأكطرحبعضاألسئمةعمييـ.

سردقصتيذيبيةأكعمميةمفالمعمـ،ثـمناقشتيـفيياعفطريؽمجمكعةمفاألسئمة -ح
عادتيا.  كا 

 عرضمجمكعةمفالصكركمناقشتيـفييا. -خ

 ألشياءكعمؿالحدادأكالنجار.كصؼبعضا -د
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(.143صـ،2006زايد،)ئيةالمقررةفيالصؼمناقشةالنصكصالقرا -ذ

 خطكات تدريس التعبير الشفكم:
(أفالمعمـيسيرفيتدريسالتعبيرمفالصؼالرابعإلىالصؼ57صـ،2005يرلالبجة)

ية:الالسادسكفؽالخطكاتالت

المعمـبالتمييدلمكضكعالد .1  رسبتييئةأذىانيـلوبمقدمةشائعة.يقـك

يناقشالمعمـالتبلميذعفطريؽأسئمةمشقةتثيرفييـالرغبةفياإلجابةبقصدتبصيرىـ .2
بعناصرالمكضكععفطريؽاالستنباط،كاإلرشاد،ثـيقكـبمعاكنةالتبلميذفيترتيبىذه

 العناصر،كمفثـيدكنياعمىالمكح.

عم .3 كيقكـيحثالمعمـتبلميذه ىاإلجابةعفاألسئمةبعباراتمتنكعةكبأساليبمختمفة،
 بكتابةالجديدمنياعمىالمكح.

يكمؼبعضالطبلببالتحدثفيالمكضكعكموبقصدتدريبيـعمىربطالعباراتربطا .4
متسمسبلن.

( أف تدريس التعبير الشفكم يمر بعدة 455ص ـ,2005)مف الدليمي كالكائمي ل كؿي ير 
 مراحؿ:

مقدمةأكالتمييدكاختيارالمكضكع:يشرحالمدرسالمطمكبعمموفيىذاالدرس،كيجبال .1
عميوأفيساعدالطمبةبأفيذكرليـالمياديفالتييختاركفمنياالمكضكعات،أكىكالذم

 .تويختارمكضكعانمعينانيميؿأكثرالطمبةإلىالتحدثفيوأكمناقش

السبكرةمععناصرهاألساسية،كالضيرأفيكضحعرضالمكضكع:يعرضالمكضكععمى .2
المدرسىذهالعناصرشريطةأفتككفطريقةالعرضتبلئمومفحيثعرضالفكرةكالمغة

 كارالفمسفيةكاألخيمةالبعيدة.فيتجنبفيياالمدرساأل

ةحديثالطمبة:بعدأفيأخذأكثرالطمبةفكرةكاضحةعفالمكضكعتأتيالمرحمةاألساسي .3
مفالتعبيرالشفييكىيحديثالطمبةعفالمكضكعالمختاركقديمجأالمدرسإلىتكجيو

التحدثكييدلوعمىالطريقةالصحيحةكالتعبير.  بعضاألسئمةإلىالطالبالذميرـك
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 :التالية الخطكات فؽدرس التعبير الشفكم ينفذ ك ( أف ت141ص ـ,2011)يرل عيد 

فيو،:يعرؼالمعمـتبلمييديلتما  .1 بالمكضكعالذمتـاختيارهليتحدثكا كيككفالمعمـقد ذه
أعدلممكضكعمسبقان،إمامفاختيارهىكلممكضكع،أكاختيارالتبلميذلو،أكعفطريؽ

قصةقصيرة.

:يكتبالمعمـعنكافالمكضكععمىالسبكرة،كيمقيالضكءعمىجكانبعرضالمكضكع .2
 كجباألمرذلؾ،ثـيكجوأسئمةلمتبلميذ.منوباستخداـكسائؿتعميميةإذا

منطقيان،ثـمتسمسبلنبياترتيبانمكضكع،كيرتمـتبلميذهفيالعناصرالرئيسيةلميناقشالمع .3
 يطمبمفبعضالتبلميذالتحدثعفكؿعنصر.

فيالفكرةتصحيحاألخطاء:فقدتككفاألخطاءلغكيةأكنحكيةأكصرفية،أكأغبلطان .4
كالتعبيركص إخراجالحركؼمفمخارجيا،كقد أكعدـ الجمؿ، ككفىناؾعيكبتياغة
فيعمؿالمعمـعمىمعالجتيا.؛كعدـالثقةبالنفس،نفسيةكالخجؿ
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 الثالثالمحكر 
 

 الكتابي: تعريؼ التعبير 
فكارهكأحاسيسوإلىاآلخريفأل"ىكنقؿالطفؿبأنو:(131ـ،ص2006)زايديعرفو

ستخدمانمياراتلغكيةأخرلكقكاعدالكتابة)إمبلءكخط(،كقكاعدالمغة)نحككصرؼ(كتابة،م
كعبلماتالترقيـالمختمفة".

كسيمةلبلتصاؿبيفاإلنسافكأخيوأنو"(219ـ،ص2009عاشكركمقدادم)يعرفوك
.اإلنساف،ممفتفصموعنوالمسافاتالزمانيةأكالمكانية"

( البجة "313صـ،1999كيعرفو المترجمة( الكتابة عمى التبلميذ "إقدار بأنو
بعباراتسميمةتخمكمفاألخطاءبقدريتبلءـمعقدراتيـالمغكية،كمفثـتدريبيـ،ألفكارىـ

عمىالكتابةبأسمكبعمىقدرمفالجماؿالفنيالمناسبليـ،كتعكيدىـعمىاختياراأللفاظ
سميا،كربطيا"المبلئمة،كجمعاألفكاركتبكيبيا،كتسم

األلفاظكالتراكيب215صـ،2005يعرفوصبلحكالرشيدم) عمىانتقاء القدرة ىك ")
يجابية.إلتعبيرعفقيموكاتجاىاتوكأخبلقياتوامكميارةتككيفالجمؿل

كىكالنكعكتابي،يكعبارةعفاتصاؿالفردبغيرهبشكؿف"كأمامفيكـالتعبيرالكتابي
ال في كالمألكؼ ،مدارسالسائد مياراتوعاـ،بشكؿ العبارات،كمف في الصيغة ،كضكح

الكممات،كالتراكيب اإل،كسبلمة األخطاء مف كالجمؿ األفكاركالنحكية،مبلئية كتسجيؿ
.(140ـ،ص2005كالكائمي،كمتسمسمة")الدريمميببطريقةسميمةليكاألسا

سابقان ذكره تـ :بيأفالتعبيرالكتاكترلالباحثةمفخبلؿما القدىك رة عمىتمميذ
بعباراتسميمةتخمكمفكالكتابة،كالتعبيرعفأحاسيسوكأفكارهكمشاعرهفيكضكحكتسمسؿ،

،مستخدمانمياراتلغكيةكقكاعدالكتابة)إمبلءكخط(،األخطاءبقدريتبلءـمعقدراتيـالمغكية
كقكاعدالمغة)نحككصرؼ(كعبلماتالترقيـالمختمفة.

 ف التعبير كاإلنشاء:الفرؽ بي
فقد الحديثة التربية أما مصطمح)اإلنشاء( التعبير عمى تطمؽ التقميدية التربية كانت

كذلؾألفالتعبيرىكالمظيرالعفكملمغةفيحيفأف؛استبدلتمصطمحاإلنشاءب)التعبير(
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إذ باإلضافةإلىأفالتعبيرأكسعمفاإلنشاء، نويشمؿإاإلنشاءىكالمظيراالصطناعي.
مجاالتالحياةكميا،فيالبيتكالشارعكالمدرسة،فيكمرآةالحياةكميا،أمااإلنشاءفيكأضيؽ
دائرةمفالتعبير،كىكصنعة،لذاسمىالقمقشندمكتابو)صبحاألعشىفيصناعةاإلنشاء(،

نشاءيقتصركتابيانفيحيفأفاإلأككىكيشمؿمكاقؼالحياةكالتفاعؿمعالمجتمعإفشفكيان
.(174صـ،2010طاىر،)عمىالجانبالكتابي

 أىمية التعبير الكتابي:
شخصية عنكاف ىي فالمغة المغة. بدكر ارتباطو بسبب الكتابي التعبير أىمية تأتي

األمة،كأىـظاىرةاجتماعيةانتجياالعقؿالبشرم.إنياسرتطكرالمجتمعاتالبشريةبأشكاليا
لييايرجعالفضؿ فيالعبلقاتاالنسانيةعمىمرالعصكركتطكرىا،إنياحاممةلتراثاألمةكا 

بومفاتصاؿ،كارتباطبيفالحاضركالماضي تقـك بما الثقافيكالحضارم، لتاريخيا مجسدة
(300صـ،2011،؛كالشقصيالسخنيك؛الخزاعمة)

مومنذدخكلوحقؿفالتعبيريبلزإفيبمكرةفكرالطالبإذانميماندكرالتعبيركيؤدم
حتى يككفالتربيةكالتعميـ الدراسةنيايةمراحؿحياتو. إما أماـطريقيف: اإلنسافبشكؿعاـ
الدراساتالعميا(أكالحياةالعممية،ككؿىذيفالطريقيفيحتاجإلىالتعبير)المستمرةفيالجامعة

 التحريرم التعبير فممارسة كاإلبداعي. الكظيفي بنكعيو: مفالكتابي خالية سميمة بطريقة
لمف كذلؾ معيا، التعامؿ في كترغبو تعمميا، صعكبات كتذلؿ الطالب لغة تنمي األخطاء،
بغية سميمة، بصكرة فكره ترجمة يستطيع حتى لو؛ ضركرية فيي الحياة سمؾ في ينخرط

محدد بشكؿ اآلخريف مع يبتغيياالتكاصؿ التي لمغاية يكصمو )كسميـ ـ،2008السميتي،
.(86ص

اختيارفيكالتدبرلمتفكيرفرصةالتبلميذأنويعطيمفأىميتوالكتابيالتعبيريستمد
الصياغة،كجكدةاألسمكبتنسيؽإلىإضافةكالتراكيب،األلفاظكانتقاءالمناسبة،األفكار

عبلجكمحاكلةالطبلب،لدلكالقكةالضعؼجكانبعمىلمتعرؼكيفسحالمجاؿأماـالمعمـ
الخاصةالضعؼ، المكاىب ذكم الطبلب اكتشاؼ خبللو مف كيستطيع القكة، نقاط كتعزيز

فيشجعيـكيكجييـ.

 أىداؼ التعبير الكتابي:

ق -1 مفتنمية الطفؿعمىطرحالفكرة كلديوبعمؽيناسبمسجميعانجكانبيادرة تكلنمكه
 ه.الكقت؛ليصححأخطاء
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 أدكاتالكتابة.كتقكيةالصمةبيفالطالب -2

3-  كىذايعطي كتيذيبيا، كتنقيحيا الراقية المغكية األساليب الختيار الكافية الفرصة الطفؿ
 األمراليكفرهالتعبيرالشفكم.

 يتيحلوفرصةالكصكؿإلىمرحمةاالبداعبتكفرالكقتالكافيلذلؾ. -4

5-  مفجانبييا الكتابية -الخطكاإلمبلء–ينميلدلالطبلبالميارة ـ،ص2006)زايد،
145). 

( أف التعبير الكتابي يحقؽ لطالب األىداؼ التالية:205ـ, ص2007) يرل معركؼك 

 بيتانكمدرسةكمجتمعان.–أفيصبحقادرانعمىكصؼالبيئةالتيتحيطبو -1

أفيصبحقادرانعمىاستخداـالثركةالمغكيةالتييكتسبيافيدراسةالمكادالتييتعمميا -2
 بالمغةالعربية.

كسيكلة.أفيصبحقادرانعم -3  ىالتعبيرعفأحاسيسوكمشاعرهكأفكارهكآرائوبيسرو

 أفيصبحقادرانعمىتمخيصمايقرأهأكيسمعوبمغتوالخاصة. -4

األكلى)الجممة(،مركران -5 المغكية مفالكحدة بدءان التعبيرية، أفيتدرجفياكتسابالقدرة
بالفقرةالكاحدةالتيتتضمففكرةكاحدة،كصكالنإلىالمكضع المتكامؿالمككفمفأفكارو

 متآلفةفيفقراتمتناسقةمترابطة.

الخط، -6 حيث: مف كتابتو، بتنظيـ ييتـ كأف تدريجيان المغكية األخطاء مف يقمؿ أف
 كاستعماؿعبلماتالترقيـ،كتقسيـالمكضكعبعدداألفكارالرئيسةفيو.

-تصاعديان–أفيرتقي -7 التعبيرم،مفحيث: نتاجو المغكم،كسعةبأسمكبوكا  االستخداـ
 األفؽالفكرم،كاالبتكارالذىني

أفينميممكتوالكتابيةباإلكثارمفالكتابةفيالمكضعاتالتييرغبفييا،بعيدانعف -8
 العراقيؿكالقيكد.

بقضاياأمتو،فيشاركياآمالياكآالميا،كيجردقمموفيمايستطيعولمدفاععنيا. -9  أفيمتـز

 فاىةكاالبتذاؿ،كيستخدموفيسبؿالخيركالحؽكالفبلح.أفيحصفقممومفالت -10
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 ( أف أىداؼ التعبير الكتابي تتمخص في :110ص ـ,2007يرل أبك الييجاء)
 كىذايعني:،تنميةقدرةالمتعمـعمىالتعبيرالكظيفي -1
الرسائؿكالتقاريركالممخصات -أ ككتابة قدرتوعمىالمحادثةكالمناقشةكقصالقصة تنمية

 الجمسات.كمحاضر
إقدارالطالبعمىالتحدثمعاآلخريفكمجاممتيـكاستقباليـككتابةالبقياتكالبطاقات -ب

 كالبلفتات.
 إقدارهعمىكتابةرسالةشكرأكبطاقةتينئةبزكاجأكمكلكد. -ت
 تنميةقدرةالتمميذعمىالتعبيراالبداعي: -2
 -أ كانفعاالتو كأحاسيسو أفكاره عمىالتعبيرعف قدرتو ككصؼماتنمية كمشاعره كعكاطفو

 يعجببومفمظاىرالطبيعةكغيرالطبيعةمماأبدعواإلنساف،ككصؼأحكاؿالناس.
 كيككفذلؾعفطريؽكتابةالمقالةكالقصةكالشعركالخطبةكالمسرحيةبأسمكبمعبرجميؿ. -ب

تنميةرغبتوفيالرجكعإلىالمصادركالمراجعككؿمصادرالمعرفةكالمعمكماتالف -ت
 مفيكتباألنكاعاألدبيةالسابقةالبدأفيحتاجإلىىذهالمصادر.

الرجكعإلىكتباألدبكالقراءةكمايكتبفيالصحؼكالمجبلتلمتعميؽعميياكنقدىا -ث
أكتمخيصياككؿذلؾممايبدعفيوالطبلب.

 الكتابي:جكانب التعبير 
.الفكرةالمتعمقةالمدركسة-1

.لفقرةالمتقنةالجممةالمكحيةكا-2

.كمابينيامفعبلقات،كالتصكرات،السيطرةالكاممةعمىالمفاىيـ-3

.(100-99صصـ،2010طعيمو،االىتماـبفنكفالكتابة) -1
 مجالت التعبير الكتابي:

كمجاالتوإف  إنساف، أنماطالنشاطالمغكمالذماليستغنيعنو الكتابيمف التعبير
(،كعبدالبارم81صـ،2008)يرلالسميتيكاةكاتجاىاتيا،يالحيعديدةتتصؿبشتىنكاح

(أفمجاالتالتعبيرالكتابيتنقسـإلىقسميف:148ـ،ص2010)
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مجاالتالتعبيرالكظيفي:كتشمؿإعدادالكمماتفيالمناسباتالمختمفةكالتينئةكالتعزية، -أ
 الرسمية الدكائر طمبات عداد كا  عداد كا  كالشركات، كالبنكؾ كظيفيةالتقارير ميمات عف

عدادالممخصاتككت  بةالبرقياتكمؿءاالستمارات.اككتابةالتعميماتكاإلعبلنات،كا 

مجاالتالتعبيراإلبداعي:كتشمؿالفنكفاألدبيةالمختمفةكالقصصكالمقاالتكاليكميات -ب
كالتراجـكالشعر.

 كمف أىـ صكر التعبير الكتابي ما يمي :

 كال)يرل ،كصكمافـ؛2006الياشميك؛ـ2011كالسفاسفةـ؛2003،كائميالدليمي
يمي:التعبيرالكتابييمكفإجماليافيمامفأىـصكرـ(أف2010

 كتابةالمقاالت. -1
 كتابةالرسائؿبأنكاعيا. -2
 كتابةالبرقيات. -3
 كتابةالممخصات. -4
 كتابةالتقارير. -5
 كتابةالدعكات. -6
 كتابةالمذكراتالشخصية. -7
 اإلعبلنات.ككتابةالبلفتات -8
 كتابةفياألحداثالجارية. -9

 كتابةالسجبلت. -10
 إعدادالخطبكالكمماتاالفتتاحيةأكالختامية. -11
 إعدادالتكجيياتكاإلرشادات. -12
 تعبئةاالستمارات. -13
 نثراألبياتالشعرية. -14

 اإلجابةعفاألسئمة.كتابةاألبحاث. -15

 كتابةالكصؼالدقيؽلممشاىدكالمناظر. -16
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 ( أف مف صكر التعبير الكتابي ما يمي:219ص ـ,2009م)كيرل عاشكر كمقداد
 كتابةاألخبارالسياسية،الرياضية،االجتماعية. -1
 إجابةاألسئمةالتحريرية. -2
 تمخيصمكضكعما،أكقصةبعدقراءتياأكبعداالستماعإلييا. -3
 تأليؼقصةفيمجاؿمخصكص. -4
 تحكيؿقصيدةشعريةإلىنثر. -5
 ةمصنع،أكمؤسسةحككمية.كتابةالتقاريرعفزيار -6
 كتابةالرسائؿكالبرقياتفيمكضكعاتمختمفة. -7
 كتابةالمكضكعاتاألخبلقيةكاالجتماعية. -8
 إعدادكمماتإللقائيافياإلذاعةالمدرسيةفيالمناسباتالمختمفة. -9

:كىناؾ مف أضاؼ صكران أخرل منيا
 لمراجعةعمىالتبلميذ.ثـعرضىذها،بمراجعةكتابمفالكتبكتككفالمراجعة: -1
أك -2 سياسية، أك اجماعية، كانت سكاء المشكبلت مف المشكمة يمس الذم المقاؿ:

اقتصادية،كذلؾمفخبلؿتحميؿالمشكمةكبيافأسبابياكدكافعيا،ثـالنتائجالمترتبة
 عميياإيجابيةأكسمبية.

ـ،2000مجاكر،)ىرظاىرةمفالظكاالمقاؿالكصفيالذميعرضفيوالتمميذكصفانل -3
 .(274ص

 مبادئ تعميـ التعبير الكتابي:

 استشارةالتمميذكتشكيقوبالحديثعفالمكضكع. -1

 إعطاءالتمميذفرصةالتفكيرقبؿكتابةالمكضكع. -2

جمعاألفكاركتنسيؽعناصرالمكضكع،مفخاالؿالحديثعفاألفكارالمستنبطةمف -3
 .(183صـ،2010طاىر،) حدةثـتنسيقياالتبلميذفكرةفكرة،كمناقشةكؿفكرةعؿ
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( ضركرة كجكد مجمكعة مف المبادئ التي يجب أف 91ص ـ,2008كيرل السميتي)
 . مف أىميا ما يمي:الكتابي يراعييا المدرس في تدريسو لمتعبير

لككانتمرةمف -1 أفتككفالمكضكعاتالمعركضةعمىالطمبةكثيرةكمتنكعة.حبذا
،أكعمىاألقؿيشارككفالمدرسفيتحديدىا؛حيثتككفلدييـاختيارالطمبةأنفسيـ

 الدافعيةفيالكتابةعنيا.

عمىالمدرسأفيترؾلمطمبةحريةتحديدمايريدكفالكتابةفيو،كالطريقةالتييكتبكف -2
 بيا،فبليحددعناصرالمكضكع.

لتييقرؤكنياعمىالمدرسإرشادالطمبةإلىمجمكعةمفمصادرالمعرفة،كالمراجعا -3
 قبؿالكتابةفيالمكضكعالمختار.

فذلؾيا،كقبؿالكتابةفيياتحريرانفإمناقشةالمكضكعاتبطريقةشفكيةأثناءالقراءةل -4
 يثرمالجانبالميارمكالمعرفيلدلالطالب،يجعموأكثركثكقانفيكتابتو.

األلفظتككفقبؿاأللفاظ؛االىتماـبالمعنىقبؿالمفظ؛أمأفيركزالمعمـعمىاألفكار -5
 خادمةلمفكرةمعبرةعنيا.

التعبير،بحيثتككفىذهالمكاقؼمماثمةلممكاقؼالتي -6 تييئةمكاقؼطبيعيةيتـفييا
 يستخدـفيياالتعبير.

استثارةدكافعالطمبةنحكالكتابة،كذلؾباختيارالمكضكعاتالمستمدةمفخبراتيـأك -7
 نشرمكضكعفيمجمةالمدرسة.

يمكف -8 التي المغكية المكاقؼ مف كاالستفادة العربية، المغة فركع ببقية التعبير ربط
 استثمارهفيالتدريبعمىمياراتالتعبيرالمختمفة.

ال -9 بؿ فقط، الكتابة عمى بالقدرة الطمبة تزكيد التعبير تعميـ مفليساليدؼمف بد
ناسبلممكقؼاالجتماعيكالعمميتزكيدىـبالقدرةعمىتحديدالمجاؿالمغكمالكتابيالم

 الذميتطمبالكتابة.

تزكيدالطمبةبمعاييرالجكدة،كمستكياتاالتقاففيالكتابةأمرضركرملتقدـالطمبة -10
 فيكتاباتيـنحكاألفضؿ.

المعمـقدكةالطالبكمثموالمحتذل،فبلبدأفيعنىبتعبيره؛حتىيضربلمطالبمثبلن -11
 طالخاليمفاألخطاء.جيدانفيالتعبيرالبسي



64

أفيكضحالمدرسلطمبتوكظيفةالجممةفيالتعبيرعفالفكرةالصغيرة،ككظيفةالفقرة -12
فيالتعبيرعفالفقرةالكبيرةالمتضمنةلكثيرمفالتفاصيؿ،ككظائؼعبلماتالترقيـ

 كغيرذلؾ.

 عمىالمدرستدريبالطمبةعمىالكتابةكفؽمعاييركمياراتكاضحة. -13



 رات التعبير الكتابي:ميا
(أفمياراتالتعبيرالكتابيتنحصرفيعدةجكانب:32صـ،2006يرلالياشمي)

األلفاظكالكمماتىي:المبناتاألكلىفيعمميةالتعبيرعفالفكر،ميارات خاصة باأللفاظ: -
ا.كىيرمكزلؤلشياءالتينراىا،أكنحسيا،أكنسمعيا،أكنشميا،أكنتذكقيا،أكنفعمي

 مايمي: كيندرجتحتمياراتاأللفاظ

 استخداـالمفرداتالمعبرةعفالمعنىالمقصكد. -1

 استخدداـمفرداتعربيةفصيحة. -2

 .الرسـاإلمبلئيالصحيحلمكممات -3

 ميارات خاصة بالتراكيب: -

الجممة كالتعنيىنا الفكرة، التركيباإلنشائيعف األكلىفيعممية الخطكة الجممة تعد
ف لمقارئمجاالنالنحكية تترؾ ال كاممة، فكرة التيتعبرعف المؤثرة الجممة نعني بؿ قط،
 لمتساؤؿ.

مقارئمعنىكامبلن،كيتحقؽذلؾلالجممةالصحيحةىيالتيتقدـكالبدأفيتعمـالطالبأف
ميارات تحت كيندرج كالخبر. المبتدأ في األركاف ىذه كتتمثؿ أركانيا اكتماؿ خبلؿ مف

مايمي:التراكيب

 بناءجممةمكتممةاألركاف. -1

 استخداـأدكاتالربطبيفالجمؿكالفقراتاستخدامانصحيحان. -2

 انتقاءالجمؿكالعباراتالمؤديةلممعنىالمقصكد. -3
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 ميارات خاصة بالشكؿ: -

برازهكتنسيقو، ىكالقالبالذميصبفيوالكاتبأفكارهكآراءه،كيفيدفيتكضيحالمحتكلكا 
كؿكمامفقبيؿالزخرؼأكالزينةلمكضكعحيثلـيفرؽالعمـبيفماىكشكالشكؿليس

فبلكجكدلمشكؿبدكفمحتكلكالتأثيرلمممحتكل،خركالـزىكمضمكففكبلىمامكمؿلآل
ية:لفرعيةالتالشكؿ.كيندرجتحتمياراتالشكؿالمياراتا بدكف

 استخداـعبلماتالترقيـاستخدامانصحيحان -1

 اـالفقراتفيالكتابةكيتضمف:اتباعنظ -2

 ترؾفراغفيبدايةالفقرة. -أ

 مراعاةاليكامش. -ب
 ميارات المضمكف: -

كتابةمقدمةمناسبةتشيرإلىأىـاألفكارككتابةعنكافمعبركجذاب،كاختيارالمكضكع،
المتضمنةكتتميزبالجاذبية،صمبالمكضكعكتناكؿأبعادهبدقةككضكحكتسمسؿمنطقي،

يستفادمنو،كجممةخاتمةأكعبارةتعميؽككتابة خاتمةلممكضكعتمخصأىـأفكاره،كما
فيترتيب األفكاركعرضيا تنظيـ كالفرعيةبكضكح، األفكارالرئيسة تحديد بذىفالقارئ،
باألدلة األفكار تأييد الحاؿ، لمقتضى الكبلـ مناسبة كدقتيا، المعمكمات صحة منطقي،

كجكدةاألسمكبكسبلمةالمعنى.كالشكاىدإلقناعالقارئ
 ( أف مف ميارات التعبير الكتابي ما يمي:151ـ, ص2006يرل زايد)

 استخداـعبلماتالترقيـصحيحةفيمكاضعياالصحيحة. -1

 سبلمةالفكرةككضكحياكدقتيا. -2

 تماسؾالجمؿكالعبارت. -3

 عدـتكرارالكمماتبصكرةممجكجة. -4

 يةأكلغكية.خمكالجممةمفاألخطاء:نحكيةأكصرف -5

 الصدؽفيالتعبير،بأفيككفصادرانعفعاطفةصادقة. -6

 التسمسؿالمنطقيلؤلفكار. -7
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 التسمسؿالزمنيلؤلفكار. -8

 الفعؿالمناسبلمحدث. -9

 التكازففيتفصيؿاألفكاركالتعبيرعنيا. -10

 اختياراأللفاظكالتراكيبالمناسبةلممعانيكاألفكار. -11

لقرآفالكريـأكالحديثالنبكمأكالشعركالنثرفيالقدرةعمىاستخداـالشكاىدمفا -12
 المكافالمناسب.

استخداـالمغةالفصيحة. -13

 ( ميارات التعبير الكتابي في ما يمي:238ص ـ,2007)شمؿ عطيةك 

 ميارةاختيارالمكضكع. -1

 ميارةاختياراألفكار. -2

 ميارةعرضاألفكار. -3

 ميارةالربطبيفاألفكار. -4

 كالتراكيبالتيتحمؿاألفكار.ميارةاختياراأللفاظ -5

 ميارةالتقديـ. -6

 ميارةالختاـ. -7

 ميارةاالستشيادبالشكاىداألدبية. -8

 ميارةالخطكصحةالرسـ. -9

 الفقراتكاستخداـعبلماتالترقيـ. ميارةتنظيـ -10

 ميارةااللتزاـبقكاعدالنحككالمغة. -11

 ميارةالسعةفيالخياؿ. -12

 ميارةاإلفصاحعفالرأم. -13

 جةفيالدفاععفالرأم.ميارةقكةالح -14

 ميارةحسفاإللقاء. -15
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 ميارةحسفاإلصغاء. -16

 ميارةتسجيؿالمبلحظات. -17

 ميارةالحكاراألدبيكتقبؿكجياتالنظر. -18

 ميارةتحديدنقاطالقكةكالضعؼفيمايطرحواآلخركف. -19

 ميارةإظياراالحتراـلمايطرحواآلخركف. -20

 ميارةاالسترساؿفيالحديثكعدـاالضطراب. -21

تدريسالباحثةتع كمفخبلؿ العمرية الكتابيباختبلؼالمرحمة ددتمياراتالتعبير
الكتابي بالتعبير ترلبأفىناؾمياراتخاصة األساسية، المرحمة مف  مثؿ:لمصؼالرابع

فقرات لتككيف الجمؿ كترتيب الجمؿ، لتككيف الكممات كترتيب لممعنى، المبلئـ المفظ انتقاء
جراءات.ىذاماستحددهالباحثةفيفصؿاإلتالبلزمةلمصؼالرابعككغيرىامفالميارا

 خطكات تدريس التعبير الكتابي: 

 المقدمة: -1

استدعاء ذلؾ كيستمـز كتشكيقيـ، المكضكع. إلى الطالبكجذبيـ انتباه استثارة فييا يتـ
إلى يؤدم نفسي جك في الطبلب بكضع المعمـ يقكـ أف يعني كىذا السابقة؛ خبراتيـ

مكضكعالدرس،كيييئأذىانيـ.

 المناقشة: -2

كيتبعفيذلؾمايمي:

بمناقشةالمكضكعبأسئمةتؤدمإلىتكجيوأفكارالطبلبإلىالمكضكعالمقترح، - يقـك
مراعيانالتسمسؿكالتدرجفييابحيثتؤلؼمجمكعةإجاباتالطبلبعناصرالمكضكع

 الرئيسية.

باختياربعضجمؿالطبلب - المعمـ عمىالسبكرةيقـك كيكتبيا بشكؿجيد، المصكغة
 عمىشكؿممخصسبكرم.
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 النشاط الكتابي: -3
الممخصالسبكرم:حيثيقكـالمعمـبتكجيوانتباهالطبلبإلىالممخصالسبكرممشيران -

في المعمـ يرغب التي المفردات أ، الجميمة، العبارات أك المفتاحية، الجمؿ إلى
 استخداميامفقبؿالتبلميذ.

تابةالمكضكعأكحؿالتدريبات:يطمبالمعمـمفطبلبوكتابةالمكضكعالمطركحأكك -
 حؿالتدريبالمعيفميتديفبماسبؽمعالجتوفيالممخصالسبكرم.

عف - كاشفان كمصححان، مكجيان طبلبة بيف المعمـ ينتقؿ كتصحيحو: المعمـ تكجيو
 األخطاءالعامةالتيكقعفيياالتبلميذ.

لصدديفضؿأفتتـكتابةالمكضكعداخؿالصؼ،كأاليكمفيـبإتماـالعمؿكفيىذاا -
 فيالبيتإالفيالحاالتالنادرة.

 التقكيـ: -4

يطمبالمعمـبعدانتياءطبلبومفالكتابة،كبعدأفيككفقدرصدأخطاءطبلبوالشائعة،
يضاحيا، اء.دفاترىـكتصحيحماكقعكافيومفأخطلكيطمبإلييـالرجكعكا 

الطبلببشكؿجيدتشجيعان كيفضؿأفيكتبالمعمـبعضاألنماطالمغكيةالتيصاغيا
.(146ـ،ص2006)زايد،عزيزانلتمؾاألنماطليـ،كت

( أف تدريس التعبير الكتابي يمر بالخطكات 456ـ, ص2005يرل الدليمي كالكائمي)
 التالية:

يشكؽالطمبةإلىالدرسكيييئالتمييدأكالمقدمةكاختيارالمكضكع:يميدالمدرس -1 بما
 أذىانيـلو.

المدرسأـ -2 مف مختاران أكاف سكاء المختار يعرضالمدرسالمكضكع عرضالمكضكع:
إلى أفينبو كينبغيلممدرسىنا األساسية، مععناصره مفالطمبةعمىالسبكرة  مختاران

ا،ككذلؾتكضيحخطكاتضركرةالعنايةبالفكرةمفحيثتسمسمياكترابطأجزائياكتدرجي
اضطرابكال غير العباراتمف بيف التاـ كاالنسجاـ المنطقي الترابط كالتزاـ المكضكع،

 تناقضكالحشككالتكرار.

الطالب -3 يدكف إذ التحريرم خطكاتالتعبير مف األساسية الخطكة كىي المكضكع: كتابة
 معمكماتوكتصكراتوحكؿالمكضكعفيدفترالتعبير.
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احثةمفالضركرمأفيكتبالطبلبالمكضكعالمطمكبداخؿغرفةالصؼ،ترلالب
المتعمـكقدرتوعمىكتابةالمكضكع،كتحديدنقاطالقكة حتىنستطيعالحكـعمىمدلكفاءة
لديوكالعمؿعمىتعزيزىا،كنقاطالضعؼكالعمؿعمىمعالجتيا،كأيضانمفباباعتمادالمتعمـ

عمىنفسو.

 طمبة في التعبير الكتابي:مظاىر ضعؼ ال
تتعمؽ مظاىر قسميف: إلى قسمت فقد كمختمفة متعددة الكتابي التعبير مظاىر إف

أ إلى أيضا قسمت كما الشكمية، بالناحية تتعمؽ كمظاىر المكضكعية، أقساـ:ربالناحية بعة
 ؿ.مظاىرتتصؿبالعبارةكاألسمكبكمظاىرتتصؿباألفكار،كمظاىرتتصؿبالتنظيـكالشك

. مظاىر تتصؿ بالمفردات:أ

مايمي:لطبلبفيالتعبيرالكتابيتتمثؿبيتصؿبالمفظةالمفردةمجمكعةمفمظاىرضعؼا

 شيكعاأللفاظالعاميةكالدخيمة. .1

 كثراألخطاءفيرسـالكمماتككتابتيا. .2

 الخطأفيصياغةالكمماتصياغةصرفيةسميمة. .3

 العجزعفاختيارالكمماتالدقيقة. .4
 مظاىر تتصؿ بالتركيب كاألسمكب:ب. 

يتصؿبالتركيبكاألسمكبمجمكعةمفمظاىرضعؼالطبلبفيالتعبيرالكتابيتشتمؿما
 يمي:
 االضطرابفيبناءالجممة. .1

 استخداـضمائراليعمـمرجعيا. .2

 كالضعؼفياستخداـأدكاتالربط.تفكؾالجمؿ، .3

 شيكعالخطأالنحكم. .4

 كبيفالغيبةكالخطاب،بشكؿمفاجئ.،ءاالنتقاؿبيفالخبركاإلنشا .5
 ت. مظاىر تتصؿ باألفكار:

يتصؿباألفكارمجمكعةمفمظاىرضعؼالطبلبفيالتعبيرالكتابيتتمثؿفيمايمي:
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 ضحالةاألفكار،كضعؼالقدرةعمىاستيفائيا. .1

 ضعؼالقدرةعمىالتركيز،عمىالفكرةاألساسية. .2

 يحيا.غمكضاألفكار،كضعؼالقدرةعمىتكض .3

 كثرةاالستطرادات،كالخركجعفالفكرةاألساسيةلممكضكع. .4
 ث.مظاىر تتصؿ بالتنظيـ كالشكؿ:

التعبير في الطبلب ضعؼ مظاىر مف مجمكعة لو العاـ كالشكؿ المكتكب، بتنظيـ يتصؿ
الكتابي،كمنيا:

 ضعؼالقدرةعمىاستخداـالفقرات. .1

 التعثرفياستخداـعبلماتالترقيـ. .2

 .(90-88صصـ،2008)السميتي،طكصعكبةقراءتورداءةالخ .3

مكضكعاتت أفمفأسبابضعؼالطبلبفيكتابة فيترلالباحثة عبيرصحيحة
قمةالتدريبكالمرافعمىكتابةالمكضكعاتباستخداـقكاعدالكتابةتراكيبياكصياغتيا

المدرسة.سكاأكافىذاالتشجيعمفاألىؿأـكعدـكجكدالحافزكالتشجيعلطبلب

 التعبير: تدريس كالتمميذ في المعمـ تكاجو صعكبات
 :تمميذصعكبات تكاجو ال -1

فبل أفيتحسسيا فحرمبالمعمـ فيتدربوعمىالتعبير، الطفؿصعكباتكثيرة يكاجو
 يشعرهبأنومقصر،بؿعميوأفيعذرهفيذلؾ،كأفيأخذبيدهكيساعدهعمىحميابركيوكتأفو

،كلعؿمفأىـىذهالصعكباتمايمي:كضمفخطةمعدةمعدة

أكإحساسمعيف،أكرغبةفيتكصيؿ .أ ما بفكرة أكالن يبدأ التعبيرعمميةذىنيةمعقدة
خريفليزيؿمفذىنوماتسببوىذهاألحاسيسمفذهالفكرةأكىذااإلحساسإلىاآلى

ياجمبلنضيؽأكتكتر،كىكليذايحتاجإلىكمماتكحركؼكأفعاؿكأسماءليؤلؼمن
 تككفنكاةفقرةأ،فقراتتغطيكؿأجزاءفكرتياكانفعاالتيا.

لىدراية .ب كىذهالقكالبتتطمبمعجمانلغكيانغنيانقادرانعمىنقؿمايجكؿفيخاطرىـ،كا 
مفالصعكبةبمكافعمى أفىذه الشؾفيو كمما ترتيبالجمؿكالفقرات، فيقكاعد

األطفاؿفيمثؿىذاالسف.
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كث .ج نفكر إحساسيـ لسيطرة دركسالتعبير مف األطفاؿ مف تمؾير نقؿ في باإلخفاؽ
حاسيسمفنفكسيـ،كذلؾبتكخياألفكاركاألحاسيس،فإفالمعمـمطالببازالةتمؾاأل

لىإالصبركالتركم،كمساعدتيـفيالتغمبعمىىذهالصعكبةمتدرجانبيـمفالسيؿ
 الصعب.

منفعةفيو،كمفثـعمى،فيكعندهجيدضائعالىميةالتعميـشعكرالطفؿبعدـأ .د
أ إبراز التعبيرالمعمـ حياتيـ،ىمية في دكره األكاظيار ىذه كتعزيز بالتشجيع، ىمية

 كالمدحكالثناءكالمكافاةلمفيتقفىذهالميارة.

 صعكبات تكاجو المعمـ: -2

القرا .أ في يفعؿ كما كأىدافو التعبير مفيكـ تحديد المعمـ استطاعة كالكتابةعدـ ءة
كاليعطي،كالتدريباتالمغكية،كلذلؾفإنويصرؼجؿجيدهفيتدريسىذهالميارات

.التعبيرالجيدنفسو

ألفىذهالميارة؛التعبيرعمىالطبلبتدريبأساليبمفالمعمميفبعضتمكفعدـ .ب
تستدعيامتبلؾالطفؿالمياراتالمغكيةاألخرلكافة.

لمتبلميذ،ممايجعمومرتبكانفيتحديدالمغكمالنمكمراحؿلالمعمميفبعضمعرفةعدـ .ج
.امستكلقدراتيـالذميمكفالبناءعميي

.معانكالطالبالمعمـعندالتعبيرأىداؼكضكحعدـ .د

أف .ق بمفيكـ بعضالمعمميف عمىعنكانويكتبمكضكععمىمقتصرالتعبيرالتزاـ
ىبلنأنكاعالتعبيراألخرل.متجاعنوالتعبيرالتبلميذمفكالطمب،السبكرة

المعمميفنفكر .ك دفاترالتعبيردرسمفبعض تصحيح مشقة فيو التبلميذلما
 .(146ص،ـ2006)زايد،

 

 عالج ضعؼ الطمبة في التعبير:
بدمفالحديثعفكيفيةعبلجمبلمحىذهالظاىرةكأسبابيا،كافالتـتحديدبعدما
أفالعبلجمتمثؿفيالمسئكليةالتيتقععمىعاتؽ(ـ2000يرلعبدالجكاد)فىذهالظاىرة،

 :كؿمف
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 أكلن: دكر المعمـ:

كاالعتمادعمى،كتدريبيـعمىالبحثفيالمعاجـالمغكية،تشجيعالطمبةعمىالمطالعة -1
أنفسيـ.

الفرصةلمطبلبفياختيارالمكضكعاتالتيتناسبيـكالتركيزعمىالمكضكعات -2 إتاحة
بالمكاقؼاالجتماعيةكالكطنيةكالقكميةكالدينيةكاستغبلؿالمناسبات.اليادفةالتيتتصؿ

االىتماـبكؿأشكاؿالتعبيركالتدريبعمييا. -3

 االلتزاـبالفصحى؛ليككفقدكةلطبلبو. -4

 التدريبالكافيلمطبلبعمىاستنتاجاألفكاركتكليدىا. -5

 التدريبالكافيلدلالطمبةعمىمياراتالتعبيرالمختمفة. -6

 كخيالدقةفيالتصحيحكقراءةالمكضكعأكاالستماعإليو.ت -7

 مساعدةالطمبةعمىالمشاركةفيأشكاؿالنشاطالمغكمالمدرسي. -8

 ثانيان: دكر الطالب:

 المطالعةالمستمرةكالترددعمىالمكتباتالعامةكالخاصة. -1

 البحثفيالمعاجـالمغكية. -2

 ياتمفالذكرالحكيـ.حفظنماذجمفاألشعاركاألحاديثكاألمثاؿكآ -3

 متابعةبرامجالمذياعأكالتمفازالعمميةكاألدبيةكالتاريخية. -4
 ثالثان: دكر األسرة:

 متابعةاألبناءمفخبلؿزيارةالمدرسةبشكؿدكرمأكعمىاألقؿاالتصاؿىاتفيان. -1

 تعكيداألبناءعمىاالعتمادعمىالنفسأثناءالكتابةكالتدخؿفقطعندالضركرة. -2

 قديـالتعزيزبأشكاؿمختمفةلممحافظةعمىنشاطالطمبة.ت -3

 اصطحاباألبناءإلىالمكتباتالعامةكتدريبيـعمىاإلعارةكمحاكاةالباحثيف. -4

 إنشاءالمكتباتالعامةكاقتناءالمصادركالمراجعالميمةكالمعاجـالمغكيةكغيرىا. -5
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الحريةفيالتعبيركالثقةأثناءالحديثفياالستماعإلىاألبناءكعدـالمقاطعة -6 كمنحيـ
 بالنفس.

 .،كالبيعكالشراءكغيرهاالعتمادعمىاألبناءفيتأديةالكثيرمفالمياـ -7
:رابعان: المنياج

 التعبير لتعميـ كدليؿ محتكل عمى العربية المغة منياج يحتكم أف كاشحيفضركرة
التعبيربجميعأنكاعو.أثناءتعميـفيكمتدرجيفحسبالمرحمة؛ييتدمبيماالمعمـ

 خامسان: دكر المجتمع:

 إنشاءالمكتباتالعامةكتسييؿالخدماتلمزائريف. -1

،كؿذلؾينميالقرآفالكريـ،كالتفسيركأحاديثشريفةتفعيؿدكرالمسجدالتربكممفتعميـ -2
 مخزكفالطفؿالمغكم،كيستغؿمايحفظومفآياتقرآنيةكحديثشريؼفيتعبيراتو.

اتيساعدالطمبةعمىكتابةالتعبيركتابةالبلفتاتكاإلعبلناتكالدعكالفصحىفيالتزاـ -3
 الكظيفي.

 سادسان: كسائؿ اإلعالـ:

عبلناتيا. -1  التزاـالفصحىفيبرامجياكا 

الفصحى. -2  الحرصعمىعرضاألفبلـكالصكرةالمتحركةالتيتمتـز

الفصحى.اإلكثارمفالبرامجالتربكيةكالتعميميةكالمسمسبلتال -3  تاريخيةالتيتمتـز

التدقيؽالمغكمقبؿالنشركخاصةفيإعبلناتالتمفازأكالمذياع. -4
  



 

 
 
 
 
 
 

  

 الفصؿ الثالث
 الدراسػػػات السػػػػابقة
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 الفصػؿ الثالث

 الػػدراسػػػات السػػػابقػػػػة
 

الفصؿ ىذا بذلييدؼ التي الجيكد معرفة ىذهكالباحثياإلى مجاؿ في الدراسةف،
فيعددمفالكجكهأىميامايمي:اكاستعراضيا،لبلستفادةمني

 تقديـفكرةكاضحة،كمتكاممةعفىذهالدراسات. -

التي - النتائج كمف السابقة، الدراسات اتبعتيا التي العممي البحث طرائؽ مف اإلفادة
كعمميان.تكصمتإلييا،كذلؾفيصياغةمشكمةالدراسةالحالية،كمعالجتيانظريان

كالبدء األقدـ، ثـ باألحدث، بدءان السابقة الدراسات في كاحدة منيجية الباحثة اتبعت
.بعنكافالرسالة،كاليدؼمنيا،كاإلجراءات،كمنيجالدراسةكأدكاتيا،كالنتائجالتيتكصمتإلييا

 كقد قسمت الباحثة ىذه الدراسات إلى ثالثة محاكر:

 .التخيؿالمكجودراساتسابقةفياستراتيجية .1

 دراساتسابقةفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكم. .2

 .دراساتسابقةفيتنميةمياراتالتعبيرالكتابي .3
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 المحكر األكؿ:

 دراسات تناكلت استراتيجية التخيؿ المكجو

 (Kim& Beck,2016)دراسة كيـ كبيؾ .1

معاييرئيةفيضكءدمفيالمرحمةاالبتداىدفتىذهالدراسةإلىتعزيزالخياؿالسر
التجريبي،كتككنتعينةالجكدةالمطمكبةلدلطمبةالصؼالخامس،استخدـالباحثافالمنيج

انطالب(34)مجمكعةالتجريبيةاألكلىمفال،تيفتـتقسيميـإلىمجمكعانطالب(68)فالدراسةم
بالخياؿ االعتيدرست بالطريقة الضابطة الثانية كالمجمكعة أىداؼادية،السردم، كلتحقيؽ

الباحثافباستخداـبطاقةالمبلحظة،كأظيرتنتائجالدراسةكجكدفركؽذاتداللةالدراسةقاـ
إحصائيةبيفالمجمكعةالضابطةكالمجمكعةالتجريبيةلصالحالمجمكعةالتجريبية.

 (ـ2014) الحراحشةدراسة  .2

استراتيجيةالتخيؿفيتيدؼىذهالدراسةإلىاستقصاءأثربرنامجتعميميقائـعمى
تنميةمياراتالتفكيرالناقدكالدافعيةنحكالتعمـلدلطمبةالمرحمةاألساسيةفيلتدريسالعمكـ

م،األردف الدراسة )كتككنتعينة طالبات(62ف مف قصدية بطريقة اختيارىف جرل طالبة
لكاءقصبةالمفرؽ،الصؼالسابعاألساسيمفمدرسةرحاباألساسيةلمبناتالتابعةلمديرية

عشكائيان تككنتممقسمة تجريبية مجمكعة مجمكعتيف: )إلى درستباستخداـ(31ف طالبة
م تككنت ضابطة كمجمكعة التخيؿ، )استراتيجية الطريقة(31ف باستخداـ درست طالبة

اختبارلقياسمياراتالتفكيرا كلتحقيؽأىداؼالدراسةقامتالباحثةبإعداد ناقدلاالعتيادية.
ابإعدادمقياس(28ف)مككفبصكرتوالنيائيةم فقرةمفنكعاالختيارمفمتعدد،كقامتأيضن

م مككف التعمـ نحك )لمدافعية برنامجان(38ف الباحثة أعدت ككذلؾ عمىقائمانتعميميانفقرة
داالنإ فرقنا الدراسة نتائج كأظيرت العممية. المفاىيـ لتدريس التخيؿ بيفئيانإحصاستراتيجية

متكسطيطالباتمجمكعتيالدراسةعمىاختبارمياراتالتفكيرالناقدكمقياسالدافعيةنحك
المكاتي بزميبلتيف مقارنة التخيؿ استراتيجية باستخداـ درسف المكاتي الطالبات لصالح التعمـ

درسفبالطريقةاالعتيادية.
 (ـ2014دراسة الحداد كحسف) .3

الدراسةإلىتفٌحص ستراتيجٌيةمبنيةعمىالتخيؿفيتحسيفمياراتإأثرىدفتىذه
التعبيرالكتابياإلبداعيلدلطمبةالصؼالعاشرفيدكلةالككيت،استخدـالبحثافالمنيج
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لمبحث، لمبلئمتو قيكالتجريبي العاشر، لمصؼ شعبتيف مف الدراسة عينة إلىتكٌكنت سمتا
مجمكع كؿ كبمغت ضابطة، كأخرل تجريبية مجمكعة 22)ة الدراسة( مٌدة كاستمرت طالبنا،

العاشر(10) لمٌصٌؼ لغتنا" أسابيع،طٌبقتاالستراتيجيةعمىعينةمفدركسكتاب"العربية
اختباران الباحثاف كاستخدـ الككيت، دكلة في التربية كزارة عف صدقوقبميانالٌصادر مف تأكدا

الٌتعبير-اإلبداعيىيكتابةرسالةقصيرةكثباتو،كقاسافيوثبلثمياراتفيالتعبيرالكتابي
المشاعر كحم-عف االستراتيجية؛ تطبيؽ عقب االختبار تنفيذ كأعيد طكيمة، رسالة متكتابة

"ت" اختبار باستخداـ الكتابي،الٌنتائج فيمياراتالٌتعبير التجريبية المجمكعة أظيرتتفٌكؽ
.((α=0.05اإلبداعٌيبداللةإحصائيةعندمستكل

 (ـ2014دراسة ديبو ) .4

ستراتيجيةإىدفتىذهالدارسةإلىتحديدفاعميةبرنامجمقترحفيالتدريسقائـعمى
استخدمت كلقد مياراتالتفكيرالمكانيلدلطبلبالصؼالتاسع، فيتنمية التخيؿالمكجو

 مدرسة مف التاسع الصؼ طبلب مف عينة عمى التجريبي شبو المنيج أسعد)الباحثة
تجريبيةالمجمكعةالفيطالبان(38قسمتإلى)طالبان،(76))أ(حيثبمغعددىـ(كمالصفطا

ضابطة،تـإعداداختبارالتفكيرالمكانيكدليؿلممعمـكالطالب،المجمكعةفيالطالبان(38)ك
داللة ذات فركؽ كجكد النتائج كأظيرت الدراسة، مجمكعتي عمى كالبعدم القبمي كالتطبيؽ

بي درجاتطبلبالمجمكعةإحصائية كمتكسط التجريبية درجاتطبلبالمجمكعة متكسط ف
لصالحالمجمكعةالتجريبية. الضابطةفياختبارمياراتالتفكيرالمكانيفيالعمـك

 (ـ2013دراسة حسف كحداد) .5

ىذهالدراسةإلىتفحصأثراستراتيجيةمبنيةعمىالتخيؿ،فيتحسيفمياراتتىدف
القرائ طبقتاالستيعاب الككيت، في العاشر الصؼ طمبة لدل كاإلبداعي، التفسيرم ي

تجريبية إلىمجمكعة قسمتا الصؼالعاشر، مف مفشعبتيف مككنة عمىعينة االستراتيجية
أسابيع،كاستخدـالباحثافاختباران(10)طالبان،كمٌدةالدراسة(22ا)كأخرلضابطة،فيكؿمني

لبلقبميان ميارات سبع بو كأعيدقاسا اإلبداعي، لبلستيعاب كأربعان التفسيرم، القرائي ستيعاب
أنيا إلى كتكصمت االستراتيجية، تطبيؽ عقب المجمكعةاالختبار تفٌكؽ النتائج تظير لـ

االستيعاب ميارات في تفكقيا كأظيرت التفسيرم، القرائي االستيعاب ميارات في التجريبية
.((α=0.05القرائياإلبداعيعندمستكلالداللة
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  (ـ2012دراسة األعرجية) .6

معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت التفكيرإأثر تنمية في التعميمي التخيؿ ستراتيجية
المطالعة األدبيفيمادة كلمتحقؽمفذلؾاستخدمت،اإلبداعيلدلطالباتالصؼالرابع

كاختارتقصديان التجريبي، المنيج لمبناالباحثة الخنساء إعدادية كاختارتعشكائيانمدرسة ت،
طالبة،كشعبةألتمثؿالمجمكعة(32ا)لتمثؿالمجمكعةالتجريبيةالبالغعددطالباتي(ب)شعبة

طالباتي البالغعدد اختبار(31ا)الضابطة كأعدتالباحثة فيالتفكيراإلبداعي،انقبميانطالبة،
ىدفانك كثمانيف ثبلثة فسمككيانصاغت المحددة المكضكعات ضمت أعدت، كما التجربة، ي

خطتيفأنمكذجيتيفعمىمجمكعةمفالخبراءكالمتخصصيف، تدريسية،عرضتمنيا خططا
كأظيرتالنتائج،كتطبيؽاالختبارالبعدمفيالتفكيراإلبداعيعمىطالباتمجمكعتيالبحث

يففيمتكسطالفركؽبيفدرجاتاالختبار(0.05)داللةإحصائيةعندمستكلككجكدفرؽذ
.اإلبداعيلمصمحةاالختبارالبعدمالقبميكالبعدملمتفكير

 ( ـ2012)دراسة الجدبة  .7

ىدفتىذهالدراسةإلىالكشؼعففاعميةتكظيؼاستراتيجيةالتخيؿالمكجوفيتنمية
فيغزة األساسي لدلطالباتالصؼالتاسع العمكـ في التأممي التفكير كميارات ،المفاىيـ

فكتككنتعينةالدراسةم،ةالمنيجالتجريبيتصميـقبميكبعدملمجمكعتيفكاستخدمتالباحث
عشكائيانطالبةمفطالباتالصؼالتاسعفيمدرسةالتفاحاألساسيةالعمياتـاختيارىا(77)

استخدمتالباحثةأداةتحميؿالمحتكللمكحدةالسابعةمفكتاب،شعبةتجريبيةشعبةضابطة،
ا لمصؼ لتاسالعمكـ العممية،ع، المفاىيـ لمكحدةاختبار التأممي التفكير ميارات اختبار

كتكصمتإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفالمجمكعتيفلصالحالمجمكعة،المستيدفة
.ستراتيجيةالتخيؿالمكجوإالتجريبية

 ( ـ2012دراسة حسف ) .8

المكجوفياألداءالتعبيرمستراتيجيةالتخيؿالعمميإىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةأثر
المتكسطة الضبطالجزئي)مجمكعة،لدلطالباتالمرحمة ذا تجريبيان اختارتالباحثةتصميمان

تجريبية ضابطة، (مجمكعة قصديان لمبنات)كاختارت سممة أـ منطقة(متكسطة في الكاقعة
يةاختارتشعبتيفمفكبطريقةعشكائ،جراءالتجربةإل(محافظةديالي)مركز(بعقكبةالجديدة)

أفرادىا) عدد بمغ الدراسة عينة مثمتا المتكسط طالبة(60شعبالصؼالثاني ،(30 طالبة(
طالبة(30)،مجمكعةتجريبيةالتيدرستمادةالتعبيرباستعماؿاستراتيجيةالتخيؿالمكجو
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20ستبانةضمت)مجمكعةضابطةالتيدرستمادةالتعبيربالطريقةالتقميديةكأعدتالباحثةا
،كتـاختيارستةمكضكعات،تعبيريانعرضتياعمىمجمكعةمفالخبراءكالمحكميفانمكضكع(

كأظيرتالنتائجتفكؽطالبات،كخمسةمكضكعاتلبلختبارالبعدم،مكضكعلبلختبارالقبمي
ال التجريبية عمىبلالمجمكعة المكجو التعميمي التخيؿ باستراتيجية التعبير درسف طالباتتي

.المجمكعةالضابطةالبلتيدرسفالتعبيربالطريقةالتقميدية

 (ـ2012دراسة الزبيدم) .9
ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىأثراستراتيجيتيالتخيؿالمكجوكاإلثارةالعشكائية
فيالتحصيؿكتنميةالتفكيراإلبداعيكالذكاءالكجدانيلدلطمبةالصؼاألكؿالمتكسطفي

)الفي مف كتككنتالعينة 100زياء، عشكائيان،فيثبلثشعبالبط( اختيارىا مفخمستـ
كبكاق الضابطة، كالمجمكعة التجريبيتيف المجمكعتيف لتمثؿ مفطالبان(33ع)شعب كؿ في

درستالمجمكعةالتجريبيةاألكلىلممجمكعةالضابطة،طالبان(34المجمكعتيفالتجريبيتيفك)
 ستراتيجإباستخداـ باستخداـ الثانية التجريبية كالمجمكعة المكجو التخيؿ اإلثارةإية ستراتيجية
الثبلث:،العشكائية الباحثأدكاتالدراسة كاستخدـ االعتيادية. بالطريقة الضابطة كالمجمكعة

الكجداني، الذكاء مقياس اإلبداعي، التفكير اختبار الفيزياء، مادة في التحصيمي االختبار
كجكدفرؽبيفالمجمكعتيفالتجريبيةاألكلىكالمجمكعةالضابطةفياالختبارئجأظيرتالنتاك

داللةإحصائيةبيفالمجمكعتيفالتجريبيةكذكلـيكففرؽه،التحصيميلصالحالتجريبيةاألكلى
 كالضابطة، الثانية فيمع الضابطة األكلىكالمجمكعة التجريبية المجمكعتيف فرؽبيف كجكد

كيراإلبداعيلصالحالتجريبيةاألكلى.اختبارالتف
 (ـ2012دراسة طالفحة ) .10

التخيؿفيتدريسمادة استراتيجية إلىالكشؼعفأثراستخداـ الدراسة ىدفتىذه
السادس الصؼ طبلب لدل المادة نحك كاالتجاىات اإلبداعي التفكير تنمية عمى التاريخ

بمغعددأفرادك،بيلمبلئمتوليدؼالدراسةاستخدـالباحثالمنيجالتجري،األساسيفياألردف
كتـاستخداـ،طالبانمفطبلبالصؼالسادساألساسيتـاختيارىـبصكرةقصدية(60ة)العين

مجمكعتيف إلى العينة لتكزيع العشكائي 31)التعييف ك( التجريبية المجمكعة في(29)في
دركسكحدةالعصرالعباسيفيكلتحقيؽذلؾقاـالباحثبإعادةصياغة،المجمكعةالضابطة

عدادمقياسلبلتجاىاتنحك،كتابتاريخلمصؼالسادساألساسيكفؽاستراتيجيةالتخيؿ كا 
،كاألصالة،مادةالتاريخ،كأظيرتالنتائجكجكدفركؽدالةإحصائيانفيتنميةقدراتالطبلقة

لصالحالمجمكعةالتجريبية.؛كقدرةالتفكيراإلبداعي،كالمركنة
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 ( ـ2011دراسة كاظـ ) .11

الدراسة ىذه فيىدفت المكجو التخيمي التعميـ استراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى
الجغرافيةالعامة المنيج،تحصيؿالطبلبالصؼاألكؿالمتكسطفيمادة استخدمتالباحثة

البحثمفطبلبالصؼاألكؿالمتكسطفي،التجريبيلمبلئمتوليدؼالدراسة ككانتعينة
فيالعراؽ اإلسبلـ شيداء ثانكية ش، أربع شعبةكالذمكافبكاقع الباحثعشكائيان عباختار

مجمكعياكلتككفالضابطة(ب)بةكاختارشع،(36)لتككفالمجمكعةالتجريبيةكعددىا،(ج)
طبؽعمىطبلببعدم،ثـالتحقؽمفصدقوكثباتو،أعدالباحثاختبارالتحصيؿك،(37)

البح مجمكعتي الثاني الدراسي العاـ نياية في 2012-2010)ث تفكؽـ(، النتائج كأظيرت
الضابطة المجمكعة عمى المكجو التخيمي التعميـ التيدرستاستراتيجية التجريبية المجمكعة

.التيدرستالتقميدية

 ( ـ2008دراسة عمياف ) .12

لتدر المكجو التخيؿ استراتيجية أثر عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه التعبيرىدفت يس
كتنميةمياراتالتفكيراإلبداعيلدلطمبةالمرحمةاألساسيةفي،كتككيفالصكرةالفنيةالكتابية

مف الدراسة أفراد كتككف الدراسة، ليدؼ لمبلئمتو التجريبي المنيج الباحث استخدـ األردف،
لمبنيف(158) الشاممة الثانكية الحسيف كمية مدرستي مف كطالبة طالبان الثانكيةكا، لحسيف

-2006)الشاممةلمبناتالتابعتيفلمديريةالتربيةكالتعميـلمنطقةعمافاألكلىلمعاـالدراسي
ـ(2007 عمى شعب)مكزعيف عشكائيان(أربع اختيارىا تـ تجريبيتيف، كشعبتيف،شعبتيف

الباحثدليؿك،ضابطتيفلمذككركاإلناث (12)فتككفمكستراتيجيةالتخيؿالمكجوإأعد
كالمعدؿعمى،بصكرتوالمفظية(تكرانسلمتفكيراإلبداعي)كاختبار،مكقفانتدريبيانعمىالتخيؿ

األردنية لمبعدم،البيئة كالمكافئ القبمي الكتابية الفنية الصكرة اختبارم تطبيؽ كأظيرت،كتـ
تعز الكتابية الفنية الصكرة بناء في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد نكعالنتائج إلى ل

كجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيبناءالصكرمع.ستراتيجيةلصالحالمجمكعةالتجريبيةاإل
ستراتيجيةلصالحالذككر.الفنيةالكتابيةتعزلإلىالتفاعؿبيفالجنسكاإل

 (ـ2004دراسة العرجة) .13

الرياضيات في التحصيؿ عمى التخيمي التعميـ أثر بحث إلى الدراسة ىذه ،ىدفت
كاالحتفاظفيالرياضياتلدلطمبةالصؼالتاسعاألساسيفيمدارسككالةالغكثالدكلية
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مف الدراسة كتككنتعينة نابمس، الصؼالتاسع(219)فيمحافظة مفطمبة كطالبة طالبان
الباحث صمـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الدكلية، الغكث لككالة المدارسالتابعة في األساسي

لممعرفة داللةاختبار ذات فركؽ كجكد النتائج كأظيرت العممي، التحصيؿ كاختبار القبمية
بيفمتكسطاتعبلماتالمجمكعتيفالتجريبيةالتخيؿكالضابطة(0.05)إحصائيةعندمستكل

التقميديةفياالختبارالتحصيميلصالحالمجمكعةالتجريبية.

 التعميؽ عمى دراسات المحكر األكؿ: 
الباحث اطبلع بعد تناكلت التي السابقة الدراسات عمى المكجو،إة التخيؿ ستراتيجية

تتعمؽبػ:السابقةكاستخمصتالباحثةمجمكعةمفالنقاطاليامةمفتحميؿالدراسات
 األىداؼ: .1

عمى - التعرؼ إلى الدراسات، بعض تنميةىدفت عمى المكجو، التخيؿ استراتيجية أثر
د مثؿ مختمفة، لصفكؼ متعددة ميارات الحدادك(،ـ2016)Kim&Beck راسة دراسة

(،كدراسةـ2012دراسةالزبيدم)ك(،ـ2013(،كدراسةحسفكالحداد)ـ2014)كحسف
(،كدراسةكاظــ2012)(،كدراسةطبلفحة2012(،كدراسةاألعرجية)ـ2012)الجدبة

 (.ـ2004(،كدراسةالعرجة)ـ2008)(،كدراسةعميافـ2011)

ىدفتدراسا - التخيؿبينما عمىاستراتيجية قائـ برنامج تأخرلإلىالتعرؼعمىفاعمية
 (.ـ2014)ـ(،كدراسةديبو2014التعميميالمكجو،مثؿدراسةالحراحشة)

معالدراساتالسابقةفيتناكلياألثرالمتغيرالمستقؿأالكىككبيذااتفقتالدراسةالحالية -
كىكتنميةميارات،تمعيافيتناكلياالمتغيرالتابع،بينمااختمفوج ستراتيجيةالتخيؿالمكإ

 حيث التعبيرم، األداء منياأف عديدة تابعة متغيرات إلى تعرضت السابقة :الدراسات
التفكير ميارات تنمية أك التعبيرم، األداء تنمية في أك اإلبداعي، كالتفكير التحصيؿ

 التأممي،أكفيتككيفالصكرةاإلبداعيةكالكتابية.

 المنيج: .2
مثؿتبن  - التجريبيفيتحقيؽأىدافيا كالشبو المنيجالتجريبي، دراسة:تالدراساتالسابقة

( ك،(ـ2014الحراحشة Kim&Beck(2016)دراسة ديبو دراسةك،(ـ2014)كدراسة
كحسف) )،(ـ2014الحداد كالحداد حسف )ك،(ـ2013كدراسة الزبيدم ،(ـ2012دراسة
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كدراسة،(ـ2012(،كدراسةطبلفحة)ـ2012كدراسةاألعرجية)(،ـ2012كدراسةالجدبة)
 (.ـ2004(،كدراسةالعرجة)ـ2008(،كدراسةعمياف)ـ2011كاظـ)

كبذلؾاتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفياستخداـالمنيجالشبوالتجريبيحيث
لأثرىاعمىمياراتاألداءستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمعالجةتجريبيةإليجادمدإتـإدخاؿ

 التعبيرمكىكالمتغيرالتابع.
 العينة: .3
)األكؿ - الدنيا -اختارتبعضالدراساتالسابقةعينةمككنةمفطمبةالصفكؼاألساسية

مثم السادس( الحراحشة)ـKim&Beck(2016دراسة دراسة كدراسةطبلفحةـ2014(، ،)
(.ـ2008(،أكدراسةعمياف)ـ2012)

ديبوارتدراساتأخرلعينةمككنةمفطمبةالصفكؼاإلعداديةمثؿدراسةفيحيفاخت -
حسفك(،ـ2014) الجدبةـ2012)دراسة دراسة أك كاظــ2012)(، دراسة أك ،)
 (.ـ2004)ةدراسةالعرجك(،ـ2011)

دراسةالحدادكحسف:اختارتدراساتأخرلعينتيامفالمرحمةالثانكيةكالجامعيةمثؿكما -
(،كدراسةحسفكالحدادـ2012(،كدراسةاألعرجية)ـ2012(،كدراسةالزبيدم)ـ2014)
 (.ـ2013)

المرحمة - مف عينتيا اختيار في السابقة بعضالدراسات مع الحالية الدراسة تتفؽ كبيذا
كخاصةالصؼالرابعاألساس،بينمااختمفتمعالدراساتالتياختارتعينتيا،األساسية

 )اإلعدادية،الثانكية،الجامعية(.مفالمراحؿاألخرل
 األدكات: .4

السابقة، - الدراسات في استخداميا تـ التي األدكات بعضالدراساتتعدد استخدمت فقد
كأداة كحداد:كمنيا،االختبار حسف ـ2013)دراسة  (،ـ2014)الحراحشةدراسػػػػةك(،

كحسف الحداد ديبوـ2014)كدراسة كدراسة الزـ2014)(، كدراسة (،ـ2012)بيدم(،
(،كدراسةـ2011)(،كدراسةكاظــ2012)(،كدراسةاألعرجيةـ2012)كدراسةالجدبة

(.ـ2004(،كدراسةالعرجة)ـ2008)عمياف

كالميك - االتجاىات لقياس المقايسس الدراسات بعض تبنت حيف في دراسة:مثؿؿ
ـ2014الحراحشة) الدافعية، لمقياس الزبيدم)ك( مقياسـ2012دراسة الكجداني،( الذكاء

 (مقياساالتجاهنحكالمادة.ـ2012)كدراسةطبلفحة
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 (بطاقةالمبلحظةكأداةلدراسة.ـ2016)Kim& Beck دراسةفيحيفتبنت -
 النتائج: .5

مف - كؿ )أظيرت الحراحشة ـ2014دراسة ديبو كدراسة ـ2014)(، الحدادك(، دراسة
)ـ2014كحسف) كالحداد حسف كدراسة ـ2013(، )دراك(، الزبيدم كدراسةـ2012سة ،)
)ـ2012الجدبة) األعرجية كدراسة طبلفحة)ـ2012(، كدراسة كاظــ2012(، كدراسة ،)

عمياف)ـ2011) كدراسة )ـ2008(، العرجة كدراسة التخيؿ(ـ2004(، استراتيجية فاعمية
:كالقدراتمثؿالمكجوفيتأثيرىاعمىبعضالمتغيرات،كالتحصيؿكتنميةبعضالميارات

 كقدرةالتفكيراإلبداعي.،كالمركنة،كاألصالة،الطبلقة

ستراتيجيةإلانكاضحفعاالنانكمفخبلؿعرضنتائجالدراساتالسابقة،تبيفأفىناؾتأثير -
التخيؿالمكجوفيإثارةاالىتماـكالمتعةعندالطبلب.

 مدل استفادة الباحثة مف دراسات المحكر األكؿ:

.ستراتيجيةالتخيؿفيالمناىجإلعامةمفتطبيؽاالطبلععمىاألىداؼا -
 استطاعتالتعرؼعمىالصكرةالعامةالستراتيجيةالتخيؿالمكجو،كخطكاتتطبيقيا. -
ستراتيجيةالتخيؿالمكجو.إالتعرؼعمىعددالدركسأكالمكضكعاتالتيطبقتعمييا -
 الزمفالمستغرؽفيتطبيقيا. -
 كالمصكراتالمستخدمةفيكؿمكضكع.التعرؼعمىالكسائؿالتكضيحية -
 كأيضانلممكضكعالمختار.،االطبلععمىمدلمناسبةاالستراتيجيةلممرحمةالعمرية -
-  التقكيـ كسائؿ عمى االطبلع المرافقةدمةالمستخالمتعددة كاألنشطة مكضكع، كؿ حسب

 ستراتيجية.لئل
االستراتيج - تكظيؼ ككيفية المعمـ، دليؿ إعداد في التعبير؛يةالمساىمة ميارات لتنمية

 الشفكمكالكتابي.
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 :المحكر الثاني

 الدراسات التي تناكلت تنمية ميارات التعبير الشفكم

 (ـ2015السعدم )ك دراسة الحكامدة,  .1

األساسي األكؿ الصؼ تبلميذ امتبلؾ درجة عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
ب التعميـ طريقة أثر كعف التعبيرٌالشفكم، كأغانييـ،ميارات األطفاؿ أناشيد مستكيييا:

كاالعتياديةفيتنميةمياراتالتعبيرٌالشفكملدلتبلميذالصؼاألكؿاألساسي،كيتككفأفراد
الدراسةمفشعبتيفٌصفيتيفمفتبلميذالصؼاألكؿاألساسيفيالمدرسةالنمكذجيةلجامعة

عددىـ بمغ كتم(48)اليرمكؾ متمميذان في تكزعكا إحداىمميذة، كاألخرلاجمكعتيف تجريبية
الفكرم، األربعة: بجكانبو الشفكم، مياراتالتعبير فيقائمة كتمثمتأدكاتالدراسة ضابطة،
الصؼاألكؿاألساسي امتبلؾتبلميذ كأظيرتالنتائجأفدرجة المممحي، الصكتي، المغكم،

أ كفؽ التعميـ طريقة كأف كانتمتكسطة، الشفكٌم كانتمياراتالتعبير كأغانييـ األطفاؿ ناشيد
ميارة باستثناء األساسي األكؿ الصؼ تبلميذ لدل التعبيرٌالشفكم ميارات تنمية في فاعمة

التعبيرٌالشفكمٌالفكرم.

 (ـ2014دراسة دحالف ) .2

قائػـعمىالحكاياتالشعبيةفيتنمية الدراسةإلىتقصيفاعميةبرنامج ىدفتىذه
 الشفكم التعبير المنيجيفميارات الباحث استخدـ األساسي، الرابع الصؼ تمميذات لدل

الكصفيفيتحديدمياراتالتعبيرالشفكم،كالتجريبيفيالكشؼعففاعميةالبرنامج،كتككنت
الدراسةمف) البسيطةمف68عينة العشكائية بالطريقة اختيارىا مفالصؼالرابعتـ تمميذة )

ركة)أ(،كزعتإلىمجمكعتيفمتساكيتيف،المجمكعةالتجريبيةمدرسةخانيكنساالبتدائيةالمشت
أفرادىا) عدد الضابطة34كبمغ كالمجمكعة المقترح، البرنامج كفؽ درسف تمميذة عدد،( كبمغ

( كتمثمتأدكاتالدراسةفيقائمةميارات34أفرادىا درسفكفؽالطريقةاالعتيادية، تمميذة )
قائـعمىالحكاياتالشعبية،كبطاقةمبلحظة،كأظيرتالنتائجكدليؿالمعمـال،التعبيرالشفكم

أفالبرنامجالقائـعمىالقصصكالحكاياتالشعبية،لوفاعميةكبيرةفيتنميةمياراتالتعبير
الشفكملدلتمميذاتالصؼالرابعاألساسي.
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 (:ـ2014دراسة الياشمي, العزاكم ) .3

ميميقائـعمىالمعبالحركيفيتحسيفىدفتىذهالدراسةإلىتقصيأثربرنامجتع
األداءالتعبيرمالشفكملدلأطفاؿالمرحمةاالبتدائيةفيظؿالعكلمة،لتحقيؽىذااليدؼاختار

( مف مككنة عمىمجمكعتيف:106الباحثافعينة اإلبتدائيمكزعة الصؼالرابع مفطمبة )
فيالتعبيرالشفكم،كأظيرتالنتائجتجريبيةكضابطةفيمدرستيف،كباستخداـاختباراألداء

تفكؽالمجمكعةالتجريبيةعمىالمجمكعةالضابطةفيتطكيرمياراتالتعبيرالشفكمكظير
أيضانىناؾفرؽداؿإحصائيانفيأداءعينةالبحثعمىاختبارالتعبيرالشفكميعزللمجنس.

 (:ـ2013دراسة أبك رخية) .4

 التعرؼعمى إلى الدراسة بعضمياراتىدفتىذه تنمية في قصصاألطفاؿ أثر
األساسي الرابع الصؼ طمبة لدل اإلبداعي الشفيي المنيج،التعبير الباحثة كاستخدمت

النصيرات،التجريبي منطقة مدارس مف قصدية عينة اختيار اإلعدادية،كتـ مدرسة كىي
عة،كتككنتعينةحيثتـاختيارفصميفمفالمدرسةبشكؿعشكائيعفطريؽالقر،المشتركة

مف (64)الدراسة مف التجريبية المجمكعة كانت حيث كطالبة، كطالبة(32)طالبان ،طالبان
 مف الضابطة كطالبة(32)كالمجمكعة المبلحظة،طالبان بطاقة كاختباران،كاستخدمتالباحثة

.شفييانفيمياراتالتعبيرالشفيياإلبداعي

 (ـ2012العكؿ )ك دراسة خصاكنة,  .5

ىذهالدراسةإلىالتحقؽمففاعميةالدراماالمسرحيةفيتنميةمياراتالمحادثةىدفت
الشفكيةلدلطالباتالمرحمةاالبتدائية،كتـتصميـبرنامجتدريبييستندعمىالصحةالمغكية

فقدتـاستخداـالمنيجشبوالتجريبي،حيثتـتطبيؽاختبارقبمي،كالتمييزالسمعيكالكضكح
بع بكاقعكآخر االبتدائية المرحمة طالبات مف متكافئتيف مجمكعتيف عمى 31)دم في( طالبة

طالبةفيالمجمكعةالضابطة،كأظيرت(31)طالبةفيالمجمكعة(31ك)المجمكعةالتجريبية
يعزل البعدم لصالح كالبعدم القبمي االختبار بيف الثبلثة المحاكر في فركؽ كجكد النتائج

المبنيعمىالدراماالمسرحية.لمبرنامجالتدريبي
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 (ـ2012) دراسة الخمايسة .6

 جامعة في التربية كمية طمبة امتبلؾ مدل معرفة إلى الدراسة ىذه (حائؿ)ىدفت
استخدـكلمياراتالتعبيرالشفييمفكجيةنظرىـ،كالصعكباتالتيتكاجييـداخؿالمحاضرة،

البان(ط305ةبطريقةعشكائيةبمغت)الدراستـاختيارعينةكالباحثالمنيجالكصفيالتحميمي،
ةنكطالب جامعة في التربية كمية الدراسة(حائؿ)مف أداة الباحث أعد الدراسة، كألغراض ،

)استبانة(بعدالعكدةلؤلدبالتربكمكالدراساتالػسابقةلميػاراتالتعبيرالشفيي،حيثاستخمص
( محاكر46الباحػث خمسة في صنفيا ميػارة داللةكأ،( ذات فركؽ كجكد  النتائج ظيرت

( مستكلالداللة عند فيجامعة5α =0.0إحصائية التربية كميػة مدلامتبلؾطمبة حكؿ )
لمياراتالتعبيرالشفييتعزلإلىالجنسلصالحاإلناث.(حائؿ)
 (ـ2012دراسة الفيكمي) .7

 الدراسة ميإلىىدفتىذه االتصاؿالمغكمفيتنمية أثرأنشطة اراتالتعبيرمعرفة
بمنطقةعماف التربيةكالتعميـ الشفكملدلطبلبالصؼالتاسعاألساسيفيمدارسمديرية

(طالبانمفطبلبالصؼالتاسعاألساسي72الثانيةفياألردف،كتككنتعينةالدراسةمف)
يردرسكافيمدرستيفمفمدارسالذككر،كقسمتالعينةإلىمجمكعتيف:تجريبية،درستالتعب

( كضمت المغكم، االتصاؿ أنشطة ممارسة خبلؿ مف درست36الشفكم كضابطة طالبان، )
(طالبان،كقاـالباحثبإعدادمحتكللمنشاطات36التعبيرالشفكمبالطريقةاالعتياديةكضمت)

المغكيةكتنظيمو،كاعداداختبارلقياسأثراألنشطةالمغكيةفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكم،
،يرتالنتائجتفكؽالمجمكعةالتجريبيةعمىالمجمكعةالضابطةفيمياراتالتعبيرالشفكمكأظ

بفركؽتعزلإلىفعاليةالنشاطاتالمغكيةفيتدريسمكضكعاتالتعبيرالشفكم.

 (ـ2011)دراسة الصكيركي .8

ىدفتىذهالدراسةإلىتقكيـاألداءفيالتعبيرالشفكملدلطبلبالمرحمةاألساسية
المدارسف في األساسي السابع الصؼ طمبة جميع مف الدراسة مجتمع كتككف األردف، ي

الباحثالمنيجالكصفي الحككميةالتابعةلمديريةالتربيةكالتعميـلمنطقةإربداألكلى،استخدـ
طالبانيدرسكف(54)لمبلئمتولمكضكعالدراسة،كتـاختيارالعينةبطريقةعشكائية،المككنةمف

الصؼالسابعاألساسيفيالمدارسالحككميةاألردنية،كاستخدـالباحثأداةمعيارتقكيـفي
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الذماعتمدعمىعدةمصادرفيتصميمو، كأظيرتنتائجالدراسةأفأداءالتعبيرالشفكم،
مستكلأداءأفرادالعينةبصفةعامةفيالتعبيرالشفكملـتكفمرضية.

 (ـ2008دراسة الجكريشي) .9

ىدهالدراسةإلىمعرفةأثرالمغكيةاالتصاليةفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكمىدفت
لدلطالباتالصؼالثامفاألساسيفيالمدارسالتابعةلمنطقةعمافاألكلى،كتككنتعينة

رانياالعبد)(طالبة،مفطالباتالصؼالثامفاألساسي،فيمدرستيالممكة60الدراسةمف)
الشاممةلمبنات،كاليرمكؾاألساسيةاألكلىالتابعتيفلمديريةالتربيةكالتعميـلمنطقةالثانكية(اهلل

األكلىالتجريبيةدرستالتعبيرالشفكم العينةالىمجمكعتيف؛ تقسيـ عمافاألكلى،حيثتـ
( كضمت المغكية، األنشطة الضابطة30بممارسة كالثانية رانيا، الممكة مدرسة في طالبة )

االعتيادية،كضمت)درستبال كقامتالباحثة30طريقة اليرمكؾاألكلى، فيمدرسة طالبة )
اختبار، كاعداد لؤلنشطة، تقكيـ بطاقة كصممت كتنظيمو، المغكية، لؤلنشطة محتكل باعداد
يقيسأثراألنشطةالمغكيةفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكم،كأظيرتالنتائجتفكؽالمجمكعة

ال عمى فعاليةالتجريبية إلى تعزل بفركؽ الشفكم، التعبير ميارات في الضابطة مجمكعة
النشاطاتالمغكيةفيتدريسمكضكعاتالتعبيرالشفكم.

 (ـ2006دراسة العجارمة ) .10

ىدفتىذهالدراسةإلىاختبارفاعميةاستراتيجيتيالتعمـالتعاكنيكالعصؼالذىنيفي
كهلدلطمبةالصؼالعاشراألساسيفياألردف،اكتسابمياراتالتعبيرالشفكمكاالتجاهنح

طالبانكطالبةمفطمبةالصؼالعاشراألساسيكمفالمدارس(153)تككنتعينةالدراسةمف
الحككميةالتابعةلمديرمالتربيةكالتعميـفيقصبةمادبا،كاستخدـالباحثالمنيجالتجريبي،تـ

تجريبيتيفكمجمكعةضابطة،تـتطبيؽاختبارتقسيـالعينةإلىثبلثمجمكعات:مجمكعتيف
التعبيرالشفكمكمقياساالتجاهعمىمجمكعاتالدراسةالثبلثقبؿالبدءبتنفيذالمادةالتعميمية

الشفكم التعبير تطبيؽاختبار أيعيد التعميمية المادة تنفيد مف االنتياء قياساالتجاهكم،كبعد
الدراسة أظيرتالنتائجعمىمجمكعة بيفمتكسطدرجات، إحصائية فركؽذاتداللة كجكد

المجمكعةالتجريبيةالذيفدرسكاكفؽالتعمـالتعاكنيكمتكسطدرجاتالمجمكعةالضابطةالذيف
دسكابالطريقةاالعتياديةلصالحالمجمكعةالتجريبية.
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 التعميؽ عمى دراسات المحكر الثاني: 
 األىداؼ:  .1

الدراساتالسابقة.تعددتاألىداؼالتيتناكلتيا

لتنمية - متنكعة استراتيجيات استخداـ مدل عمى لمتعرؼ السابقة الدراسات بعض ىدفت
الشفكم، التعبير كالسعدم)ميارات الحكامدة دراسة أبكـ2015مثؿ كدراسة رخية(،

الفيكمي)ـ2014) كدراسة )ـ2012(، الجكريشي كدراسة العجارمةـ2008(، كدراسة ،)
 (.ـ2006)

-  ىدفتدراساتأخرللمتعرؼعمىفاعميةبرامجتعميميةأكتدريبيةكدراسةدحبلفبينما
 (.ـ2014)(،كدراسةالياشميكالعزاكمـ2014)

(التعرؼعمىمدلامتبلؾطمبةكميةالتربيةلمياراتـ2012)بينماىدفتدراسةالخمايسة -
 يالتعبيرالشفكم.(تقكيـاألداءفـ2011)التعبيرالشفكم،كىدفتدراسةالصكيركي

كبيذااتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيدراسةمياراتالتعبيرالشفكم،بينما -
اختمفتمعالدراساتفياليدؼمفحيثآليةتنميةىذهالمياراتحيثاستخدمتالدراسة

 الحاليةاستراتيجيةالتخيؿالمكجو.
 المنيج: .2
الت - كالسعدماستخدمتبعضالدراساتالمنيج الحكامدة دراسة (،ـ2015)جريبيكمنيا:

كالعزاكم الياشمي ـ2014)كدراسة رخية)(، أبك الفيكميـ2014كدراسة كدراسة ،)
كالعكؿـ2012) الخصاكنة كدراسة )ـ2013)(، الجكريشي كدراسة كدراسةـ2008(، ،)

(.ـ2006)العجارمة
مف - استخدمتكؿ )كما الخمايسة كدراسةـ2012دراسة المنيجـ2011الصكيركي)(، )

دحبلف دراسة استخدمت حيف في التحميمي، التجريبيـ2014)الكصفي المنيجيف )
 كالكصفيالتحميمي.

بينما - التجريبي، المنيج استخداـ في السابقة الدراسات معظـ مع الحالية الدراسة اتفقت
منيجالكصفي(فيالـ2011)(،كدراسةالصكيركيـ2012)اختمفتمعدراسةالخمايسة

 (فيالمنيجيفالتجريبيكالكصفيالتحميمي.ـ2014)التحميمي،كدراسةدحبلف
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 العينة: .3
مثؿ - الدنيا األساسية المرحمة مف مككنة عينة السابقة بعضالدراسات دراسة:اختارت

كالسعدم دحبلفـ2015)الحكامدة كدراسة ـ2014)(، كالعزاكم(، الياشمي كدراسة
 (.ـ2013(،كدراسةالخصاكنةكالعكؿ)ـ2014أبكرخية)كدراسة(،ـ2014)

مثؿ - الصفكؼاإلعدادية طمبة مف مككنة عينة اختارتدراساتأخرل حيف دراسة:في
 (.ـ2002)(،كدراسةالجكريشيـ2011)(،كدراسةالصكيركيـ2012الفيكمي)

اقتصرت - حيف العجارمةفي الصـ2006)دراسة طمبة مف الثانكية المرحمة عمى ؼ(
 العاشر.

الخمايسة - دراسة جامعةـ2012)أما في التربية كمية طمبة عمى العينة اقتصرت فقد ،)
 حائؿ.

المرحمة - طمبة مف العينة اختيار في السابقة بعضالدراسات مع الحالية الدراسة اتفقت
(كغيرىا،بينماـ2013)(،كدراسةأبكرخيةـ2014)األساسيةالدنيامثؿدراسة:دحبلف

فتمعباقيالدراساتاألخرلفيذلؾ.اختم

 األدكات: .4

كدراسة(،ـ2014الياشميكالعزاكم)(،كدراسةـ2014)استخدمتكؿمفدراسةدحبلف -
الفيكميك(،ـ2014)أبكرخية الصكيركيـ2012)دراسة كدراسة كدراسةـ2011)(، ،)
 تالتعبيرالشفكم.(،اختبارانلقياسمياراـ2006)(،كدراسةالعجارمةـ2002)الجكريشرم

كالسعدم - الحكامدة استخدمتدراسة دحبلفـ2015)بينما كدراسة كدراسةـ2014)(، ،)
(،قائمةمياراتالتعبيرالشفكم.ـ2012)(،كدراسةالخمايسةـ2014)الياشميكالعزاكم

 (عمىاستخداـمقياساالتجاه.ـ2006)اقتصرتدراسةالعجارمة -
ال - اتفقتالدراسة فقد لقياسمياراتكعميو اختباران استخداـ بعضالدراساتفي مع حالية

التعبيرالشفكم،كقائمةبمياراتالتعبيرالشفكم.

 النتائج: .5

دراسة - نتائج كالسعدم)أظيرت رخيةـ2015الحكامدة أبك كدراسة كدراسةـ2014)(، ،)
)ـ2012)الفيكمي الجكريشي كدراسة العجارمةـ2008(، كدراسة كلجد(ـ2006)(،

بينماأظيرتبعضاستخداـاستراتيجياتكطرائؽمتعددةفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكم،
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فاعميةتمؾالبرامجفيتنميةمياراتالتعبيرالدراساتالتيتبنتبرامجتعميميةأكتدريبية
 الشفكم.

 مدل استفادة الباحثة مف دراسات المحكر الثاني:
 كالتأكدمفصدقيا.،كيفيةتصميمياك،تحديدقائمةمياراتالتعبيرالشفكم -
 .كيفيةتحكيؿقائمةمياراتالتعبيرالشفكمإلىبطاقةاستماع -
 كضبطيا.،كتصميميا،كيفيةإعدادبطاقةاالستماع -
 ليةتطبيقيافيالفصؿ.آاالطبلععمى -
 ككيفيةترجمتيافيدليؿالمعمـ.،المكاءمةبيفمياراتالتعبيرالشفكم -
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 :المحكر الثالث

 الدراسات التي تناكلت تنمية ميارات التعبير الكتابي

 (ـ2016)دراسة أبك دحركج .1

عمىالمنحىالتكامميفي برنامجقائـ إلىالتعرؼعمىفاعمية الدراسة  ىدفتىذه
لدلطالباتالصؼالثالثاألساس بعضمياراتالكتابة المنيج, تنمية اتبعتالباحثة كقد

تطبيقو،التجريبي كبعد قبؿ البرنامج لقياسفاعمية كاحدة تجريبية عينة حيثاقتصرتعمى
كالمنيجالبنائيلبناءالبرنامجالمعد،كالمنيجالتحميميلتحميؿمحتكلدرسيفمفدركسالمغة

(طالبةمفطالبات31العربية،تككنتعينةالدراسةمفالمجمكعةالتجريبيةالتيبمغعددىا)
الثا كلتحقيؽالصؼ العشكائية، بالطريقة اختيارىف كتـ )ب(، المشتركة البريج بمدرسة لث،

قائمة بناء تـ العربيةأىداؼالدراسة عمىتحميؿمحتكلدركسالمغة اعتمد بمياراتالكتابة
تـبناءاختبارلقياسالمياراتالكتابية،كبناءنعمىذلؾتـبناءبرنامج لمصؼالثالث،كمفثىـٌ

ع التكاممي،قائـ المنحى مستكلمى عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد النتائج كأظيرت
(بيفمتكسطدرجاتالطالباتفياختبارمياراتالتعبيرالكتابيقبميانكبعديا(α=0.01الداللة

لصالحالبعدم.

 (  ـ2015دراسة أبك ضباع ) .2

برنامجالتعمـالتفاعميستراتيجيةمقترحةلتكظيؼإىدفتىذهالدراسةإلىتقصيأثر
الباحثة اتبعت نحكه، األساسكميكليـ الثالث الصؼ تبلميذ لدل الكتابي التعبير تنمية في

مف الدراسة كتككنتعينة االستراتيجية، استخداـ أثر الكشؼعف في التجريبي (60)المنيج
تـاختيارىـبالطريقةالعشكائيةالبسيطة،مفمد مفالصؼالثالث، (تؿالسمطاف)رسةتمميذان

عد كبمغ التجريبية المجمكعة متساكيتيف، مجمكعتيف إلى ككزعت رفح، المشتركة داالبتدائية
تمميذان،درسكاكفؽاالستراتيجيةالمقترحة،كالمجمكعةالضابطةكبمغعددأفرادىا(30)أفرادىا

كفؽالطريقةاالعتيادية،كتمثمتأدكاتالدراسةفي(30) درسكا قائمةمياراتالتعبيرتمميذان
 كاالستبانة،كقدتكصمتالباحثةإلىكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةكالكتابي، دليؿالمعمـ،

التطبيؽ في الضابطة المجمكعة في أقرانيـ كبيف التجريبية المجمكعة درجات متكسط بيف
البعدمالختبارالتعبيرالكتابيلصالحالمجمكعةالتجريبية.
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 (ـ2015)Flanagan & Bouckكبكؾ  دراسة فالنكاف .3

رسـ استراتيجية استخداـ خبلؿ مف الكتابي التعبير تدعيـ إلى الدراسة ىذه ىدفت
الحاسكبلكتابةمقاالتلدلأكالرسـباستخداـالرسـعمىالكرؽاليدكم،الخرائطمفخبلؿ

(19)عينةالدراسةطمبةالمرحمةالثانكية،اعتمدتالدراسةعمىالمنيجالتجريبي،حيثشممت
لدراسة، كأداة المقالية االختبارات عمى الدراسة اعتمدت الثانكية، المرحمة طبلب مف طالب
 كأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفاالختبارالقبميكالبعدملصالحالبعدم.

 (ـ2014دراسة الناصر ) .4

نحكيةباستخداـمنحىمسرحةىدفتىذهالدراسةإلىاستقصاءأثرتدريسالقكاعدال
الصؼ تبلميذ لدل كالشفكم الكتابي التعبير كميارات الدراسي التحصيؿ تنمية في المناىج

(62)السادساالبتدائيفيمدينةالقطيؼبالمممكةالعربيةالسعكدية.تككنتعينةالدراسةمف
ةدرستثبلثكحداتمفإحداىماتجريبي،،مكزعيفعمىمجمكعتيفمتكافئتيفإحصائيانتمميذان

كمياراتالتعبيرالكتابيكالشفكمباستخداـمنحىمسرحةالمناىج،،منياجقكاعدالمغةالعربية
كاألخرلضابطةدرستالكحداتنفسيامفخبلؿالطريقةاالستقرائية،كدرستمياراتالتعبير

 النمكذج. طريقة باستخداـ كالكتابي باسكالشفكم الدراسة بيانات أدكاتجمعت ثبلث تخداـ
كاختبار العربية، المغة قكاعد مادة في تحصيمي اختبار ىي: ألغراضيا، صممتخصيصا
إلى الدراسة خمصت الشفكم، التعبير لميارات كمقياس الكتابي، التعبير لميارات تحصيمي
في المناىج مسرحة منحى استخداـ عمى العربية المغة معممي تدريب ضركرة حكؿ البحث

.التدريس
 ( ـ 2013) عاشكرك , الحكامدةدراسة  .5

في القصة ركاية في فكرست نمكذج استراتيجيات فاعمٌية تقصي إلى الدِّراسة ىدفت
كاستخدـ إربد، فيمحافظة الصؼالثالثاألساسٌي لدلطمبة الكتابٌي مياراتالتعبير تنمية

(36)كطالبان(28)اسةالباحثافالمنيجالتجريبيكالكصفيالتحميمي،كقدكتككنتعينةالدر
فيركايةالقصة،،أٌما(فكرست)طالبةفيالمجمكعةالتجريبيةمفخبلؿاستراتيجٌياتنمكذج

طالبةفقددريستكفؽالبرنامجاعتيادٌم(34)ك(طالبان36)اشتممتعمىكالمجمكعةالضابطة
تكلأداءطمبةالصؼالثالثكقدأظيرتنتائجالدِّراسةأٌفىناؾفرقاذادالةإحصائٌيةفيمس

 ة.لصالحأفرادالمجمكعةالتجريبي،بياألساسٌيعمىمياراتالتعبيرالكتا
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 (ـ2013دراسة كاظـ ) .6

ستراتيجيةخرائطالمفاىيـفيتنميةإىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىأثراستخداـ
االبتد الخامس الصؼ تبلميذ لدل كالكتابي الشفيي التعبيرم الدراسةاألداء استخدمت ائي،
 الدراسة كشممتعينة المجمكعتيفالمتكافئتيف، التجريبيذا 69)التصميـ تككنت( إذ تمميذان،

،التيدرسأفرادىاكفؽ(أسامةبفزيد)تمميذانمفتبلميذمدرسة(35)المجمكعةالتجريبيةمف
ميذمدرسةالمعاليلمبنيفتمميذانمفتبل(35)ستراتيجيةخرائطالمفاىيـكالمجمكعةالضابطةإ

 االعتيادية الطريقة كفؽ أفرادىا درس األداءكالتي اختبار ىما لمدراسة أداتيف استخداـ ـٌ ت
الخطط كفؽ المكضكعات التبلميذ تدريس مف االنتياء كبعد كالكتابي، الشفيي التعبيرم

كالتياستغرقتفصبلن المٌعدة أظيرتالنتائكامبلندراسيانالتدريسية الت، فرؽذمالج كجكد ية:
كالبعدم القبمي االختباريف البحثفي مجمكعتي درجاتتنمية متكسطي بيف إحصائية داللة
بيف إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد التجريبية، المجمكعة كلمصمحة ككؿ التعبيرم لؤلداء

رمالشفييمتكسطيدرجاتتنميةمجمكعتيالبحثفياالختباريفالقبميكالبعدملؤلداءالتعبي
كلمصمحةالمجمكعةالتجريبية.

 (ـ2013دراسة اليرباكم ) .7

ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىفاعميةبرنامجمقترحقائـعمىالتعمـالنشطلتنمية
أىداؼ كلتحقيؽ غزة، بمحافظة األساسي الرابع الصؼ تبلميذ لدل الكتابي التعبير ميارات

انتمميذ(160)ريبي،حيثقاـباختيارعينةقصديةبمغتالدراسةاستخدـالباحثالمنيجالتج
 مجمكعات أربعة إلى تقسيميـ تـ كانتمميذ(40)كتمميذة، ضابطة، تمميذة(40)مجمكعة

مجمكعةتجريبية،كتمثمتأدكاتالدراسةباختبارتحصيميفيمياراتالتعبيرالكتابي،كدليؿ
اكني(فيالتعبيرالكتابي،كتابالتمميذ/ة،كأىـماالتعمـالتع)المعمـفيتكظيؼالتعمـالنشط

تكصمتإليوالنتائجأفالتعمـالنشطفعاؿفيتنميةمياراتالتعبيرالكتابيلدلطمبةالصؼ
الرابعاألساسي.

 (ـ2013)دراسة ىزاع .8

ميارات تنمية في المغكية بعضاألنشطة أثر التعرؼعمى إلى الدراسة ىدفتىذه
يلدلطالباتالصؼاألكؿالمتكسط،اعتمدتالباحثةالمنيجالتجريبيلمبلئمتوالتعبيرالكتاب

طالبةمفطالباتالصؼاألكؿ(60)معىدؼالبحثكفرضياتو،كتككنتعينةالدراسةمف
طالبةفيالمجمكعةالضابطة،كاختيرت(30)طالبةفيالمجمكعةالتجريبيةك(30)األساسي



94

،كلتحقيؽىدؼ(ديالى)يةلمديريةالتربيةكالتعميـدياليفيمحافظةالعينةمفالمدارسالثانك
الدراسةاستخدمتالباحثةاالختباراتالمتسمسمةالبعدية،ككافمفأىـالنتائجتفكؽالمجمكعة

المغكيةالتجريبي استخدمتاألنشطة التي عندة االعتيادية بالطريقة الضابطة المجمكعة عمى
.(α=0.05مستكلداللة)

 (ـ2012دراسة عبد الكىاب ) .9

المدخؿ عمى قائمة مقترحة استراتيجية فاعمية التعرؼعمى إلى الدراسة ىذه ىدفت
المعرفيفيتنميةمياراتالتعبيرالكتابيفيالمغةالعربيةلتبلميذالصؼالخامساالبتدائي

الصؼالخامسمفمرحمةالتعميـاألساسي.طبؽالمنيجالكصفيكتككنتالعينةمفتبلميذ
المناسبة الكظيفي الكتابي التعبير بمجاالت قائمة استخداـ كتـ القاىرة. بمحافظة االبتدائي
التعبير كاختبار الكظيفي، الكتابي التعبير ميارات كقائمة الصؼالخامساالبتدائي، لتبلميذ

ل الكظيفي الكتابي التعبير ميارات تنمية في المعمـ كدليؿ الكظيفي، المرحمةالكتابي تبلميذ
تنمية في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف بيف فركؽ كجكد عدـ النتائج أظيرت االبتدائية.
تطبيؽ قبؿ كتجانسيما المجمكعتيف تكافؤ عمى يدؿ مما الكظيفي؛ الكتابي التعبير ميارات
مث المعرفي المدخؿ عمى القائمة االستراتيجيات بعض إلى أيضا التكصؿ كتـ ؿالبرنامج.

مقدرة تعزز كالتي األدكار تبادؿ األقراف، تعمـ التعاكني، التعمـ الذىني، العصؼ استراتيجية
.المتعمميفعمىالكتابةبفاعمية

 (ـ2012دراسة شامية ) .10

التعبير ميارات لتنمية الست القبعات استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
ك طالباتالصؼالسادساألساسي، لدل فياإلبداعي التجريبي المنيج الباحثة اتبعت ليذا

مف الدراسة عينة كتككنت االستراتيجية، استخداـ أثر عف طالبات(90)الكشؼ مف طالبة
المشتركة، االبتدائية أسماء)ج( مفمدرسة قصدية الصؼالسادساألساسياختيرتبطريقة

( طالبةكاألخرلضابطة(45التابعةلككالةككزعتعمىمجمكعتيفإحداىـتجريبيةكعددىا
( الكتابي45كعددىا التعبير ميارات تشمؿ استبانة بإعداد الدراسة أدكات كتمثمت طالبة، )

اإلبداعيلطالباتالصؼالسادس،إعدادقائمةمياراتالتعبيرالكتابياإلبداعياألكثرأىمية،
اختباربعدمكتطبيقوعمىكمكا  كدفركؽذاتداللةالمجمكعتيف،كأظيرتالنتائجكجتاعداد

(بيفمتكسطدرجاتالطالباتفيالمجمكعةالتجريبيةالمكاتيα=0.05إحصائيةعندمستكل)
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التعبير ميارات اختبار في الضابطة المجمكعة في القبعاتالستكأقرانيف باستخداـ درسف
اإلبداعيالكتابيلصالحالمجمكعةالتجريبية.

 (ـ2010دراسة أبك صبحة ) .11

الدراسةإلىمعرفةأثرقراءةالقصةفيتنميةبعضمياراتالتعبيرالكتابيىدفتىذه
كلتحقيؽ التجريبي، المنيج الباحث استخدـ األساسي، التاسع الصؼ طالبات لدل اإلبداعي

البحثمف تككنتعينة مفطالباتالصؼالتاسعاألساسيمف(76)أىداؼالدراسة طالبةن
مشتركة،اختيرتبطريقةقصديةمفالعددالكميلمجتمعالدراسةمدرسةأبكطعيمواإلعداديةال

التعميمية،بحيثكزعتعمىمجمكعتيفإحداىما(خافيكنس)فيمنطقةبانطال(1601غ)البال
 طالبة،كتـإعداداستبانةتشمؿ(38)طالبةكاألخرلضابطةكعددىا(38)تجريبيةكعددىا

اإلبدا الكتابي التعبير ميارات ىذهجميع لقياس اختبار عداد كا  التاسع، الصؼ لطالبات عي
المياراتالتيتـالتكصؿإلييا،كتطبيؽاالختبارالقبميكطبؽاختباربعدمبعدتنفيذالتجربة،

(بيفمتكسطدرجاتα=0.05كأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكل)
مياراتالتعبيرالكتابياإلبداعيلصالحالمجمكعةالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفياختبار

التجريبيةفيالتطبيؽالبعدمممايدلؿعمىفاعميةقراءةالقصةفيتنميةىذهالميارات.
 ( ـ2009دراسة الطراكنة ) .12

إلىتقصيأثر الدراسة التعاكنيفيإىدفتىذه ستراتيجيتيالعصؼالذىنيكالتعمـ
الكتاب التعبير ميارات تنمية األساسي، الصؼالعاشر طمبة لدل المنيجكي الباحث استخدـ

 مف العينة تككنت فيطالب(157)التجريبي، األساسي العاشر الصؼ طمبة مف كطالبة
الشاممةلمبنات،مفمدارس(زيفالشرؼ)مدرسةاألميرالحسفالثانكيةالشاممةلمبنيفكمدرسة

،كقدتــ(2008-2007)نيمفالعاـالدراسيمنطقةالكرؾالتعميميةلمفصؿالدراسيالثا
بعضمياراتالتعبيرالكتابي،كاستخداـاستراتيجيتيلقياستطبيؽاختبارفيالتعبيرالكتابي

التعاكنيفيتطكيربعضمياراتالتعبير كالتعمـ الفردم، العصؼالذىنيكبأسمكبالتكجيو
رتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةفيالكتابيكمقارنةذلؾبالطريقةاالعتيادية،كأظي

الكتابي التعبير اختبار عمى األساسي العاشر طمبة لدل الكتابي، التعبير ميارات اكتساب
التيدرستباستخداـاستراتيجيةالعصؼالذىنيكالمجمكعة التجريبية البعدمبيفالمجمكعة

ال التعمـ استراتيجية التيدرستباستخداـ الضابطةالتجريبية المجمكعة مع بالمقارنة تعاكني،
 .التيدرستباالعتيادية
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 (ـ2007دراسة محمكد ) .13

ستراتيجياتالػػتعمـالنشػػطكالتقكيـالػػكاقعيإىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةأثػػربعػػض
كاستخدـ اإلعدادم، الصؼاألكؿ لػػدلتبلميذ التحريرم بعػػضميػػاراتالتعبير تنمية عمػػي

ا لكؿ تجريبية مجمكعات بثبلث التجريبي المنيج إلباحث مف التعمـإستراتيجية ستراتيجيات
 االعتيادية، درستبالطريقة ضابطة كمجمكعة الصؼكالنشط تبلميذ عمى اقتصرتالدراسة

كلتحقيؽذلؾقاـ التعميمية، فيكـ إطسا األكلىاإلعدادمفيمدرستيففقطمفمدارسإدارة
استبانةبمكضكعاتالتعبيرالكتابيالمناسبةلتبلميذالصؼاألكؿاإلعدادم،الباحثبتصميـ

دليؿ ىما: أداتيف يشمؿ النشط استراتيجياتالتعمـ مف استراتيجية لكؿ تدريبي برنامج إعداد
التعبير بعضمكضكعات في كتكظيؼاألفكار فيـ اختبار  لتمميذ، كتيباألنشطة المعؿ،

األكؿاإلعدادم،كأظيرتالنتائجتفكؽالمجمكعاتالتجريبيةالثبلثالتحريرملتبلميذالصؼ
التقكيـ ميارات في الضابطة المجمكعة التعبير،عمى مكضكعات أفكار في الرأم بداء كا 

التحريرمفياالختبارالبعدم.
 (ـ2006)دراسة المصرم  .14

م فيتنمية المتعددة برنامجبالكسائؿ فاعمية إلىمعرفة ياراتالتعبيرىدفتالدراسة
استخدـ غزة،، بمحافظاتشماؿ األساسي لدلطبلبالصؼالثامف بيا كاالحتفاظ الكتابي
بصكرة الدراسة عينة اختيار تـ دراستو، في كالتجريبي كالكصفي البنائي المنيج الباحث

مف(47)كالمجمكعةالضابطة(47)عشكائيةحيثتككنتمفمجمكعتيف،المجمكعةالتجريبية
التعبيرمدرسة بميارات قائمة بإعداد الباحث قاـ كقد البلجئيف، "ج" اإلعدادية جباليا ذككر

الباحثببناءالبرنامجالمقترحتـتطبيؽاالختبارقبميا قاـ الكتابياإلبداعي،ثـ تدريس، كتـ
التجريبية،كىيطبلبالصؼالثامف لممجمكعة (1)البرنامجبالكسائؿالمتعددة تدريس، كتـ

كأظيرت(،8)برنامجبدكفالكسائؿالمتعددةلممجمكعةالضابطة،كىيطبلبالصؼالثامفال
نتائجالدراسةفاعميةالبرنامجالمعدفيتنميةالمياراتاألساسيةلمتعبيرالكتابياإلبداعيالتي

حددتفيالدراسة.
 (ـ2002دراسة الفمييت ) .15

حفيالقراءاتاإلضافيةلتنميةبعضىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةفاعميةبرنامجمقتر
 غزة، لمحافظات التاسع الصؼ طمبة لدل الكتابي التعبير الباحثكميارات المنيجاستخدـ

الكصفيفيتحديدمجاالتالتعبيرالكتابيكمياراتوكالمنيجالتجريبيفيتنميةبعضميارات
تنميةىذهالميارات،تككنتعينةالتعبيرالكتابيكمجاالتوكمعرفةأثرالبرنامجالمقترحعمى
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طالبانتـاختيارىـبشكؿقصدممففصكؿطبلبالصؼالتاسعاألساسي(40)البحثمف
مدرسة،كلتحقيؽذلؾقاـالباحث(11)فيالمدارسالتابعةلمديريةالتربيةكالتعميـانتظمكافي

عدادبرنامجمقترحفي القراءاتاإلضافيةلتنميةمياراتبإعدادقائمةبمياراتالتعبيرالكتابيكا 
لقياس اختبار كبناء الكتابي، فيالتعبير عشردرسان تضمفالبرنامجخمسة الكتابي، التعبير

.مياراتالتعبيرالكتابيكمجاالتوبعض
  (ـ2000)دراسة البرقعاكم   .16

مياراتالتف تدريسالتعبيرالكتابيباعتماد فاعمية إلىمعرفة الدراسة كيرىدفتىذه
اإلبداعيفياألداءالتعبيرمكاالحتفاظبولدلطالباتالخامسالعممي،استخدـالباحثالمنيج

الدراسةعمى بلثشعبمفثالتجريبيلككنويتبلءـكمتطمباتالبحثالحالي،كشممتعينة
العشكائية التجريبيةاطبلبالصؼالخامسالعمميلمطريقة لتككفالمجمكعة )أ( ختارشعبة

)ب(كت اإلبداعي،كشعبة راتالتفكير الكتابيباستعماؿميا المجمكعة؛درسالتعبير لتككف
عمى االختبار تطبيؽ كتـ التقميدية، كالنصكصبالطريقة األدب كتدرس )الضابطة( األخرل

 فيكقتكاحد أظيرتطالباتالمجمكعتيف كقد المادة مدرسة البحثتفكؽكبمساعدة نتائج
التجريبيةالبلتيدرسفالتعبيرالكتابيباعتمادمياراتالتفكيراإلبداعيعمىطالباتالمجمكعة

طالباتالمجمكعةالضابطةالبلتيدرسفباعتمادالطريقةالتقميدية.

 التعميؽ عمى دراسات المحكر الثالث: 
 األىداؼ:  .1

تعددتاألىداؼالتيتناكلتياالدراساتالسابقة.

ا - السابقة بعضالدراسات لتنميةىدفت متنكعة استراتيجيات استخداـ مدل عمى لتعرؼ
 &Flanaganفبلنكافكبكؾدراسةك(،ـ2015مياراتالتعبيرالكتابي،كدراسةأبكضباع)

Bouck(2015ـ)(الناصر )ـ2014كدراسة كعاشكر الحكامدة كدراسة (،ـ2013(،
(،كدراسةـ2012)الكىاب(،كدراسةعبدـ2013)(،كدراسةكاظــ2013)كدراسةىزاع

أبكـ2012)شامية كدراسة الطراكنةـ2012)صبحة(، كدراسة كدراسةـ2009)(، ،)
(.ـ2000البرقعاكم)(،كدراسةـ2007)محمكد

بينماىدفتدراساتأخرللمتعرؼعمىفاعميةبرامجتعميميةأكتدريبيةكدراسةأبكدحركج -
اليرباكمـ2016) كدراسة المصرـ2013)(، كدراسة الفمييتـ2006)م(، كدراسة ،)
 (.ـ2002)
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كبيذااتفقتالدراسةالحاليةمعالدراساتالسابقةفيدراسةمياراتالتعبيرالكتابي،بينما -
اختمفتمعالدراساتفياليدؼمفحيثآليةتنميةىذهالمياراتحيثاستخدمتالدراسة

 الحاليةاستراتيجيةالتخيؿالمكجو.
 المنيج: .2
بعض - ضباعاستخدمت أبك دراسة كمنيا التجريبي المنيج دراسة(،ـ2015)الدراسات

كبكؾ (ـ2015) Flanagan & Bouckفبلنكاف كدراسةـ2014الناصر)كدراسة ،)
كعاشكر)(،ـ2013)ىزاع الحكامدة (ـ2013كدراسة كاظـ، كدراسة(،ـ2013)كدراسة

شامية)(،ـ2013)اليرباكم أبكصبحةـ2012كدراسة كدراسة كدراسةـ2012)(، ،)
 (.ـ2000(،كدراسةالبرقعاكم)ـ2007)(،كدراسةمحمكدـ2009)الطراكنة

استخدمتكؿمف - الفمييت،(ـ2016)دراسةأبكدحركجكما (،كدراسةـ2002)كدراسة
 (المنيجيفالتجريبيكالكصفيالتحميمي.ـ2006)المصرم

 لكصفيالتحميمي.(المنيجاـ2012)فيحيفاستخدمتدراسةعبدالكىاب -
بينما - المنيجالتجريبي، فياستخداميا الدراساتالسابقة معمعظـ الحالية اتفقتالدراسة

دحركج أبك دراسة مع الفمييتـ2016)اختمفت كدراسة المصرمـ2002)(، كدراسة ،)
 (فياستخداـالمنيجيفالتجريبيكالكصفيالتحميمي.ـ2006)

 العينة: .3
أبكاختارتبعضالدراساتا - مثؿدراسة الدنيا األساسية مفالمرحمة مككنة عينة لسابقة

أبكضباعـ2016)دحركج كدراسة كعاشكر)ـ2015)(، الحكامدة كدراسة ،(ـ2013(،
 (.ـ2013)كدراسةاليرباكم

الناص - دراسة أما كاظـ،(ـ2014)ر عبدالكىابـ2013)كدراسة كدراسة ،(ـ2012)(،
شامية (،ـ2012)كدراسة المرحمة(ـ2000)البرقعاكمكدراسة اقتصرتعمىطمبة فقد
 األساسيةالعميا

،(ـ2013)كاختارتبعضالدراساتعينةمككنةمفطمبةالمرحمةاإلعدادية،دراسةىزاع -
صبحة أبك محمكد،(ـ2012)كدراسة المصرم(،ـ2007)كدراسة ،(ـ2006)كدراسة

 (.ـ2002)كدراسةالفمييت
-  اقتصرت حيف دفي فراسة كبكؾ كدراسة ,(ـ2015)Flanagan & Bouckبلنكاف

 (عمىطمبةالصؼالعاشر.ـ2009)الطراكنة
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المرحمة - مف عينتيا اختيار في السابقة بعضالدراسات مع الحالية الدراسة تتفؽ كبيذا
 األساسيةكخاصةالصؼالرابعاألساس،بينمااختمفتمعباقيالدراساتاألخرلفيذلؾ.

 األدكات: .4
أبكدحركجاستخ - (،ـ2016)دمتكؿمفدراسة  & Flanaganفبلنكافكبكؾكدراسة

Bouck(2015ـ)(،ـ2013)عاشكركالحكامدة،(،كدراسةـ2014)كدراسةالناصر
اليرباكم ىزاع(،ـ2013)كدارسة الكىابـ2014)كدراسة عبد كدراسة (،ـ2012)(،
(،كدراسةـ2007)كدراسةمحمكد(،ـ2009)(كدراسةالطراكنةـ2012)كدراسةشامية

(،اختبارانلقياسـ2000)(،كدراسةالبرقعاكمـ2002)كدراسةالفميت(،ـ2006)المصرم
مياراتالتعبيرالكتابي.

أبكبينما - دراسة أبكضباعـ2016)دحركجاستخدمت كدراسة كدراسةـ2015)(، ،)
كدراسةشاميةـ2012)عبدالكىاب أبكـ2012)(، كدراسةـ2012)صبحة(،كدراسة ،)
(،استبانةلتحديدمياراتالتعبيرالكتابي.ـ2002)(،كدراسةالفميتـ2006)المصرم

لقياسميارات - اختباران استخداـ بعضالدراساتفي مع الحالية اتفقتالدراسة فقد كعميو
 .التعبيرالكتابي،كقائمةبمياراتالتعبيرالكتابي

 النتائج: .5
-  نتائج أظيرت الناصر)ـ2015)أبكضباعدراسة كدراسة الحكامدةـ2014(، كدراسة ،)،

( ىزاعـ2013كعاشكر كدراسة كاظــ2013)(، كدراسة ـ2013)(، جدكلاستخداـ(،
 استراتيجياتكطرائؽمتعددةفيتنميةمياراتالتعبيرالكتابي،

ؾالبرامجفيفاعميةتمبينماأظيرتبعضالدراساتالتيتبنتبرامجتعميميةأكتدريبية -
 تنميةمياراتالتعبيرالكتابي.

 مدل استفادة الباحثة مف دراسات المحكر الثالث:
 كيفيةتصميمياكالتأكدمفصدقيا.كتحديدقائمةمياراتالتعبيرالكتابي، -
 كيفيةتحكيؿقائمةمياراتالتعبيرالكتابيإلىاختبارتحصيمي. -
 كيفيةإعداداالختباركتصميموكضبطو. -
مفحيثكضكحتعميماتاالختباراال - فيالفصؿ، تطبيقو المغةكطبلععمىألية سبلمة

 المستخدمةكالبعدعفالعباراتالغامضة.
 المكاءمةبيفمياراتالتعبيرالكتابيككيفيةترجمتيافيدليؿالمعمـ. -
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 الفصؿ الرابع
 اإلجػراءاتك  الطريقة

 الباحثة، التياتبعتيا الفصؿإجراءاتالدراسة الدراسةكايتناكؿىذا إلجابةعفأسئمة
الدراسة ككصؼلمجتمع فيالدراسة، الحديثعفمنيجالبحثالمتٌبع ثـ كاختبارفركضيا،

كاستخراكعينتيا، الدراسة، أداة بناء كبياف اختيارىما، كاتساقياكأسمكب كثباتيا، صدقيا ج
الداخمي،كالتصميـالتجريبي،كضبطالمتغيرات،كمايحتكمالفصؿعمىكيفيةتنفيذالدراسة،

جرا يا،كالمعالجةاإلحصائيةالتياستخدمتفيتحميؿالبيانات.ئكا 

 منيج الدارسةأكلن: 
 استخدـفيىذهالدراسةالمناىجالتالية:
المنيج الكصفي: -أ

"المنيجالذميدرسظاىرة،أكقضية،(بأنو:83ـ،ص2000)كاألستاذألغاٌعرفوا
معمكماتتجيبعفأسئمةالدراسةعمىيةمكجكدةحاليان،يمكفالحصكؿمنوأكحدثان،أكقض

الدراسة" نتائج لكصؼكتفسير كذلؾ الباحثفييا، تدخؿ دكف كقد ىذااستخدمت، الباحثة،
طارالنظرمالخاصبمحاكرإلككتابةاتالتعبيرالشفكمكالكتابي،المنيجمفأجؿتحديدميارا

كالتعرؼعمىالدراساتالسابقةالتيلياعبلقةبالدراسة.الدراسة،

 المنيج شبو التجريبي:  - ب
كمعدم) كالعامرم؛ القحطاني؛ 234ـ،ص2000عرفو ) الذميتكافؽمعالمنيجبأنو

الصدؽالداخميكالخارجيعمىحدسكاء،كيككفذلؾكيحاكؿتعظيـ،طبيعةالظكاىراإلنسانية
جميانعندمااليككفمفالممكفتعييفأكاختيارمفرداتعشكائيةلمتجربة.

ستراتيجيةالتخيؿاأثرإلىبيدؼالتعرؼكقداستخدمتالباحثةالمنيجشبوالتجريبي؛
ستراتيجية.المفخبلؿاستخداـالتجربةالمعتمدةعمىاالمكجو

 مجتمع الدراسة -انيان ث
التابعة األساسيفيمدارسالحككمة الصؼالرابع مفطمبة الدراسة مجتمع يتككف

 .ـ2016-2015لكزارةالتربيةكالتعميـبمديريةالكسطىلمعاـالدراسي
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 عينة الدراسة -ثالثان 
عدادكالستتـاختيارمدرسةعيفالحمكةبطريقةقصدية،لقربيامفمكافسكفالباحثة،

كىذا،كلضمافإجراءالتجربةتحتإشراؼالباحثة،فيتطبيؽالتجربةإدارةالمدرسةالمساعدة
يعطيدقةكمصداقيةلنتائجالدراسة،كتحتكمالعينةعمىثبلثشعبلمصؼالرابعاألساسي،

)ك رقـ الجدكؿ عشكائيان كالضابطة التجريبية المجمكعتيف اختيار أفراد4.1تـ تكزيع يكضح )
العينةعمىالمجمكعاتالمختارة.


 : تكزيع أفراد العينة عمى المجمكعات المختارة(4.1جدكؿ )

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية الطالبات

3030العدد

3رابع2رابعالشعبة


 متغيرات الدراسةرابعان: 
 ستراتيجيةالتخيؿالمكجو.إ:المتغير المستقؿ 

 :المتغيرات التابعة 

 راتالتعبيرالكتابي.ميا -أ

مياراتالتعبيرالشفكم. -ب

 الدراسةأدكات ك  مكاد -خامسان 

الدراسة،كالتيتمثمتفي:أدكاتكمكادكلتحقيؽأىداؼالدراسة،كاختبارفرضياتيا،تـبناء

 الكتابي(.–الشفكم)قائمةبمياراتاألداءالتعبيرم .1

دليؿالمعمـ. .2

 الشفكم.لقياسمياراتالتعبيرمبلحظةبطاقة .3

 اختبارلقياسمياراتالتعبيرالكتابي. .4

كمايمي:ياأدكاتكالدراسةمكادككانت
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 أكلن: قائمة بميارات األداء التعبيرم:

قائمةبعضمياراتاألداءالتعبيرم:أثناءإعدادفيعتبىفيمايميتكضيحلمخطكاتالتياتٌ
 قائمة ميارات األداء التعبيرم:اليدؼ مف  . أ

التمثؿالي تنميتياالتعبيرالكتابيكالشفكمفيتحديدمياراتقائمةدؼمفإعداد البلـز
األساسي.رابعالصؼالتمميذاتلدل

 قائمة ميارات األداء التعبيرم:مصادر  . ب

كتتمثؿفيمايمي:

 التيتناكلتىذاالمكضكع.السابقة،كالدراساتالتربكيةالبحكث،االطبلععمى -

 لمكضكع.االتيتناكلتىذاالتربكية،كالمراجع،كالمؤلفات،الكتباالطبلععمى -

-  اكمكجييالعربية،مقابمةبعضمعمميالمغة آرائيـلمرحمة ألخذ فيتحديداألساسية،
 .األساسرابعطالباتالصؼالللدالتعبيرالكتابيكالشفكمميارات

:قائمة ميارات األداء التعبيرمالمبدئية ل ت. الصكرة

-  إتـ القائمةعداد المرادالتعبيرالشفكمكالكتابيكتضمنتمياراتاألكلية،فيصكرتيا
 لدل التمميذتنميتيا الصؼ رابعات األساس، مياراتميار(23)تضمنتحيث مف ة
(.2(ميارةمفمياراتالتعبيرالكتابيممحؽرقـ)22ك)،التعبيرالشفكم

-  تضمنت إعدادىاالقائمةكما مف اليدؼ تكضح الرأممقدمة إبداء منيـ كالمطمكب
جراءالتعديبلتكفؽما كالمياراتالمرادتحكيميا،كقدطمبمفالمحكميفقراءةالقائمةكا 

:مفحيثيركنوصكابان

 األساسي.الرابعالصؼتمميذاتمدلمناسبةالمياراتل

 .مدلكضكحالصياغةالمغكيةلمميارات 

 .مياراتتركفتعديؿصياغتيا 

 إضافتيا.مياراتتركف 
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 قائمة ميارات األداء التعبيرم:صدؽ 

ةالباحثتكقدقام،التأكدمفأنياسكؼتقيسماأعدتلقياسو:يعنيالقائمةصدؽ
عدةبالقائمةكذلؾلمتأكدمفصدؽأداةالدراسة،كقدتـالتأكدمفصدؽبنكدالقائمة،بتقنيف
:طرؽ

 المحكميف(: )صدؽالصدؽ الظاىرم لألداة  أ.

األكليةعمىمجمكعةمفالمحكميفتألفتةالباحثتقام الدراسةفيصكرتيا بعرضأداة
مفمعمميكالمتخصصيفالتدريسيةفيالجامعاتالفمسطينية،الييئةمف(أعضاء10مف)

أفبعضالمحكميفالصؼالرابعاألساسي، بعضالمبلحظات،كالتكجييات،كما كضعكا
إلىقائمةتـالتكصؿكراءالمحكميف،آالبلزمة،فيضكءتالتعديبلبإجراءةالباحثكقامت

(،كقائمةبمياراتالتعبير3ممحؽرقـ)،ميارة(11)كعددىاالتعبيرالشفكمنيائيةبميارات
(.4،ممحؽرقـ)ميارات(9الكتابيكعددىا)

 : " Internal Validity "الداخمي التساؽ صدؽ - ت

االستطبل العينة لمياراتاألداءاعتمدتالباحثة الداخمي فياحتسابصدؽاالتساؽ عية
التعبيرم "الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصدك،  مع المقياس فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل:

التي لمميارة الكمية  حساب خبلؿ مف ذلؾبحسا تـ كقد الفقرة، ىذه اإليي تنتمي الدرجة
.ميةلمميارةكالدرجةالك فقرات مف فقرة كؿ بيف االرتباط معامبلت

 بيف كؿ فقرة مف فقرات كالدرجة الكمية الرتباط معامؿ: (4.2) جدكؿ

# 
 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط

 الحتمالية القيمة

(Sig.) 
# 

 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط

 القيمة

 (.Sig)الحتمالية

 مهاراث التعبٍر الكتابً مهاراث التعبٍر الشفىي

1. 9.879 9.999* 1. 9.779 9.999* 

2. 9.891 9.999* 2. 9.816 9.999* 

3. 9.872 9.999* 3. 9.724 9.999* 

4. 9.992 9.999* 4. 9.827 9.999* 

5. 9.873 9.999* 5. 9.782 9.999* 

6. 9.891 9.999* 6. 9.738 9.999* 

7. 9.844 9.999* 7. 9.731 9.999* 
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# 
 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط

 الحتمالية القيمة

(Sig.) 
# 

 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط

 القيمة

 (.Sig)الحتمالية

8. 9.875 9.999* 8. 9.797 9.999* 

9. 9.854 9.999* 9. 9.741 9.999* 

19. 9.991 9.999* 19. 9.784 9.999* 

11. 9.847 9.999* 11. 9.544 9.999* 

12. 9.645 9.999* 12. 9.696 9.999* 

13. 9.869 9.999* 13. 9.699 9.999* 

14. 9.791 9.999* 14. 9.741 9.999* 

15. 9.846 9.999* 15. 9.747 9.999* 

16. 9.891 9.999* 16. 9.863 9.999* 

17. 9.784 9.999* 17. 9.869 9.999* 

18. 9.833 9.999* 18. 9.819 9.999* 

19. 9.669 9.999* 19. 9.757 9.999* 

29. 9.747 9.999* 29. 9.789 9.999* 

21. 9.784 9.999* 21. 9.679 9.999* 

22. 9.599 9.999* 22. 9.719 9.999* 

23. 9.761 9.999*  

0.0.*دالةعند
0.0.**دالةعند

كالذميبيف،كالدرجةالكميةفقراتالمعامؿاالرتباطبيفكؿفقرةمف(204)ضحجدكؿيك
مستك عند دالة المبينة معامبلتاالرتباط 05.0)معنكيةلأف مياراتتعدكبذلؾ(

.لقياسوتلماكضعةصادقاالداءالتعبيرم
 :"  Structure Validity"  الصدؽ البنائي - ث

دؽالبنائيأحدمقاييسصدؽاألداةالذميقيسمدلتحقؽاألىداؼالتيتريدالصديع
الكصكؿإلييا،كيبيفمد بالدرجةالكميةداءالتعبيرممياراتاألمفميارةارتباطكؿلاألداة

ميارة،كلمتحقؽمفالصدؽالبنائيتـحسابمعامبلتاالرتباطبيفدرجةكؿلممياراتلفقرات
 .(204) ؿكمافيجدك،لممياراتكالدرجةالكميةداءالتعبيرممياراتاألمف
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 لممياراتكالدرجة الكمية ميارة معامؿ الرتباط بيف درجة كؿ : (4.3جدكؿ )

 الميارات #
معامؿ بيرسكف 

 لالرتباط

القيمة الحتمالية 
(sig) 

 *9.999 9.883 ميارات الداء الشفكم -1

 *9.999 9.754 ميارات الداء الكتابي -2

السابؽ الجدكؿ مفمفخبلؿ التأكد تـ المياراتالتيتـ كالتيمدلمناسبة إلييا، التكصؿ
داءالشفكمحيثبمغمعامؿارتباطمياراتاألكميبيفالجزءكالكؿ،ارتباطتأفىناؾأكضح
كىذا0702.ياراتاألداءالكتابيم،كبمغمعامؿارتباطكعاؿومعامؿارتباطدكىذايع0884.

،ممايطمئفالباحثةإلىتطبيؽقائمةالميارات.معامؿارتباطديع عاؿو
 ثانيان: إعداد دليؿ المعمـ:

با دليؿالقامتالباحثة إعداد فيكيفية طبلععمىاألدبالتربكمكالدراساتالسابقة
دركس،ةثستراتيجيةالتخيؿالمكجولثبلإبحيثينميمياراتاألداءالتعبيرمباستخداـ،المعمـ

كقداحتكلالدليؿعمى

 مدليؿ:لاألىداؼ العامة  - أ

 تتمثؿ األىداؼ العامة لدليؿ المعمـ في تنمية قدرة الطالب عمى:

 تعبيرعفمشاىداتيـكأفكارىـتعبيرانشفكيانبمغةسميمة.ال .1

 زمبلئيـحيفيعبركفعفأنفسيـ.كاالستماعإلىمعممييـ .2

 كجوحكؿأشياءمحددةإجابةصحيحة.اإلجابةشفكيانعفاألسئمةالتيت .3

 كتابةجمؿقصيرةمعبرةعفمفرداتغيرمرتبة. .4

 .التدربعمىكتابةفقرةقصيرةمفخبلؿمجمكعةمفالجمؿالمحددة .5

 القدرةعمىتكليدأفكارجديدةمفالمكضكعاتالمطركحة. .6

 بداعيشفكيانككتابيانمفخبلؿإكماؿالقصة.إلالتدربعمىالتعبيرا .7

 نفسفيمكاقؼالتعبيرالشفكم.الكتسابجرأةكثقةبا .8

 يجابية.إاكتسابقيـكاتجاىاتكعادات .9
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 مدليؿ:لاألىداؼ الخاصة  - ب

 األىداؼالخاصة دركسمفلتنحصر ثبلثة أىداؼمكضكعات مجمكع في مدليؿ
كتابالطالب.

  :كؿ درسالخاصة باألىداؼ السمككية : (4.4جدكؿ )

 األىداؼ السمككية الدرس



1.


 

 ما أجمؿ عيكننا

 صؼحالةالجكفيفصؿالربيع.تأف -1

كضحمميزاتفصؿالربيعتأف -2

 ميزفصؿالربيععفباقيالفصكؿاألخرل.أفت -3

 .اتحدثعفأجمؿمافيرحمتيأفت -4

عظـقدرةالخالؽسبحانوكتعالىمفخبلؿرؤيتوالطبيعة.تأف -5










2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رحمة إلى عكا

 فيفضاءعكا.ةمحمقيكىاىصؼشعكرأفت -1
 يا.تصؼأمكاجالبحركماتخيمتأف -2
 مايحيطمدينةعكامفناحيةالبركالبحر.كضحتأف -3
 .قدرجماؿالطبيعةالتيخمقيااهللأفت -4
 تعرؼعمىاألماكفاألثريةفيمدينةعكا.تأف -5
 صؼاألزقةكماتخيميافيذىنو.تأف -6
.تأف -7  ستنتجبقاءاألزقةإلىاليـك
 .يـكمبلمحستنتجصفاتالكنعانييفتفأ -8
 .كفحدداإلنجازاتالتيقاـبياالكنعانيتأف -9
 دلؿعمىكجكدالكنعانييفمنذالقدـ.تأف -10
 كضحاألحداثكماعايشيا.تأف -11
 دلؿعمىالتغييراتالتيحدثتلمدينةعكابعدتحررىا.تأف -12
 بعدتحريرالمسمميفلمدينةعكا.اصؼشعكرىتأف -13
 صيرعكالكلـيحررىاالمسمميف.تنبأبمتأف -14
 ذكراألماكفالدينيةفيمدينةعكا.تأف  -15
 كضحسببتسميةالجامعبيذااالسـ.تأف -16
 .صؼالشكؿالخارجيكالداخميلجامعالجزارتأف -17
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 األىداؼ السمككية الدرس
 سكرعكا.االداخميةعندرؤيتياصؼمشاعرىتأف  -18
 كضحشكؿالسكرالمحيطبمدينةعكا.تأف -19
 دينةعكا.ذكرأىميةالسكرلمتأف -20
تنبأحاؿمدينةعكابدكفسكر.تأف -21



3.




 الديؾ كالثعمب


 .افيذىنيتخيمتوصؼشكؿالديؾكالثعمبكماتأف -1
 .قارفبيفصفاتالديؾكالثعمبتأف -2
 مفحكارالديؾمعالثعمب.ةستخمصالعبرتأف -3


 

 ستراتيجيات التدريس:إ - ب

 الباحثة بصكإاستخدمت المكجو التخيؿ مفستراتيجية العديد إلى باإلضافة مركزة، رة
مثؿ األخرل، كاألساليب أسمكبإ:االستراتيجيات الدكر، لعب الذىني، العصؼ ستراتيجية

كأسمكبحؿالمشكبلت., المناقشةكالحكاركالمكجو

 الكسائؿ كاألنشطة كالخبرات التعميمية:  - ت

جيزةالتعميميةالتيمجمكعةالمكاقؼكاألدكاتكاأل:بأنيا( "343ـ،ص1999)زيتكفعرفيا
تسييؿ بيدؼ إلييا الكصكؿ أك التعميمية، الرسالة لنقؿ التدريس استراتيجية ضمف تكظؼ
التعمـ كبمكغ المرجكة، التدريسية األىداؼ تحقيؽ مف يسيؿ كبما كالتعمـ، التعميـ  ."عمميتي

متشابي كالضابطة التجريبية لممجمكعتيف التعميمية الكسائؿ مثؿكاستخدمتالباحثة السبكرة:ة
 كالبيضاء، الممكف، كالمكضكالطباشير تدريسيا، المقرر الخاصةكعات الممكنة المصكرات

 أصكاتتصكيريةخاصةلكؿسيناريك.كبمكضكعالتعبير،

 المادة العممية:  - ث

كتككفالدليؿ،ستراتيجيةالتخيؿالمكجوإلتطبيؽ؛قامتالباحثةبتحديدالمادةالعممية
،ككانتتندرجعمىالنحكبثمانيمكضكعاتتعالجمياراتاألداءالتعبيرمدركسةمفثبلث
التالي:
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 تحديد مكضكعات التعبير لكؿ درس: (4.5جدكؿ )

 المكضكع عنكاف الدرس

فصؿالربيعماأجمؿعيكننا




رحمةإلىعكا

بحرعكا

أزقةعكا

كصؼالكنعانييف

فتحمدينةعكا

جامعالجزار

سكرعكا

مكاصفاتالديؾكالثعمبالديؾكالثعمب

 

المكضكعات ليذه لما عكا( كفتح الكنعانييف، )كصؼ مكضكعيف الباحثة أضافت
 .ئوكبقاتاريخمدينةعكافيرسكخأىميتيا

 التقكيـ: - ج

التالية:التقكيـنكاعأاحتكلالدليؿعمىعددمفأنكاعالتقكيـ،حيثادرجفيكؿدرس

الشفكم)مفخبلؿالتطبيؽالقبميالختبارمياراتاألداءالتعبيرمالتقكيـالقبمي:يتـ -
.الكتابي(–

-  لتمميذاتعمىالالتقكيـ المكجية مفخبلؿالتدريباتالتطبيقيةكاألسئمة يتـ مرحمي:
كؿمكضكعمفالمكضكعاتالمطبقةعمييااالستراتيجية،كمفخبلؿكتابةالتمميذات

 لمكضكعاتالتعبيرالكتابي.

التعبيرما - األداء ميارات الختبار البعدم التطبيؽ يمثمو الختامي: -الشفكم)لتقكيـ
 الكتابي(.

مف - مجمكعة عمى بعرضو الباحثة قامت األكلية بصكرتو الدليؿ إعداد بعد
(يكضحخطاب5الممحؽرقـ)كالمتخصصيففيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربية،

بد  اءآرائيـكمبلحظاتيـكمقترحاتيـفيضكء:تحكيـدليؿالمعمـبغرضتحكيموكا 
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 السبلمةالعمميةكالمغكية. -

 مناسبةالسيناريكىاتالمعدة. -

 كمدلارتباطأىداؼكؿدرسبالمكضكع.،مدلصحةالتحضير -

 مدلمناسبةالدليؿلمستكلتمميذاتالصؼالرابعاألساس -

 مناسبةالتقكيـ. -

 .الدليؿعمىحذؼأكإضافةأكإبداءأممبلحظاتأخرل -

،كبذلؾأصبحيـاقتراحاتكقامتالباحثةبإجراءالتعديبلتفيضكءآراءالمحكميفك
(.6الدليؿبصكرتوالنيائيةفيممحؽرقـ)



 لميارات التعبير الشفكم: مالحظةثانيان: إعداد بطاقة 

 سار إعداد ىذه البطاقة كفؽ الخطكات التالية:

 تحديد اليدؼ مف البطاقة: .1

م اليدؼ فيتمثؿ األساس، الرابع الصؼ تمميذات أداء تقكيـ في البطاقة إعداد ف
 تطبيؽ بعد كذلؾ الشفكم، التعبير لميارات كالتجريبية الضابطة ستراتيجيةاالمجكعتيف

التخيؿالمكجولممجمكعةالتجريبيةكبعدملممجمكعةالضابطةبالطريقةاالعتيادية،حتى
مكجوعمىتنميةمياراتالتعبيرالشفكملدلتمميذاتستراتيجيةالتخيؿالايمكفتحديدأثر

المجمكعةالتجريبية.

 مصادر بناء محتكل البطاقة: .2

بناءمحتكلالبطاقةعمىقائمةمياراتالتعبيرالشفكمالتيتـتحديدىا،لاعتمدتالباحثة
لممبلحظةكالقياسبشكؿيصؼإحيثتـتحكيؿتمؾالميارات قابمة لىعباراتإجرائية

األداءالمطمكبالقياـبومفتمميذاتالصؼالرابعاألساسي.

 كصؼ البطاقة: .3

تـكضعالبطاقةفيصكرتيااألكليةمشتممةعمىمياراتالتعبيرالشفكم،كقدتـتحديدىا
فيضكءحاجاتتمميذاتالصؼالرابعاألساس،كآراءالسادةالمحكميف،حيثتضمنت

( االستماع م(11بطاقة مف ميارة الرأسي المستكل كعمى الشفكم، التعبير مفيارات
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ميارةمفكؿالبطاقة،يكجدمستكلاألداءالذمتؤدمبوتمميذاتالصؼالرابعاألساسي
تـاستخداـمقياسليكرتالخماسي،ككضعأماـكؿفقرةخمستقديرات،كمياراتالبطاقة

ي،بحيثتعطد،مقبكؿ،ضعيؼ(درجةمعينة)ممتازة،جيدةجدان،جيكتـتحديدلكؿتقدير
لممستكل درجات كثبلث الثاني، لممستكل درجات كأربع األكؿ، لممستكل درجات خمس

فلممستكلالرابع،كدرجةكاحدةلممستكلالخامس.يالثالث،كدرجت


 :مالحظةصدؽ بطاقة ال

 أكلن:  الصدؽ المنطقي كالظاىرم:

بمغعددىـكجمكعةمفالمحكميفتـذلؾبعرضالبطاقةفيصكرتيااألكليةعمىم
كذلؾكمعمميالمرحمةاألساسيةالدنيا،مفاألساتذةالمتخصصيف،كالمشرفيف(محكميف10)

لممياراتالتي لمعباراتككضكحيا،كشمكؿالبطاقة المغكية بيدؼالتأكدمفسبلمةالصياغة
التعب بميارات الميارة ارتباط كذلؾ لتحقيقيا، االستراتيجية المحكمكفتيدؼ أقر الشفكم، ير

البطاقة) فقرات عدد ليصبح كشمكليا، صياغتيا حيث مف البطاقة فقرة11سبلمة كبذلؾ،(
(.8أصبحتالبطاقةفيصكرتياالنيائيةممحؽرقـ)



 : " Internal Validity "الداخمي التساؽ صدؽثانيان:  

االستطبلعية العينة الباحثة اعتمدت من تلميذات الصف  يذةتمم(20)قكامياالتي

فياحتسابصدؽاالتساؽالداخميلبطاقةالخامس األساس خارج مجموعة الذراسة الفعلية
الدرجة مع المقياس فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل:"الداخمي االتساؽ بصدؽ يقصدك،االستماع
 بيف االرتباط معامبلت حساب خبلؿ مف ذلؾبحسا تـ كقد الفقرة، ىذه اإليي تنتمي الكميةالتي

كالدرجةالكميةلمبطاقة. فقرات مف فقرة كؿ
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 بيف كؿ فقرة مف فقرات كالدرجة الكمية  الرتباط معامؿ: (4.6) جدكؿ

 الفقرات #
 معامؿ بيرسكف

 لالرتباط

 الحتمالية القيمة

(Sig.) 

 *9.999 9.758االستيبلؿبمقدمةمشكقة  -1

 *9.999 9.873التعبيرعفالفكرةبكضكح  -2

 *9.999 9.679استيفاءالعناصراالساسيةلممكضكع  -3

 *9.999 9.741استخداـجمبلتعبرعفالمعنى  -4

 *9.999 9.783استخدلـجمبلصحيحةفيتراكيبيا  -5

 *9.999 9.991مفاالفكارعددتكليد  -6

 *9.999 9.874التحدثبثقةفيالنفسدكفتردد  -7

 *9.999 9.743التحدثبصكتكاضح  -8

 *9.999 9.774كقؼمدثبالسرعةالمناسبةلمالتح  -9

 *9.999 9.872مراعاةمكاضعالفصؿكالكصؿ  -19

 *9.999 9.881استخداـلغةالجسدفيالتعبيرحسبالسياؽ  -11



مففقرات(4.6)يكضحجدكؿ فقرة االرتباطبيفكؿ الكميةمعامؿ كالدرجة كالذم،
م عند دالة المبينة معامبلتاالرتباط أف 05.0)معنكيةلستكيبيف بطاقةدعتكبذلؾ(

.لقياسوتلماكضعةصادقالقياس
  " Reliability " :البطاقةثبات 

:كذلؾكمايمي،عدةطرؽالدراسةمفخبلؿأداةتـالتحقؽمفثبات كقد

:الثبات عبر األفرادطريقة   -أ

دلاالتفاؽبيفالنتائجالتيتكصؿإليياىيطريقةلحسابالثباتعبرمقارنةتقديركتحميؿم
خركذلؾمفخبلؿاستخداـمعادلةككبرالتالية:آالباحثكباحث

 =معدؿ الثبات  
عددمراتاالتفاؽ

100 عددمراتاالتفاؽ+عددمراتاالختبلؼ
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ثباتالبطاقة بتقدير األخرل)معممة( كالباحثة مفخبلؿتحميؿحيثقامتالباحثة ،
نتائجالمبلحظةلمباحثتيفتبيفحسبالجدكؿالتالي:

 (: نتائج الثبات عبر األفراد4.8جدكؿ )

 معامؿ الثبات المجمكع الكمي  عدد نقاط الختالؼ  عدد نقاط التفاؽ  

470444.88904%

 

ايعني%مم8904يتضحمفالنتائجأفمعامؿالثباتباستخداـمعادلةككبريساكم
الثبات مف عالية درجة تحقؽ اتفاقأل،البطاقة ىناؾ الانكبيرانف يمكفمبلحظتيفبيف كبيذا ،
تطبيؽالبطاقةعمىأفرادعينةالدراسة.

 :(Cronbach's Alpha Coefficient)معامؿ ألفا كركنباخ   -ب

كالجدكؿرقـتقكـىذهالطريقةعمىأساساحتسابمعامؿألفاكركنباخلكؿلفقراتالبطاقة،
يبيفنتائجالثباتكفقانلطريقةألفاكركنباخلمبطاقة:(207جدكؿ)



 لمبطاقة التجزئة النصفيةك معامؿ ألفا كركنباخ نتائج : (4.7جدكؿ )

 عدد الفقرات 
معامؿ ألفا 

 كركنباخ

معامؿ 
 الرتباط

معامؿ الرتباط 
 المعدؿ

 9.898 9.815 0.932 11 بطاقة الستماع

 عدـالتساكملمفقراتالفرديةكالزكجيةلمعامؿجتمافتـاستخداـ

تساكمأفقيمةمعامؿألفاكركنباخ (207)النتائجالمكضحةفيجدكؿكيتبيفلنامف
مرتفعةكىيقيمة0944. يدؿمما تبيفأف.عمىأفالثباتمرتفعكداؿإحصائياىذا كقد

قةكصبلحيتيالمتطبيؽ.ممايشيرعمىثباتالبطاعأيضانمعامؿجتمافمرتف

الكتابي: التعبير مياراتلقياس اختبار ثالثان: 

لتحقيؽأىداؼالدراسةتـإعداداختبار،لتنميةبعضمياراتالتعبيرالكتابيكذلؾمف
(فقرة.60خبلؿتطبيؽاستراتيجيةالتخيؿالمكجو،كقدتككفاالختبارمف)
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  األساسي. رابعالصؼ ال تمميذات  اد تنميتيا لدللمر التعبير الكتابي ااختبار ميارات إعداد 
تـإعداداختبارمياراتالتعبيرالكتابيبعدالرجكعلممحكميف،كقامتالباحثةبتغيير
الحذؼكاإلضافة، بحيثتـ المحكميفككافالتغييرببعضاألسئمة آلراء االختباركفقا بنكد

 دتـبناءاالختبارتبعالمخطكاتالتالية:كلقدتضمفاالختبارمياراتالتعبيرالكتابي،لق
 اليدؼ مف الختبار: . أ

ستراتيجيةانظرانألفالدراسةتختصفيتنميةمياراتالتعبيرالكتابيمفخبلؿتطبيؽ
لبياف فإفاليدؼمفاالختبارىكقياسبعضمياراتالتعبيرالكتابي، ثرأالتخيؿالمكجو،

ستراتجيةالتخيؿعمييا.إ
 كؿ مكاصفات:تصميـ جد 

قامتالباحثةبإعدادجدكؿمكاصفات،كذلؾاعتمادانعمىتحميؿالمحتكل،كنسبةككرد
يكضحذلؾ.(4.9)كؿميارةمفالمياراتالمرادتنميتيا،كالجدكؿ

 لميارات التعبير الكتابي الكزف النسبي: (4.9)جدكؿ 

 النسبة المئكية المجمكع الكزف النسبي عدد الفقرات الميارة الرئيسة المجاؿ

التعبير 
 الكتابي

1016.6انتقاءالمفظالمبلئـ

60100%

58.3ترتيبالكممات
1118.33ترتيبالجمؿ

1423.33الربطبيفاألفكار
1016.6تحديداألساليب
35تكليداألفكار
23.33عرضاألفكار
35دقةاالستشياد

23.33الصكرالتعبيرعف
 %100 60 100 60 ميارات 9 المجمكع

 صياغة مفردات الختبار. . ب

 مف لبلختبار األكلية الصكرة تككنت كقد أسئمة عشرة فقرة65عمى)تحتكم تغطي(
تنميتيالدللعشرالمياراتا األساس.لرابعالصؼاتمميذاتالبلـز
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 تعميمات الختبار:كتابة  . ت

ساعدالمفحكصيفاإلجابةعمىأسئمتو،كتميدالظركؼلكؿاختبارتعميماتكاضحةت
في كبيرة ذاتأىمية تعميماتاالختبار كتعد لممكقؼاالختبارمالقائـ، مستعديف ليككنكا ليـ

.(ـ2000)نشكاف،تحقيؽنتائجأفضؿإذاكانتمصاغةبطريقةكاضحةكبسيطة

ميماتالمكجيةلتمميذات،قامتالباحثةبإعدادصفحةفيمقدمةاالختبارتناكلتالتع
كبعدىاعفالغمكض،كتكضيحاليدؼمفاالختبار،،كقدركعيفيىذهالصياغةكضكحيا
بكتابةبياناتيـبكضكحكقراءةالسؤاؿبدقة.التمميذاتكزمفاإلجابةعنو،كقدتـالتنبيوعمى

 الصكرة المبدئية لالختبار: . ث

كذلؾ،عرضوعمىمجمكعةمفالمحكميفبعداالنتياءمفإعدادمفرداتاالختبار،تـ
ي:اللمتأكدمفالت

 .مدلمناسبةأسئمةاالختبارليدؼالبحث 

 .مدلمناسبةأسئمةاالختبارلتمميذاتالصؼالرابعاألساس 

 .مدلمناسبةالصياغةالمغكيةلتمميذاتالصؼالرابع 

 .آراءأخرللسيادتكـحكؿاالختبار 

.رابعالصؼاللتمميذاتدلمناسبةاالختباركقدأبدلالمحكمكفآرائيـبم

 التجربة الستطالعية لالختبار:ج. 
بعدإعداداالختباربصكرةنيائيةقامتالباحثةبتطبيؽاالختبارعمىعينةاستطبلعية

تـو، من تلميذات الصف االخامس األساس خارج مجموعة الذراسة الفعلية تمميذة(20)قكاميا
 كذلؾلحساب:ر،بلعيةلبلختباإجراءالتجربةاالستط

 .معامؿصعكبةاالختبار 
 ر.معامؿثباتكصدؽاالختبا 
 .إلجراءاالختبار  الزمفالبلـز

 :: صدؽ الختبارأكلن 

بالصدؽ صمـ:يقصد لما يقيساالختبار كأنو(240ـ،ص2005لقياسو)ممحـ،أف ،
ف الثقة زيادة عمى داالن ذلؾ كاف كمما الصدؽ مؤشرات تعددت األداةكمما كيعرفوي ،
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:(094ـ،ص4..4)عكدة، لو" كمدلتحقيؽاالختبارلمغرضالذمأعد اتبعتالباحثةقد
:عددنامفالطرؽإليجادصدؽاالختبار

:صدؽ المحكميف .1

الباحث قامت المحكميف، صدؽ خبلؿ مف االختبار صدؽ مف لمتأكد كتابة بتكجيو
ثـتـعرضالصكرةاألكليةلبلختبارعمىمجمكعةالستئذافالمحكميفبتحكيـاالختبار،كمف

(،كذلؾبيدؼ8ممحؽ)كمعمميالمرحمةاألساسيةالدنيا،مفاألساتذةالمتخصصيف،كالمشرفيف
:يميالتأكدمما

 .مدلمناسبةأسئمةاالختبارليدؼالبحث 

 .مدلمناسبةأسئمةاالختبارلتمميذاتالصؼالرابعاألساس 

 المغكيةلتمميذاتالصؼالرابع.مدلمناسبةالصياغة 

 .آراءأخرللسيادتكـحكؿاالختبار 

قام المحكمكف، أبداىا التي المبلحظات ضكء كفي الفقراتت بعض بتعديؿ الباحثة
كأصبح،كحذؼبعضيا،كماقامتالباحثةبإعادةتشكيؿاالختباركتكزيعاألسئمةبشكؿأفضؿ

سؤاال.(60)عددأسئمةاالختبار
 البنائي: الصدؽ. 2

بيف بحساب ةالباحث تقام كما االرتباط  الكمية الدرجةكاالختبار أبعاد معامبلت
:يبيفالجدكؿالتالي كما والنتائج لبلختبار،

 لو الكمية الدرجة مع الختبار أبعاد ارتباطات يكضح (:4.12) جدكؿ

معامؿ  الميارات #
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

*0.8120.000ئـلممعنىانتقاءالمفظالمبل.1
*0.8080.000 ترتيبالكمماتلتككيفجمؿ.2
*0.8510.000اعادةتريبجمؿغيرمرتبة.3
*0.6410.002مياراتالربطبيفاألفكار.4
*0.9010.000 تحديداالساليب.5
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معامؿ  الميارات #
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

*0.7840.000تكليداالفكاركعرضيا.6
*0.7280.000 عرضاالفكار.7
*0.7470.000االستشيادكسبلمتودقة.8
*0.7210.000 كصؼالصكرة.9



 مع دالة حققتارتباطات لبلختبار المفاىيـالمككنة أبعاد أف السابؽ الجدكؿ مف يتبيف
 إحصائينا دالة كجميعيا _0.901) 0.641بيف) االرتباطات تراكحت كقد لبلختبار، الكمية الدرجة
.0.05 داللة مستكل عند
:ؽ التساؽ الداخميصد .3

الكمية مفالفقراتكالدرجة فقرة كؿ درجة بيف االرتباط معامبلت بحسابةالباحث تقام
:التالي الجدكؿ يبيف كالنتائجكما االختبار، إليوفي تنتمي الذم لمبعد

 (: يكضح معامالت الرتباط لكؿ فقرة مف الفقرات مع درجة الكمية لالختبار.4.11جدكؿ )

# 
معامؿ 

 رتباطال 
القيمة  
 الحتمالية

معامؿ  #
 الرتباط

القيمة  
معامؿ  # الحتمالية

 الرتباط
القيمة  
 الحتمالية

 *9.995 0.603 42 *9.999 0.819 21. انتقاء اللفظ المالئم للمعنى

1. 0.752 9.999* 22. 9.743 9.999* 43 0.513 9.921* 

2. 0.661 9.999* 23. 9.749 9.999* 44 0.566 9.999* 

3. 0.590 9.999* 24. 9.799 9.999* 45 0.699 9.991* 

4. 0.608 9.994* 25. 9.735 9.999* 46 0.772 9.999* 

5. 0.635 9.999* .26 9.554 9.911* 47 0.815 9.999* 

 9.942 0.459 48 مهاراث الربط بٍن األفكار *9.999 0.701 .6

7. 9.752 9.999* 27 9.478 9.933* 49 0.561 9.919* 

8. 9.698 9.994* 28 9.929 9.999* 50 0.736 9.999* 

 تىلٍد االفكار وعرضها *9.999 0.670 29 *9.999 0.650 .9
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# 
معامؿ 

 رتباطال 
القيمة  
 الحتمالية

معامؿ  #
 الرتباط

القيمة  
معامؿ  # الحتمالية

 الرتباط
القيمة  
 الحتمالية

19. 9.698 9.998* 30 9.491 9.928* 51 0.503 9.924* 

 *9.999 0.802 52 *9.999 9.742 31 ترتٍب الكلماث لتكىٌن جمل

11. 9.665 9.9991 32 9.542 9.913* 53 0.784 9.999* 

 عرض االفكار *9.995 9.599 33 *9.999 9.764 .12

13. 9.636 9.993* 34 9.698 9.991* 54 0.843 9.999* 

14. 0.519 9.919 35 0.815 9.999* 55 0.883 9.999* 

 دقت االستشهاد وسالمته *9.999 0.785 36 *9.999 0.832 .15

 *9.999 0.835 56 *9.991 0.686 37 اعادة ترٌب جمل غٍر مرتبت

16. 0.755 9.999* 38 0.516 9.929* 57 0.835 9.999* 

17. 0.864 9.999* 39 0.504 9.924* 58 0.743 9.999* 

 وصف الصىرة *9.999 0.760 40 *9.999 0.923 .18

 *9.997 0.583 59 تحدٌد االسالٍب *9.999 0.923 .19

29. 0.916 9.999* 41 0.644 9.992* 60 0.848 9.999* 



الدرجة مع دالة ارتباطات حققت ياجميع االختبار فقرات أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
باالتساؽ يتسـ االختبار أف عمى يدلؿ مما  0.05 مستكل عند إليو تنتمي الذم لمبعد الكمية

.الداخمي
 :الختبار : ثباتثانيان 

 نفس باستخداـ القياس تكرار عند النتائج نفس عمى الحصكؿ" :االختبار بثبات يقصد
 ثبات معامؿ بحساب الباحثة قامت (كقد120ـ،ص1997 )األغا،الظركؼ نفس األداةكفي

:التاليتيف بالطريقتيف االختبارالتحصيمي
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 :النصفية التجزئة طريقة .1

فقراتاالختبارإل تجزئة ذاتاألرقاـ)يفأجزىتـ كاألسئمة الفردية، ذاتاألرقاـ األسئمة
(الزكجية ثـ الفردية، الزكجية،،تـحسابمعامؿاالرتباطبيفدرجاتاألسئمة كدرجاتاألسئمة

ت ذلؾ براكفػكبعد سبيرماف بمعادلة االرتباط معامؿ تصحيح ـ المعدؿ= االرتباط كفقامعامؿ
: التالية لممعادلة

R1

2R
=


R كدرجاتR حيث، الفردية األسئمة درجات بيف االرتباط معامؿ

(2004)كتـالحصكؿعمىالنتائجالمكضحةفيجدكؿ،األسئمةالزكجية


 الختبار طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات يكضح نتائج : (4.13جدكؿ )

 معامؿ الرتباط المعدؿ معامؿ الرتباط الميارات #

 0.800 0.667انتقاءالمفظالمبلئـلممعنى.1

 0.848 0.737 ترتيبالكمماتلتككيفجمؿ.2

0.7490.857اعادةتريبجمؿغيرمرتبة.3

0.787 0.649مياراتالربطبيفاألفكار.4

0.853 0.744 تحديداالساليب.5

 0.804 0.673تكليداالفكاركعرضيا.6

 0.831 0.711 عرضاالفكار.7

 0.915 0.843دقةاالستشيادكسبلمتو.8

 0.753 0.605 كصؼ الصكرة.9

 0.911 0.837 جة الكمية لالختبارالدر 

 رقـ الجدكؿ خبلؿ أف(0402)مف لنا المعدؿيتبيف االرتباط معامؿ )سبيرمافقيمة
فيصكرتوالنيائيةالمقياسككفيبذلؾ،مرتفعكداؿإحصائينا(Spearman Brownبراكف()

،ممااالختبارتمفصدؽكثباتقدتأكدةككفالباحثتقابؿلمتكزيع،ك (4)كماىيفيالممحؽ
أسئمةعفكاإلجابة،كصبلحيتيالتحميؿالنتائجاألداةالمستخدمة،يجعموعمىثقةتامةبصحة

.كاختبارفرضياتيا،الدراسة
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 20 ريتشاردسكف ككدر معادلة

ا ةالباحث تقام كفقان20شاردسكفريت ككدر معادلة باستخداـ االختبار ثبات بحساب أيضن
لمقانكفالتالي:













 
2

22

20
1-n

n
=

T

sumT

S

SS
K 

n،فياالختبار األسئمة عدد :2

TS،الكميلبلختبار تبايف :2

sumSتبايناتأسئمة مجمكع :
االختبار.

قام فكانتالنتائجحسب20 ريتشاردسكفككدربحسابمككناتقانكفةالباحثتكقد
الجدكؿالتالي:


 20 يكضح قيمة مككنات قانكف ككدر ريتشاردسكف(: 4.14)جدكؿ 

التبايف الكمي  عدد األسئمة
 لالختبار

مجمكع تباينات 
 أسئمة الختبار

 ككدرقيمة 
 20 ريتشاردسكف

69 69.37 6.55 9.929 

 

 ممايشيرإلىأفاالختباريتمتع (0.920) تساكم الثبات أفقيمة سبؽ مما يتضح
 كتظير ،عمييا الحصكؿ سيتـ التي البيانات لصحة الباحث تطمئف الثباتمف عالية بدرجة

.لمدراسة الفعمية العينة أفراد عمى االختبارلمتطبيؽ صبلحية
 :ح. تحديد زمف الختبار

لئلجابةعفأسئمةاالختبارمفخبلؿ  :فيضكءالتجربةاالستطبلعيةتـحسابالزمفالبلـز

 تعييفزمفالبدءفياإلجابة. 

 ،الزمف متكسط أسئمةحساب عف اإلجابة إنياء في خمسطالبات، أكؿ استغرقو الذم
كيحسب اإلجابة إنياء في خمسطالبات، آخر استغرقو الذم الزمف كمتكسط االختبار

 :حسبالمعادلة
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 متكسط الزمف =
 ذاتتميمزمف إنياء اإلجابة آلخر خمس  +تميمذاتزمف انياء الجابة عمى الختبار ألكؿ خمس 

10 

 =متكسط الزمف 
041+211 

 دقيقة  34=
01 

.( دليمة45وبذلك حذد زمن االختبارالكلي لتطبيك االختبار عل عينة الذراسة)


 :تحميؿ فقرات الختبارثالثان: 

 :لتحميؿفقراتاالختبارقامتالباحثةبعددمفالخطكاتاإلحصائيةالتالية

 :الصعكبة معامؿ -1

االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا لمذيف المئكية النسبة" كبةالصع بمعامؿ يقصد
 عمى أجابكا الذيف كفرز مجمكعتيف، إلى الطمبة درجات تقسيـ تـ فقد كلذلؾ خاطئة، إجابة

 كفقا الصعكبة معامؿ إيجاد ثـ صحيحة، إجابة السؤاؿ عمى أجابكا كالذيف خاطئة، السؤاؿإجابة
:المعادلةالتالية

  = ص( ـ (صعكبةال معامؿ
 عدد الجابات الخطأ

 عدد الجابات الصحيحة + الجابات الخطأ

وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت النسبة تكون الفقرة 

 (289ـ،ص2002)عكدة،أصعب والعكس صحيح, 

بدأت بحيث صعكبتيا، في متدرجة تككف أف يجب االختبار فقرات أف العمماء كيرل
أك (10-90%) بيف صعكبتيا قيمة تتراكح كبالتالي الصعبة، بالفقرات كتنتيي السيمة بالفقرات

بحيث20-80)  في ككؿ االختبار صعكبة معامؿ يككف %( )ممحـ،50حدكد ـ،%2005،
(238ص

 :التمييز معامؿ  2-

ذكلإفميمةالتمييزتتمثؿفيتحديدمدلفاعميةسؤاؿمافيالتمييزبيفالطالب
النيائية الدرجة في بينيما االختبار يفرؽ الذم نفسو كالطالبالضعيؼبالقدر العالية القدرة
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 حساب تـبصكرةعامةكعميةتـاحتسابمعامؿالتمييزلكؿسؤاؿمفاسئمةاالختباركقد
:التالية المعادلة كفؽ االختبار، فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ

 

 = ت( ـ (التمييز معامؿ

 عدد الجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا -عدد الجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 

 نصؼ عدد الفراد في المجمكعتيف

(.289ـ،ص2002)عكدة،

الطمبة تقسيـ تـ االختبار، فقرات مف فقرة كؿ تمييز معامؿ الباحثةعمى تحصؿ لكي
حصمكا الذيف مف الطمبة مجمكع مف (% 27) كضمت عميا األكلى المجمكعة مجمكعتيف، إلى
الطمبة مجمكع مف (% 27) كضمت دنيا الثانية كالمجمكعة االختبار، في الدرجات أعمى عمى
 أال يجب التمييز معامؿ أف العمماء كيرل االختبار، عمى الدرجات أدنى عمى حصمكا الذيف مف
 (% 25) عف يقؿ )الزيكد كانت ماكم ذلؾ عف التمييز درجة ارتفعت كمما كأنو،  أفضؿ

كالجدكؿ1998كعمياف،  فقرات مف فقرة لكؿ كالتمييز الصعكبة معامبلت يبيف التالي ـ(،
:االختبار

 (: يكضح معامالت الصعكبة كالتمييز4.10جدكؿ )

 معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة # معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة #
1 0.40 0.54 31 0.60 0.63 

2 0.45 0.66 32 0.65 0.55 

3 0.35 0.65 33 0.50 0.45 

4 0.55 0.41 34 0.52 0.55 

5 0.35 0.42 35 0.47 0.60 

6 0.40 0.54 36 0.45 0.37 

7 0.50 0.52 37 0.50 0.63 

8 0.45 0.48 38 0.49 0.45 

9 0.70 0.63 39 0.40 0.48 

10 0.40 0.75 40 0.55 0.45 

11 0.55 0.55 41 0.50 0.63 

12 0.65 0.45 42 0.35 0.54 

13 0.40 0.60 43 0.65 0.45 
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 معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة # معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة #
14 0.43 0.37 44 0.50 0.48 

15 0.40 0.63 45 0.54 0.39 

16 0.45 0.45 46 0.42 0.60 

17 0.55 0.48 47 0.47 0.54 

18 0.65 0.45 48 0.35 0.50 

19 0.75 0.52 49 0.45 0.35 

20 0.45 0.54 50 0.40 0.45 

21 0.55 0.63 51 0.45 0.36 

22 0.65 0.55 52 0.45 0.57 

23 0.45 0.42 53 0.55 0.38 

24 0.45 0.50 54 0.71 0.45 

25 0.55 0.60 55 0.60 0.65 

26 0.75 0.47 56 0.50 0.67 

27 0.44 0.39 57 0.70 0.49 

28 0.38 0.45 58 0.50 0.55 

29 0.45 0.54 59 0.70 0.50 

30 0.50 0.47 60 0.70 0.57 

 0.510 عاـ لمعامؿ الصعكبةالمتكسط ال

 0.513 المتكسط العاـ لمعامؿ التمييز

- 0.75)بيف) تراكحت االختبار فقرات صعكبة درجة أف السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 (0.30- 0.68) بيف تراكحت االختبار فقرات تمييز درجة كأف %،51.1بمتكسطقدره0.38
المقبكؿ المستكل ضمف تقع االختبار فقرات جميع أف إلى يشير مما %، 51.3 قدره بمتكسط

.كالتمييز الصعكبة لمعامبلت



 ة:ستراتيجيإلإجراءات تطبيؽ ا

 تطبيؽ األساسإتضمف الرابع الصؼ تمميذات عمى المكجو التخيؿ ستراتيجية
ية:الاالجراءاتالتجريبيةالت
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 مدة التجربة: - أ

تجريبيكانتمدةالتجربةمكحدةكمتساكيةلطالباتمجمكعتيالبحثال ةكالضابطةإذبدأتيـك
.30/3/2016األربعاء،كانتيتفييكـ15/2/2016المكافؽاالثنيف

 إجراء التجربة: - ب

فقددرستالباحثةتمميذات مفاحتماؿتأثيرالمعممةكمتغيريؤثرعمىنتائجالتجربة، خكفان
كىذا تغييرات، أم لتبلفي بنفسيا كالضابطة التجريبية البحث نتائجمجمكعتي عمى يضفي

التجربةدرجةمفالدقةكالمكضكعية،حتىالتعزلنتائجالدراسةإلىتمكفإحدلالمعممتيف
أكرغبتيا،أككفاءتيا،دافعيتيا:مفالمادةأكثرمفاألخرلأكإلىصفاتياالشخصيةمثؿ

أكإلىغيرذلؾمفالعكامؿ.،فيتدريسالمادة
 :التجربة تعميمات كارشادات  - ح

 المادم،كالنفسي(قبؿشرحالدرس.)تييئةالجكالمناسب -1

لمافيذلؾتقريبلصكر؛ضركرةاستخداـمصكراتممكنةعندعرضمكضكعالتعبير -4
 كجذباالنتباهلممكضكعالمطركح.،فيذىفالمتعمـ

استخداـأصكاتتصكيريةمناسبةلكؿسيناريكقادرةعمىنقؿالمتعمـبكافةأحاسيسو -4
 رهلممكضكعالمطركح.كمشاع

السيناريكىات -2 في بقدركالتنكيع الطبلب بيف الفردية الفركؽ لمراعاة كذلؾ األسئمة،
 اإلمكاف.

 كفيمستكلالمتعمميف.،أفتككفاأللفاظكالعباراتالمستخدمةفيالسيناريكىاتكاضحة -0

 تاحةالفرصةلمطبلبلمتعبيربحريةعفأفكارىـكمشاعرىـ.إ -6

 كعدـرفضأمإجابة.،إجاباتالطبلباستقباؿجميع -7

 استخداـأسمكبالتفاعؿكالمشاركةبيفالطبلب،كبيفالطبلبكالمعمـ. -8

 استخداـالتعزيزالمناسبفيكقتو. -9

 االىتماـبتشجيعالطبلبالذيفيبدكفنكعانمفالقصكرعفالمستكلالعاـلزمبلئيـ. -.0
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 :التجريب بدء قبؿ المتغيرات ضبط

ا المتغيرات بعض عف تنجـ قد التي لآلثار كتجنبنا النتائج، سبلمة عمى لباحثةا مف حرصن
)أبكزايدة،كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طريقة تالدراسةتبن فقد التجربة، عمى الدخيمة
.(002ـ،ص4.04

:يمي كما المتغيرات ضبط مف بالتحقؽ الباحثة قامت المجمكعتيف ىاتيف ضكء كفي
 في التحصيؿ القبمي: الضابطة كالتجريبية قبؿ التطبيؽ تيفالمجمكع تكافؤ -

   القبميتـاستخداـاختبار طبيؽالت الضابطةكالتجريبيةفي لمتحقؽمفتكافؤالمجمكعتيف

 t"لعينتيفمستقمتيفIndependentSamples t testلممقارنةبيفمتكسطدرجاتالتمميذات"
الضابطةقبؿالتطبيؽفكانتالنتائجكمايكضحياالجدكؿالمجمكعةكفيالمجمكعةالتجريبية

(2000).
 ( لمفركؽ بيف متكسط درجات التمميذات  في المجمكعة Tنتائج اختبار ): (4.15) جدكؿ

 .في التطبيؽ القبميالمجمكعة الضابطة  ك  التجريبية

المتكسط  العدد المجمكعة الميارات
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 سكبةالمح

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

انتقاء المفظ المالئـ 
 لممعنى

 2.046 7.23 30 التجريبية
0.637 0.526 

غير دالة 
 2.006 6.90 30 الضابطة إحصائية

ترتيب الكممات لتككيف 
 جمؿ مفيدة

 1.547 3.23 30 التجريبية
0.169 0.866 

غير دالة 
 1.510 3.17 30 الضابطة إحصائية

إعادة ترتيب جمؿ 
غير مرتبة لتككف 
 منيا مكضكعان قصير

 3.253 4.97 30 التجريبية
غير دالة  0.293 1.060

 3.321 4.07 30 الضابطة إحصائية

ميارة الربط بيف 
 األفكار

 4.124 4.40 30 التجريبية
غير دالة  0.945 0.069

 3.336 4.33 30 الضابطة إحصائية

 بتحديد األسالي
 3.665 4.87 30 التجريبية

غير دالة  0.454 0.754
 3.524 4.17 30 الضابطة إحصائية

غير دالة  0.119 1.580 1.015 0.73 30 التجريبية تسمسيا تكليد األفكار ك 
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 العدد المجمكعة الميارات
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 سكبةالمح

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

 إحصائية 0.765 0.37 30 الضابطة

 عرض األفكار
 0.923 0.90 30 التجريبية

غير دالة  0.890 0.139
 0.937 0.87 30 ضابطةال إحصائية

دقة الستشياد 
 كسالمة تكظيفو

 1.003 0.60 30 التجريبية
غير دالة  0.206 1.278

 0.547 0.33 30 الضابطة إحصائية

كصؼ الصكرة التي 
 يشاىدىا

 0.928 1.37 30 التجريبية
غير دالة  0.346 0.950

 0.973 1.13 30 الضابطة إحصائية

 المجمكع الكمي
 13.658 28.07 30 ريبيةالتج

0.974 0.430 
غير دالة 
 10.533 25.57 30 الضابطة إحصائية

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحرية)58(05.0كعندمستكلداللةتساكم) 2.391.

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحرية)58(01.0كعندمستكلداللةتساكم)2.918.

كىيأكبرمفقيمة0.973(المحسكبةلمدرجةالكميةلبلختبارتساكمTتبيفأفقيمة)
(Tالجدكليةالتيتساكم)58عنددرجةحرية2.301(05.0كمستكلداللةممايدلؿ،)

متكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةعمىعدـكجكدفركؽذاتإحصائيةبيف
كبالتاليك التطبيؽ، قبؿ المجكعتيف تكافؤ عمى يدلؿ مما التطبيؽ قبؿ  الضابطة المجمكعة

مفضبطىذاالمتغير.ةتحققتالباحث
 تحصيؿ مادة المغة العربية الضابطة كالتجريبية في المجمكعتيف تكافؤ -

المجمكعتيف العربية، ضابطةكالتجريبيةفيال كلمتحقؽمفتكافؤ المغة تحصيؿمادة
اختبار استخداـ t تـ " مستقمتيف بيفIndependentSamples t testلعينتيف لممقارنة "

تحصيؿمادةالمغة المجمكعةالضابطةفيكمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبية
.(4.16)فكانتالنتائجكمايكضحياالجدكؿ،العربية
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 ( لمفركؽ بيف متكسط درجات التمميذات  في المجمكعة التجريبيةTنتائج اختبار ): (4.16)جدكؿ 
 تحصيؿ مادة المغة العربية. المجمكعة الضابطة  فيك 

المتكسط  العدد المجمكعة 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 المحسكبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

التحصيؿ في 
 غة العربيةالم

 11.65 3022.66 التجريبية
0.310 0.758 

غيردالة
 21.809.95 30 الضابطة إحصائية

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحرية)58(05.0كعندمستكلداللةتساكم) 2.391.

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحرية)كعندمستكلداللة58(01.0تساكم)2.918.
 

كىيأكبرمفقيمة0.310(المحسكبةلمدرجةالكميةلبلختبارتساكمTتبيفأفقيمة)
(Tالجدكليةالتيتساكم)58عنددرجةحرية2.301(05.0كمستكلداللةممايدلؿ،)

إحصائيةبيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةعمىعدـكجكدفركؽذات
المغةالعربية،كبالتاليتحققتالباحثك مفضبطىذاةالمجمكعةالضابطةفيتحصيؿمادة

المتغير.

 خطكات الدراسة: -سادسان 
 .مراجعةالدراساتكالبحكثالسابقةالعربيةكاألجنبيةذاتالصمةبمكضكعالدراسة -1
 ائمةمياراتاألداءالتعبيرمكالتأكدمفصدقيا.تعييفق -2
المكجو، -3 التخيؿ الستراتيجية كفقان المعمـ لدليؿ العاـ اإلطار المعمـكإعداد دليؿ يعتبر

المتخصصيف مف مجمكعة عمى عرضو خبلؿ مف كتحكيمو لممعمـ، كمكجيان مرشدان
 كالمكجييفكالخبراء.

 كم.بناءبطاقةاستماعلمياراتالتعبيرالشف -4
 بناءاختبارمياراتالتعبيرالكتابي. -5
(طالبةخارجعينةالدراسةمف20تطبيؽأدكاتالدراسةعمىعينةاستطبلعيةقكاميا) -6

 مدرسةعينةالحمكةمفأجؿتقنيفأدكاتالدراسة.
المتغيرات -7 كضبط كالضابطة، التجريبية المجمكعتيف عمى القبمية أدكاتالدراسة تطبيؽ

العربية،قبؿإجراءالدر المغة لمتمميذاتكالتحصيؿفيمادة التحصيؿالعاـ مثؿ: اسة،
كالعمرالزمنيلمتمميذاتكالقياسالقبميالختبارمياراتالتعبيرالكتابي،حيثتـرصد
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كذلؾفيالصؼالرابعمف كالعمرالزمني، العربية، المغة تحصيؿالتمميذاتفيمادة
 سجبلتالمدرسة.

"2جيةالتخيؿالمكجوعمىتميمذاتالمجمكعةالتجريبيةمفالصؼالرابع"تطبيؽاستراتي -8
بمدرسةعيفالحمكة،بينماتـاستخداـالطريقةاالعتياديةلتمميذاتالمجمكعةالضابطة

بالدرسالثانيكالثالثكالخامس3الصؼالرابع" لتدريسمكضكعاتالتعبيرالخاصة ،"
1/2/2016جمكعتيفخبلؿالفترة)مفدركسالمغةالعربيةلكبلالم ،كانتيتفييـك

 بكاقعثبلثةحصصأسبكعيان.(15/3/2016الخميسحتى)
التجريبية -9 المجمكعتيف في الدراسة عينة تمميذات عمى التجربة تنفيذ مف االنتياء بعد

لقياسميارات استماع كبطاقة الكتابي، التعبير ميارات اختبار تطبيؽ تـ كالضابطة،
 الشفكم،عمىكبلالمجمكعتيف.التعبير

تجميعالبياناتلكؿمفاالختباركبطاقةاالستماعالبعديةكتحميمياإحصائيانبكاسطةبرنامج -10
spss.كتفسيرالنتائجكمناقشتيا،ككضعالتكصياتكالمقترحاتفيضكءنتائجالدراسة،

 :اإلحصائية المعالجات -سابعان 

"SPSS"االجتماعية لمعمـك اإلحصائية الرـز نامجبر باستخداـ البيانات معالجة تمت
:التالية اإلحصائية بالطرؽ كذلؾ الدراسة أسئمة عف اإلجابة بيدؼ الحاسكب، باستخداـ

 : الختبارك  بطاقة الستماع كثبات صدؽ مف التحقؽ في المستخدمة اإلحصائية األساليب – أ

االتساؽالداخميلبطاقةاالستماع. -

كركنباخ:لحسابثباتبطاقةاالستماع.معامؿألفا-

 معادلةككبرلحسابالثباتعبراألفراد.-

 .التحصيمي االختبار فقرات مف فقرة كؿ صعكبة درجة لحساب الصعكبة معامؿ - 

 .كالدنيا العميا المجمكعات بيف الفقرات تمييز لحساب التمييز معامؿ - 

 .الداخمي ساؽاالت صدؽ عف لمكشؼ :بيرسكف االرتباط معامؿ - 

.النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب :سبيرمافبراكف معادلة - 

 .االختبار ثبات إليجاد : 20 ريتشاردسكف ككدر معامؿ -
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 :الدراسة أسئمة عف اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب - ب

 .مستقمتيف عينتيف متكسطي بيف لمفركؽ ت اختبار - 

فاعميةاألثر مف متحقؽل إيتا معامؿ مربع -

 اإلجابة خبلؿ كذلؾمف الدراسة، ىذه إلييا تكصمت التي النتائج الباحثةبعرض كستقـك
المناسبة. اإلحصائية باألساليب األسئمة عف



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الخامس 
 كتفسيرىا نتائج الدراسة
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 الفصؿ الخامس
 تفسيرىاك  تحميؿ نتائج الدراسة

ال إلى الدراسة ىدفت عمى "تعرؼ األداءإأثر تنمية عمى المكجو التخيؿ ستراتيجية
ئو،كبنا،حيثقامتالباحثةبإعداددليؿالمعمـ"التعبيرملدلتمميذاتالصؼالرابعاألساس

مفكجيةنظرمعمميفمفالدراسةكأدكاتياكعمؿاختبارمياراتلذلؾ،كقدتـتحكيـاليدؼ
فيالمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةكاإلحصاء،كقدتـكمشرفيفتربكييفكأساتذةجامعييف

تطبيؽاختبارالمياراتعمىكبلمفمجمكعاتالدراسة.

قام البرنامجةالباحثتكلقد باستخداـ إحصائيان، تحميبلن كتحميميا البيانات بجمع
ي(SPSSاإلحصائي كالتي كفرضياتيا، الدراسة بحسبأسئمة النتائج لمحصكؿعمى مكف(

تكضيحياكمناقشتياكمايمي:


 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة كفرضياتيا كتفسيرىا : 

 نتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة:الأكلن : 
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ  -
 :لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم ينص عمى -

الرابعاألساسي"؟مامياراتالتعبيرالشفكمالمرادتنميتيالدلتمميذاتالصؼ"

 ىذا عف الباحثةلئلجابة قامت السابقة،بالسؤاؿ كالبحكث الدراسات عمى اإلطبلع
قائمةبمياراتالباحثةفقدأعدت،دريسالمغةالعربية،كبناءنعميوكاألدبياتفيالمناىجكطرؽت

الباحثةالتعبيرالشفكمكعرضياعمىمجمكعةمفالمحكميف،لمتأكدمفصحتيا،كقدأخذت
كبذلؾ المحكمكف،كالتيتناسبتمميذاتالصؼالرابعاألساسي، السادة بالمياراتالتيأقرىا

ككانتعمىالنحكالتالي: (3)تمتاإلجابةعفالسؤاؿاألكؿمفأسئمةالدراسةممحؽرقـ
 االستيبلؿبمقدمةمشكقة. .1
التعبيرعفالفكرةبكضكح. .2
 كع.استيفاءالعناصراألساسيةلممكض .3
 تعبرعفالمعنى.استخداـجمؿو .4



132

 صحيحةفيتراكيبيا.استخداـجمؿو .5

 مفاألفكار.عددتكليد .6

 التحدثبثقةفيالنفسكدكفارتباؾ. .7

 التحدثبصكتكاضح. .8

 التحدثبالسرعةالمناسبةلممكقؼ. .9

 مراعاةمكاضعالفصؿكالكصؿ. .10

.استخداـلغةالجسدفيالتعبيرحسبالسياؽ .11

 بالسؤاؿ الثاني:النتائج المتعمقة 
 لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة  كالذم ينص عمى: -

 "مامياراتالتعبيرالكتابيالمرادتنميتيالدلتمميذاتالصؼالرابعاألساسي"؟

الدراساتأعدت عمى إطبلعيا خبلؿ مف الكتابي التعبير بميارات قائمة الباحثة
عمىكالبحكثالسابقة،كاألدبياتفيالم قامتبعرضيا ثـ العربية، ناىجكطرؽتدريسالمغة

القائمة) كتضمنت الدنيا، األساسية المرحمة كمعممي مشرفي مف المحكميف مف (9مجمكعة
ي:ال(،ككانتعمىالنحكالت4مياراتلمتعبيرالكتابيممحؽرقـ)

 انتقاءالمفظالمبلئـلممعنى. .1

 لتككيفجمؿمفيدة.؛ترتيبكممات .2

 لتككيفمكضكعمفيد.؛مؿغيرمرتبةترتيبج .3

 لتككيفمكضكعمترابط.ر؛الربطبيفاألفكا .4

 تحديدنكعاألساليبفيالجمؿ. .5

 يا.مكتسمسالعميقةتكليداألفكار .6

 .بشكؿمرتبكارعرضاألف .7

 كسبلمةتكظيفو.،دقةاالستشياد .8

 التعبيرعفالصكربجمؿمفيدة. .9
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:
 عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة  كالذم ينص عمى: لإلجابة -

 استخداـ لكيفية العاـ التصكر  لدلا"ما التعبيرم األداء لتنمية  المكجو التخيؿ ستراتيجية
تمميذاتالصؼالرابعاألساسي"؟

،كقدتـبناء(6)لممعمـممحؽرقـلسؤاؿقامتالباحثةبإعداددليؿوكلئلجابةعفىذاا
اأكثرالمياراتأىميةلمصؼالرابعاألساسي،كقدككنيممياراتالتيتـتحكيميا،كفقانلؿالدلي

ستراتيجيةالتخيؿالمكجو،كماتضمفانبذةعفككتعميماتلو،لممعمـتضمفالدليؿإرشادات
المعينة، كالكسائؿ الدركس، كتخطيط لدليؿ، كالخاصة العامة األىداؼ لدليؿ: العاـ اإلطار

طتو،كتقكيمو.كأنش

ستراتيجيةالتخيؿالمكجو.إتـتدريسياباستخداـكماتضمفالدليؿثمانيمكضكعات


 و كتفسيره:تحميمالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 
 لإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة  كالذم ينص عمى:

فركؽ تكجد )ذاتىؿ إحصائية في05.0دالة التمميذات درجات متكسط بيف )
المجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـإستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذات

فيالتطبيؽالبعدم العادية البلتيتعممفبالطريقة الضابطة المبلحظةفيالمجمكعة لبطاقة
؟لمتعبيرالشفكم

 التالي: السؤاؿ الرابع عمى النحك الخاص ب صياغة الفرض الصفرم تقد تم  

( إحصائية دالة فركؽ تكجد المجمكعة05.0ال في التمميذات درجات متكسط (بيف
ستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةاالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـ

التطبيؽالبعدملبطاقةالمبلحظةلمتعبيرالشفكم.الضابطةالبلتيتعممفبالطريقةالعاديةفي

 استخداك تـ الفرضية ىذه الختبار مستقمتيفt))اختبارـ )لعينتيف .Independent 

Samples t test)لممقارنةبيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممف
تمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالاباستخداـ

 الشفكم، لمتعبير المبلحظة لبطاقة البعدم التطبيؽ في العادية بالطريقة تعممف النتائجك
.(1.5)يكضحياالجدكؿ
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( لمفركؽ بيف متكسط درجات التمميذات في المجمكعة التجريبية الالتي Tنتائج اختبار ): 5.1)جدكؿ )
التخيؿ المكجو كمتكسط درجات التمميذات في المجمكعة الضابطة الالتي تعممف تعممف باستخداـ إستراتيجية 

 بالطريقة العادية في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة لمتعبير الشفكم

المتكسط  العدد المجمكعة الميارات
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 المحسكبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

ؿ بمقدمة الستيال 
 مشكقة

 0.712 3.90 30 التجريبية
دالة 2.3350.023

 0.932 3.40 30 الضابطة إحصائية

التعبير عف الفكرة 
 بكضكح

 0.776 4.13 30 التجريبية
3.0840.003

دالة 
 0.971 3.43 30 الضابطة إحصائية

استيفاء العناصر 
 الساسية لممكضكع

 0.850 3.97 30 التجريبية
دالة 3.8790.000

 0.944 3.07 30 الضابطة إحصائية

تعبر  ؿو استخداـ جم
 عف المعنى

 0.828 4.07 30 التجريبية
دالة 3.7920.000

 0.661 3.33 30 الضابطة إحصائية

 ؿو ماستخداـ ج
 صحيحة في تراكيبيا

 0.643 4.00 30 التجريبية
دالة 3.2540.002

 0.850 3.37 30 الضابطة إحصائية

 مف الفكار عددتكليد 
 0.761 3.80 30 التجريبية

دالة 2.1910.032
 0.884 3.33 30 الضابطة إحصائية

التحدث بثقة في 
 النفس دكف تردد

 0.761 4.20 30 التجريبية
5.4570.000

دالة 
 0.890 3.03 30 الضابطة إحصائية

 التحدث بصكت كاضح
 0.845 4.10 30 التجريبية

2.8770.006
دالة 

 0.860 3.47 30 الضابطة إحصائية

التحدث بالسرعة 
 كقؼمالمناسبة لم

 0.788 4.00 30 التجريبية
دالة 2.7340.008

 0.817 3.43 30 الضابطة إحصائية

مراعاة مكاضع الفصؿ 
 كالكصؿ

 0.809 4.03 30 التجريبية
دالة 3.7150.008

 0.925 3.20 30 الضابطة إحصائية
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 العدد المجمكعة الميارات
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 المحسكبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

استخداـ لغة الجسد 
في التعبير حسب 

 السياؽ

 0.809 4.03 30 التجريبية
دالة 3.6330.001

 0.961 3.20 30 الضابطة إحصائية

 المجمكع الكمي
 0.670 4.02 30 التجريبية

دالة 4.1570.000
 0.679 3.30 30 الضابطة إحصائية

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحرية)(58)كعندمست(05.0كلداللةتساكم)(2.301).

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحرية)(58)(01.0كعندمستكلداللةتساكم)(2.918).


األتي:5.1) تبيفمفالجدكؿ)
(المحسػػكبةلدرجػػةالكميػػةلبلختبػػارتسػػاكمTقيمػػة):تبػػيفأفبالنسػػبة لممجمػػكع الكمػػي لالختبػػار

كمسػػتكل45عنػػددرجػػةحريػػة15210(الجدكليػػةالتػػيتسػػاكمTكىػػيأكبػػرمػػفقيمػػة)35044
فيميذاتمتالتكسطدرجاتبيفم(،ممايدلؿعمىكجكدفركؽذاتإحصائية05.0داللة)

خداـإستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتالبلتيتعممفباستكعةالتجريبيةمجمال
فػػيالمجمكعػػةالضػػابطةالبلتػػيتعممػػفبالطريقػػةالعاديػػةفػػيالتطبيػػؽالبعػػدملبطاقػػةالمبلحظػػة

.كلصالحالمجمكعةالتجريبيةلمتعبيرالشفكم

مثؿ - السابقة الدراسات نتائج أظيرتو ما مع النتيجة ىذه :تتفؽ كبيؾ[دراسة كيـ
(2016 كدراسة كحسفـ(، 2014)الحداد كدراسة كدراسة2012)ديبوـ(، ـ(،

لصالحان.التيأكضحتأفىناؾفركق]ـ(2014)عميافـ(،كدراسة2012)األعرجية
المتغيرالمستقؿاستراتيجيةالتخيؿالمكجو.المجمكعةالتجريبيةباستخداـ

التالية-1 الميارات إلى مشك:بالنظر بمقدمة بكضكح،)االستيبلؿ الفكرة عف كالتعبير قة،
لممكضكع، األساسية العناصر ككاستيفاء تكليد ارتكزتعمىعدد أنيا نجد األفكار( مف

متكسط بيف إحصائية ذاتداللة فركؽ كجكد  النتائج كأظيرت عنيا، كالتعبير األفكار
التخيؿالمكجودرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـإستراتيجية

كمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفبالطريقةالعاديةفيىذه
ال لمتعبير المبلحظة التجريبيةالمياراتلتطبيؽالبعدملبطاقة .شفكمكلصالحالمجمكعة

ذلؾلؤلسبابالتالية:لعزكيي
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المحتكل -  إعداد بكذلؾ،طريقة تخيمية سيناريكىات كمرتبةبإعداد كاضحة عبارت
كمتسمسمةاألفكار،ساعدتالمتعمـعمىتككيفصكرذىنيةتتسـبالتريتيبكالتسمسؿ،
كفيمةبنقؿالمتعمـلممكقؼالتعميميالمراد،كبالتاليالتعبيرعففكرةالمكضكعبكضكح،
لو المعمـ ينقمو غيرمقتصرعمىما لممكضكع، كالثانكية العناصراألساسية مستكفيان
مفعباراتتخيمية،بؿتتكلدلوأفكارجديدةككثيرة،ألفالتخيؿيطمؽالعنافلؤلفكار

اإلبداعيةالتيتختمؼمفمتعمـآلخر.

التالية-2 الميارات جمؿو:كأيضان تراكيبيا()استخداـ في كصحيحة المعنى عف قد:تعبر
ركؽذاتداللةإحصائيةارتكزتعمىتكظيؼالمغةبشكؿسميـ،كأظيرتالنتائجكجكدف

بيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـإستراتيجية
التخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفبالطريقة

لتجريبية.العاديةفيالتطبيؽالبعدملبطاقةالمبلحظةلمتعبيرالشفكمكلصالحالمجمكعةا
كيعزكذلؾلؤلسبابالتالية:

كأفيتخيؿنفسوعصفكرانما،دكرالقياـبستراتيجيةالتخيؿالتيتسمحلممتعمـإطبيعة -
صياد أك فراشة بأفكارانأك زكدتو مكاقؼتخيمية مف المتعمـ يعيشو ما خبلؿ فمف ،

التيجعمتوقادرانالكممات،ككتراكيبجديدة،كأصبحلديومخزكفمفاألفكاركالتراكيب
النيا تراكيبيا، في صحيحية جمؿ اك المراد، المعنى عف تعبر جمؿ استخداـ عمى

 تتعمؽبالمضمكفكزادتمفنمكالمخزكفلغكملدلالمتعمـ.

خريفستراتيجيةالتخيؿالتيتعتمدعمىاالستماعلآلإطبيعةاألنشطةالمستخدمةفي -
،بيرعماعاشوفيالرحمةالتخيميةمتعمـفيالتعكتبادؿاألفكاركاألحاسيس،كحريةكؿ

تتيحلوالفرصةبتعمـالمياراتالمغكيةكتكسبوالقدرةعمىالتعبيرعفذاتوكالتفاعؿمع
 اآلخريف.

التالية-3 الميارات تردد،:كذلؾ دكف النفس في بثقة كاضحك)التحدث بصكت التحدث
كأظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللة،كتكبالسرعةالمناسبةلمكقؼ(ارتكزتعمىالص

باستخداـ البلتيتعممف التجريبية المجمكعة متكسطدرجاتالتمميذاتفي بيف إحصائية
إستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممف

يرالشفكمكلصالحالمجمكعةبالطريقةالعاديةفيالتطبيؽالبعدملبطاقةالمبلحظةلمتعب
ذلؾلؤلسبابالتالية:لعز.كييالتجريبية
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مثؿ - مكقؼتعميمي، بكؿ خاصة كالبحر،:عرضأصكاتتصكيرية الديؾ، صكت
الثعمب، صكت األذاف، صكت الحرب، صكت النصر، تكبيرات صكت كالعصفكر،

عأصكاتالتيجعمتالمتعمـيعمؿخيالوفيمايستمعإليوبشكؿأكبر،فيكيحبسما
 تدكرحكؿخبراتواليكمية،أكالحيكاناتالمألكفة،أكاألماكفالتييسعدبكجكدهفييا.

-  لممكضكع، المتعمـ تناكؿ التخيكطبيعة الرحمة في المتعمـ أحداثياانتقاؿ كمعايشتو مية
محديثبكؿلكبنيةينطمؽمفخبللياالمتعمـانحكاسوكمشاعره،شكمتأساسبكتفاصيميا

صكتوث نبرة في كتغيير تردد، دكف كشجاعة كما؛قة المكقؼالتعميمي ليتناسبمع
 نفعاؿأكالحزفأكالفرح.مخيمتو،مثؿإظيارالتعجبأكاالرسموفي

تخيؿالمتعمـنفسوشاعرانأكبائعاندفعولتغييرفينبرةصكتوليتناسبمعالشخصية -
المتعمـالت فمعايشة دكرىا، يتقمص ي انتزاعالكاممةالشخصيةتفاصيؿ إلى أدل ،

الخكؼكالرىبةمفالمتعمـ،كخمصومفالترددكالخجؿعندمكاجيةالجميكر،كبالتالي
بالسرعةالمناسبةلممكقؼ.كاستطاعالمتعمـالتحدثبصكتكاضح

إلىالمياراتالتالية-4 الفصؿكالكصؿ،:بالنظر مكاضع فيك)مراعاة الجسد لغة استخداـ
المتعمـالتيرحسبالسياؽ(التعبي كجكد،سماتوكارتكزتعمىىيئة كأظيرتالنتائج

التجريبيةالبلتي فركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعة
المجمكعة في التمميذات درجات كمتكسط المكجو التخيؿ إستراتيجية باستخداـ تعممف

ا بالطريقة تعممف البلتي لمتعبيرالضابطة المبلحظة لبطاقة البعدم التطبيؽ في لعادية
ذلؾلؤلسبابالتالية:لعزكيي،الشفكملصالحالمجمكعةالتجريبية

نشاطو،كأنوكاعتمادالتعميـالقائـعمىاستراتيجيةالتخيؿالمكجوعمىإيجابيةالمتعمـ -
التخ رحمتو عف لمتحدث كدافعية قكة يعطيو التعميمية، العممية مستخدمانمحكر يمية

اإلشاراتكالحركاتكاإليماءاتكتعبيراتالكجوالتيتعبرعفالشخصيةالتيتخيميا،
التيأحاطتبوفيالرحمةالتخيميةمفاستفياـأكتعجبأككافةمعبرانعفالمشاعر

 حزفأكدىشة.

األ - يعيشالمكقؼالتخيمياستخداـ المتعمـ تجعؿ تفاصيموبصكاتالتصكيرية ،كافة
كقفات مستخدمان التخيمي سيناريك المعمـ إلقاء كأيضان عنيا، التعبير سيكلة كبالتالي
العبارات، ليذه مرتبة  ذىنية تككيفصكر مف المتعمـ  تمكف العبارات؛ بيف مريحة

 مراعيانمكاضعالفصؿكالكصؿفيأثناءحديثو.
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ال إستراتيجية باستخداـ عف الناتج األثر بحجـ يتعمؽ المكجوكفيما تنميةتخيؿ في
( (،2مياراتالتعبيرالشفكملدلتمميذاتالصؼالرابع،قامتالباحثةبحسابمربعإيتا

:(42ـ،ص2000،(مفخبلؿالقكانيفالتالية)عفانةdكحجـاألثر)







(d(،كحجـاألثر)2كالجدكؿالتالييكضحمستكياتالتأثيركفقالمربعإيتا)
 : يكضح مستكيات حجـ التأثير(5.2) جدكؿ

 كبير جدان  كبير متكسط صغير درجة التأثير

 0.2 0.5 0.8 1.0 (dحجـ األثر)

 0.01 0.06 0.14 0.20 (2لمربع إيتا )

لبطاقةالمبلحظةكفيمايتعمؽبحجـاألثرالناتجعفاستخداـإستراتيجيةالتخيؿالمكجو
(:d(،كحجـاألثر)2قامتالباحثةبحسابمربعإيتا)،لمتعبيرالشفكم


 ( d( كحجـ األثر)2: يكضح قيمة مربع إيتا)5.3)) جدكؿ

 الميارات
 (Tقيمة)

 المحسكبة
مربع إيتا 

(2) 
حجـ األثر 

(d) 
 التأثير درجة

 متكسط 0.629 0.090 2.335 الستيالؿ بمقدمة مشكقة

 كبير 0.860 0.156 3.084 التعبير عف الفكرة بكضكح

 كبير جدان  1.133 0.243 3.879 استيفاء العناصر الساسية لممكضكع

 كبير جدان  1.102 0.233 3.792 تعبر عف المعنى استخداـ جمؿو 

 كبير جدان  0.915 0.173 3.254 صحيحة في تراكيبيا استخداـ جمؿو 

 متكسط 0.590 0.080 2.191 مف الفكار عددتكليد 

 متكسط 0.793 0.136 2.877 التحدث بثقة في النفس دكف تردد

dft

t

2

2
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 الميارات
 (Tقيمة)

 المحسكبة
مربع إيتا 

(2) 
حجـ األثر 

(d) التأثير درجة 

 كبير جدان  1.105 0.234 3.802 التحدث بصكت كاضح

 متكسط 0.749 0.123 2.734 كقؼمالتحدث بالسرعة المناسبة لم

 كبير جدان  0.2241.075 3.715 ؿ مراعاة مكاضع الفصؿ كالكص

 كبير جدان  1.044 0.214 3.633 استخداـ لغة الجسد في التعبير حسب السياؽ

 كبير جدان  1.241 0.278 4.157 المجمكع الكمي 

(كبيرةمماd(كحجـاألثر)2أفقيـمعامؿمربعإيتا)(5(3-يتضحمفالجدكؿ
ا حجـ أف عمى يدلؿ عف الناتج المكجوتكظيؼألثر التخيؿ إستراتيجية تنميةباستخداـ في

التالية الميارات باستثناء جدان كبيران كاف تمميذاتالصؼالرابع لدل الشفكم التعبير ميارات
التحدثك)االستيبلؿبمقدمةمشكقة،تكليدكـمفاالفكار،التحدثبثقةفيالنفسدكفتردد،

لم المناسبة الناتجمتكسطانكقمبالسرعة كافاألثر فقد لؾلؤلسبابالتالية:ؼ( الباحثة كتعزك
التي كاألفكار األراء كؿ كقمع كميكليـ، احتياجاتيـ عف التعبير لطبلبنا الفرصة اتاحة عدـ
يصرحكفبيا،عدـكضعالطبلبفيمكاقؼيستطيعمفخبللياالتعبيرعمايدكرفيذىنو

تقديـشعرفيإذاعةمدرسية.مثؿ:تقديـإذاعةمدرسية،



 كتفسيره تحميموالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 
 الذم ينص عمى:السؤاؿ الخامس مف أسئمة الدراسة لإلجابة عف 

(  إحصائية دالة فركؽ تكجد في05.0ىؿ  التمميذات درجات متكسط بيف )
إستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـ

؟.فيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفبالطريقةالعاديةفياختبارمياراتالتعبيرالكتابي
 التالي: الخاص بالسؤاؿ الخامس عمى النحك  صياغة الفرض الصفرم تقد تم

(  إحصائية دالة فركؽ تكجد م05.0ال بيف في(  التمميذات درجات تكسط
المجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـإستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذات

.فيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفبالطريقةالعاديةفياختبارمياراتالتعبيرالكتابي
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 IndependentSamples)فلعينتيفمستقمتيt))الختبارىذهالفرضيةتـاستخداـاختبار

t test)التمميذات درجات متكسط بيف تعممفلممقارنة البلتي التجريبية المجمكعة في
باستخداـإستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتي

ايكضحياالجدكؿفكانتالنتائجكم،تعممفبالطريقةالعاديةفياختبارمياراتالتعبيرالكتابي
5.4)).


( لمفركؽ بيف متكسط درجات التمميذات  في المجمكعة التجريبية الالتي Tنتائج اختبار ): 5.4)جدكؿ )

تعممف باستخداـ إستراتيجية التخيؿ المكجو كمتكسط درجات التمميذات في المجمكعة الضابطة الالتي تعممف 
 كتابي.بالطريقة العادية في اختبار ميارات التعبير ال

المتكسط  العدد المجمكعة الميارات
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 المحسكبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

 انتقاء المفظ المالئـ لممعنى
 1.221 8.60 30 التجريبية

دالة 2.5890.012
 1.813 7.57 30 الضابطة إحصائية

ترتيب الكممات لتككيف جمؿ 
 مفيدة

 1.608 3.97 30 لتجريبيةا
دالة 2.3270.023

 1.497 3.03 30 الضابطة إحصائية

إعادة ترتيب جمؿ غير مرتبة 
 لتككف منيا مكضكعان قصير

 3.529 7.40 30 التجريبية
دالة 3.7210.000

 3.267 4.13 30 الضابطة إحصائية

 ميارة الربط بيف األفكار
 4.074 9.23 30 التجريبية

دالة 4.7080.000
 3.529 4.60 30 الضابطة إحصائية

 تحديد األساليب
 3.045 7.37 30 التجريبية

دالة 2.6410.011
 3.305 5.20 30 الضابطة إحصائية

 يامتسمسك  تكليداألفكار
 1.202 1.93 30 التجريبية

دالة 4.2390.000
 0.980 0.73 30 الضابطة إحصائية

 عرض األفكار
 0.858 1.43 30 يبيةالتجر 

دالة 5.0400.000
 0.724 0.40 30 الضابطة إحصائية
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 العدد المجمكعة الميارات
المتكسط 
 الحسابي

النحراؼ 
 المعيارم

 (Tقيمة)
 المحسكبة

القيمة 
 الحتمالية

الدللة 
 اإلحصائية

 دقة الستشياد كسالمة تكظيفو
 1.202 2.07 30 التجريبية

دالة 3.8020.000
 1.033 0.97 30 الضابطة إحصائية

 كصؼ الصكرة التي يشاىدىا
 0.817 1.57 30 التجريبية

دالة 3.7380.000
 0.907 0.73 30 بطةالضا إحصائية

 المجمكع الكمي
 12.746 43.57 30 التجريبية

دالة 4.7930.000
 13.428 27.37 30 الضابطة إحصائية

 (قيمةTالجدكليةعنددرجةحري)(58ة)(05.0كعندمستكلداللةتساكم)(2.301).
 (قيمةTالجدكليةعنددرج)(58ة)ةحري(01.0كعندمستكلداللةتساك)(2.918م). 

مايأتي:)5.4)تبيفمفالجدكؿ

(المحسكبةلدرجةالكميةلبلختبارتساكمTبالنسبةلممجمكعالكميلبلختبار:أفقيمة) -1
(58)عنددرجةحرية(2.301)(الجدكليةالتيتساكمTكىيأكبرمفقيمة)(4.793)

( بيفمتكسط05.0كمستكلداللة فركؽذاتإحصائية يدلؿعمىكجكد مما ،)
التخيؿ إستراتيجية باستخداـ تعممف البلتي التجريبية المجمكعة التمميذاتفي درجات
بالطريقة تعممف البلتي الضابطة المجمكعة في التمميذات درجات كمتكسط المكجو

 عاديةفياختبارمياراتالتعبيرالكتابيكلصالحالمجمكعةالتجريبية.ال
-  دراسة مف كؿ مع الحالية الدراسة كبيؾ[تتفؽ ال2016)كيـ كحسفـ(، ـ(،2014)حداد

.التيأكضحتأف](2008)الجدبةـ(،دراسة2008)عميافـ(،كدراسة2013)ديبوكدراسة
باست التجريبية المجمكعة لصالح فركؽ ىناؾ الخداـ المتغير التخيؿمستقؿ استراتيجية

المكجو،ممايدؿعمىفعاليةاستراتيجيةالتخيؿالمكجو.
-  دراسة مف كؿ مع الحالية الدراسة دحركج)[تتفؽ الياشمي)2016أبك ـ(،2014ـ(،

 الحكامدة، محمكد)2013عاشكر)ككدراسة كدراسة 2007ـ(، المصرم)ـ(، (2006دراسة
.التيأكضحتأفىناؾفركؽلصالحالمجمكعةالتجريبية ]ـ(2000كدراسةالبرقعاكم)

باستخداـمتغيراتمستقمةكاستراتيجياتحديثةأخرلغيراستراتيجيةالتخيؿالمكجو،مثؿ
 التكاممي، المنحى عمى قائـ استرابرنامج المتعددة، فكرست،الكسائؿ نمكذج أكتيجية

 أكأنشطةاالتصاؿالمغكم.الكاقعيبعضاستراتيجياتالتعمـالنشطكالتقكيـ
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2- فركؽذاتداللةك  أظيرتالنتائجكجكد لممعنى، المبلئـ المفظ انتقاء لميارة بالنسبة
باستخداـ تعممف البلتي التجريبية المجمكعة في  التمميذات درجات متكسط بيف إحصائية

المجمكع في التمميذات درجات كمتكسط المكجو التخيؿ تعممفإستراتيجية البلتي الضابطة ة
 بالطريقةالعاديةفيىذهالمياراتلصالحالمجمكعةالتجريبية.كذلؾيعزكألسبابالتالية:

بناءالطالبمعرفتوبذاتو،كتخيؿكؿمتعمـالمكقؼالتعميميبشكؿيختمؼعفاآلخر، -
ت،أدتإلىالحركاككانتقالومفالكاقعالمجردإلىالخياؿالمفعـباألحاسيسكالمشاعر

المفظ انتقاء عمى قادران كتراكيبككممات، أفكار مف لدلالمتعمـ المغكية الثركة زيادة
بؿشعر بكمماتيا؛ محدكدة جامدة تعد لـ لممتعمـ الفكرة ألفتكصيؿ لممعنى، المبلئـ

كعاشأحداثيا.كافةتفاصيميابالمتعمـبالفكرة
لممياراتالتالية-3 بالنسبة الرب: تكليد)ميارة ميارة األساليب، تحديد ميارة األفكار، بيف ط

أساليب مف تحممو كما األفكار عمى ارتكزت عرضاألفكار( ميارة كتسمسيا، األفكار
أظيرتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيكلغكية،

 إستراتيجية باستخداـ تعممف البلتي التجريبية درجاتالمجمكعة كمتكسط المكجو التخيؿ
لحالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفبالطريقةالعاديةفيىذهالمياراتلصا

ألسبابالتالية:لعزالمجمكعةالتجريبية.كذلؾيي
التفاصيؿكاأل - المتعمـ الذميعيشفيو المكقؼالتخيميالمكجو، حداثبحكاسوطبيعة

 كافةكمشاعره كيسيرخطكة التخيمية، فيتفاصيؿالرحمة استطاعمفخبللياكخطكة
 كاألحاسيس، كالحركات باأللكاف غنية ذىنية صكر تككيف احتفاظكالمتعمـ إلى أدت
أسيمتفيزيادةكالمتعمـبكافةالمعمكماتكالمعارؼالتيمربيافيالرحمةالتخيمية،

المتعمـعمىربطاألفكاركتسمسيابشكؿمنطقي،سا بسيكلةقدرة عدعمىاستدعائيا
 كقتالكتابة.

كبيرة - فرصة التيأعطتلممتعمـ التخيؿ، لعممية المصاحبة التعميمية األنشطة طبيعة
فبالرسـ بأكثرمفطريقة، فيمخيمتو التيرسميا كالصكرالذىنية لتعبيرعفأفكاره

 تارة،كبالتعبيرالشفكمتارة،كبالتعبيرالكتابيتارةأخرل.

أ - بالحيكيةأيضان يتسـ التخيؿ استراتيجية في كالمعمكمات، المعارؼ اكتساب سمكب
كالنشاطكالمتعةبيفالطبلببتبادؿاألفكاركالمشاعركماتخيموكؿمتعمـ،أدلإلى
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تعجب، مف المغكية، لؤلساليب كتذكؽ كتسمسيا، األفكار تكليد عمى القدرة زيادة
 كاستفياـ،كنفي،كالدىشة.

)ترتيبالكمماتلتككيفجمؿمفيدة،كترتيبجمؿلتككيفمكضكع:لممياراتالتاليةبالنسبة-4
قصير(ارتكزتعمىالكمماتكالجمؿ،كأكضحتالنتائجكجكدفركؽذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـإستراتيجية

جاتالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفبالطريقةالتخيؿالمكجوكمتكسطدر
ؤلسبابالتالية:للعزيبية.كذلؾييالعاديةفيىذهالمياراتلصالحالمجمكعةالتجر

عادة - كا  المتعمميف، خبرات إثراء عمى تعمؿ التي المكجو، التخيؿ استراتيجية طبيعة
أكإضافةمعمك اكتسبوتشكيؿخبراتيـكتككيفخبراتجديدة ماتجديدةفيضكءما

العقمية الصكر تنشيط  عممتعمى التخيمية، رحمتو معارؼفي مف المتعمـ كزيادة،
 المركنةفيإعادةترتيبكبناءاألفكاركالكمماتالتيرسمياالمتعمـفيمخيمتو.

ألنيـ - لمطبلب، العمرية لممرحمة مناسبان يعد االبتدائية المرحمة في التخيؿ استخداـ
يتسمكفبالنشاطكالحيكيةكسعةالخياؿكاألفكارغيرالمألكفة،مماأدلإلىزيادةقدرة

 المتعمـعمىإعادةترتيبكتنظيـالكمماتكالجمؿلتعبيرعفالرحمةالتيمركابيا.

5- تكظيفو، كسبلمة االستشياد دقة لميارة ذاتداللةكبالنسبة فركؽ أظيرتالنتائجكجكد
تكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـإحصائيةبيفم

إستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممف
 لمسببالتالي:لعزبالطريقةالعاديةفيىذهالميارةلصالحالمجمكعةالتجريبية.كذلؾيي

التيت - التخيؿ، عفطريؽربطياطبيعةعممية الجديدة لمعرفتو المتعمـ عمىبناء قكـ
حفظيا، سيكلة إلى أدل مما خيالية، رمزية كبتصكرات ذىنو، في مكجكدة بأشياء
ممكنة، زمنية فترة ألطكؿ بالمعمكمات االحتفاظ كأيضان الحاجة، كقت كاسترجاعيا

فيأدؽتفاصيؿا المتعمـ عاشو لما الزمف، معمركر التخيميةيصعبنسيانيا لرحمة
 بأحاسيسوكأفكارهكحركاتوكمشاعره.،كأحداثيا

يشاىدىا-6 التي الصكرة كصؼ لميارة داللةك،بالنسبة ذات فركؽ كجكد النتائج أظيرت
إحصائيةبيفمتكسطدرجاتالتمميذاتفيالمجمكعةالتجريبيةالبلتيتعممفباستخداـ

تمميذاتفيالمجمكعةالضابطةالبلتيتعممفإستراتيجيةالتخيؿالمكجوكمتكسطدرجاتال
 بالطريقةالعاديةفيىذهالميارةلصالحالمجمكعةالتجريبية.كذلؾيعزكألسبابالتالية:
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المتعمـ - لدل طاقاتاإلبداع تفجر التي التخيؿ استراتيجية طبيعة ىك، حيثاإلبداع
 يشاىدىا التي الصكر عف لمتعبير المتعمـ يدفع الذم الجماؿ،األساس بيف دامجان

 كالخياؿ،كالفكرة،ممايؤدمإلىزيادةمخزكنوالمغكممفمفأفكاركتراكيب،كجمؿ.
تعبيرالمتعمـعفالصكراليقؼعندشكمياكألكانياكالشخصياتالكاردةفييابؿيعمؿ -

كاستطاعالتعبير فيمخيمتو، المتعمـ رسميا كيركزعمىتفاصيؿكخفايا فييا، خيالو
 نياألنوعاشكافةتفاصيميا.ع

 ( d( كحجـ األثر)2: يكضح قيمة مربع إيتا)(5.5)جدكؿ 

 الميارات
 (Tقيمة)

 المحسكبة
مربع إيتا 

(2) 
حجـ األثر 

(d) درجة التأثير 

متكسط 0.707 2.5890.111انتقاءالمفظالمبلئـلممعنى
متكسط 0.629 2.3270.090ككيفجمؿمفيدةترتيبالكمماتلت

كبيرجدان 1.075 3.7210.224إعادةترتيبجمؿغيرمرتبةلتككفمنيامكضكعانقصير
كبيرجدان 1.477 4.7080.353ميارةالربطبيفاألفكار

متكسط 0.721 2.6410.115تحديداألساليب
رجدانكبي 1.275 4.2390.289يامتسمسكتكليداألفكار

كبيرجدان 1.643 5.0400.403عرضاألفكار
كبيرجدان 1.105 3.8020.234سبلمةتكظيفوكدقةاالستشياد

كبيرجدان 1.081 3.7380.226كصؼالصكرةالتييشاىدىا
 كبير جدان  1.520 0.366 4.793 المجمكع الكمي

كبيرةمما(d(كحجـاألثر)2أفقيـمعامؿمربعإيتا) (5.5)يتضحمفالجدكؿ
حجـاألثرالناتجعفتكظيؼاستراتيجيةالتخيؿالمكجوفيتنميةمياراتالتعبيريدلؿعمىأف

لدلتمميذاتالصؼالرابعكافكبيرانجدانباستثناءالمياراتالتالية)انتقاءالمفظالمبلئـالكتابي
 فيدة،تحديداألساليب(فقداألثرالناتجمتكسطان.لممعنى،ترتيبالكمماتلتككيفجمؿم
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 تكصيات الدراسة: -ثانيان 
بناءعمىالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة،تكصيالباحثةبمايمي:

ستراتيجيةالتخيؿألنياتسيـفيتنميةالتعبيرمعمميالمرحمةاألساسيةالضركرةاستخداـ -
ذامعنىاناركةحقيقيةكفاعمةمفالمتعمـ،تضمفتعممبشقيوالشفكم،كالكتابي،كتثيرمش

 كأكثرثباتان.

المعمميفإلى - بعائؽالتكاليؼالتيدعكة استراتيجياتحديثة، المخاكؼمفاستخداـ إزالة
تحتاجيا،فعمىصعيداستراتيجيةالتخيؿالمكجو،التحتاجإلىاالمكاناتاليائمة،بؿمكاد

محيطة.بسيطةككسائؿمفالبيئةال

 كضعمنيجمحددلمادةالتعبيركبقيةفركعالمغةالعربية.إلىدعكةالكزارة -

تحديدقائمةمياراتالتعبيرالشفكمكالكتابيالخاصةبكؿمرحمةتعميميةفيكتابالكزارة -
 كأنشطةالتدريبعمييا.

التعبيرتكجيومشرفيالتعميـاألساسيإلىمعمميالمغةالعربيةبضركرةاستخداـحصص -
 بشكؿفعمي.

المعمميفإلى - األخرل،دعكة كالمكاد العربية المغة فركع فيكافة تكظيؼمياراتالتعبير
 .فقطكعدـاقتصارىاعمىحصصالتعبير

 ستراتيجيةالتخيؿالمكجو.إضركرةتدريبطمبةكميةالتربيةقسـالتعميـاألساسيعمى -

تكجيومشرفيالمرحمةاألساسيةلمعمم - باستخداـضركرة التخيؿالمكجوفيإييـ ستراتيجية
  التدريسبشكؿعاـ.

ستراتيجيةالتخيؿفيكتابدليؿالمعمـلممنياجبيدؼتكسيعآفاؽالمتعمـكتطمعاتوإإدارج -
 إلىالمستقبؿ.
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 مقترحات الدراسة: -ثالثان 
 التالي:ةقترحالباحثتفيضكءنتائجالدراسةالحالية

تتناكؿمياراتالمغةالعربيةاألخرل،غيرالمياراتالمتناكلةفيالدراسة،دراساتتجريبية -
 ستراتيجيةالتخيؿالمكجوعمىتنميةمياراتاالستماعلدلطمبةالجامعة.إمثؿدراسةأثر

الحالية - لمدراسة مماثمة بدراسة أثر؛القياـ دراسة تتـ كأف أخرل، متغيرات عمى كلكف
 وعمىالتعبيربرسـالصكرةالذىنيةالمتخيمة.ستراتيجيةالتخيؿالمكجإ

أثر - بدراسة القياـ مثؿ مختمفة، مقررات عمى كلكف الحالية لدراسة مماثمة بدراسة القياـ
 ستراتيجيةالتخيؿالمكجوعمىتنميةاإلدراؾالمكانيفيمادةالتاريخ.إ

األخرل)الش - التعبيرم األداء ميارات تتناكؿ تجريبية بدراسة غيرالقياـ كالكتابي( فكم،
 المتناكلةفيالدراسة.

إجراءدراساتتجريبيةبالطرؽكاالستراتيجياتالحديثة،لمعرفةأممفالطرؽتسيـبشكؿ -
أكبرفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكمكالكتابيمفأجؿاعتمادىافيالعمميةالتعميمية.
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 المصادر كالمراجع

 المراجع العربية -أكلن 
 القرآف الكريـ

مجمػةالقػراءةتنبؤيػة(.–ـ(.التخيبلتالمهسيمةفياإلبداعالقصصي)دراسةعامميػة2011أحمد،عبدالعاطؼ.)
 80-49(،121)1،كالمعرفة

أثػػراسػػتراتيجيةالتخيػػؿالتعميمػػيفػػيتنميػػةالتفكيػػراإلبػػداعيلػػدلطالبػػاتالصػػؼـ(.2012األعرجيػػة،سػػتة.)
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةبابؿ،العراؽ.ابعاألدبيفيمادةالمطالعةالر

 ..غزة:مطبعةالرنتيسي3.ط(.مقدمةفيتصميـالبحكثالتربكيةـ2004اآلغا،إحسافكاألستاذ،محمكد.)

 الب..غزة:مكتبةالط2ط.مقدمةفيتصميـالبحثالتربكمـ(.2007)اآلغا،إحساف،كاألستاذ،محمد.

مفػػػػاىيـكتطبيقػػػػاتعمميػػػػةـ(.2009أمبكسػػػعيدم،عبػػػػداهلل،كالبمكشػػػػي،سػػػػميماف.) .1.ططرائػػػػؽتػػػػدريسالعمػػػػـك
 عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيعكالطباعة.

أثراستراتيجيةالتخيؿالمكجوفيتحصيؿطبلبالصؼاألكؿالمتكسػطفػيمػادةـ(.2011باسـ،عبدالجبار.)
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةديالي،العراؽ.)الجغرافيةالعامة

.عمػػاف:دارالفكػػر1.طصػػكؿتػػدريسالمغػػةالعربيػػةبػػيفالنظريػػةكالممارسػػةـ(.أ1999البجػػة،عبػػدالفتػػاح.)
 لمطباعة.

 .عماف:دارالكتابالجامعي.2.طأساليبتدريسالمغةالعربيةكآدابياـ(.2005البجة،عبدالفتاح.)

فاعميػػػةتػػػدريسالتعبيػػػرالكتػػػابيباعتمػػػادميػػػاراتالتفكيػػػراإلبػػػداعيفػػػياألداءـ(.2011كم،جػػػبلؿ.)البرقعػػػا
 .37-5،1،مجمةكميةالتربية.التعبيرمكاالحتفاظبولدلطمبةالصؼالخامسالعممي

أطفػػاؿالسػػػنةـ(.القػػدرةالتخيميػػػةكعبلقتيػػابػػالتفكيراإلبػػػداعيلػػدل2008أبػػكدركيػػػش،منػػى.)كبشػػارة،مكفػػؽ،
 .320-287،(60-59ع)،مجمةكميةالتربيةبالزقازيؽ.الثانيةفيالركضة

.عمػػاف:دارالمسػػيرةلمنشػػركالتكزيػػع1.ط(.تػػدريساألطفػػاؿذكمصػػعكباتالػػتعمــ2010بطػػرس،بطػػرس.)
 كالطباعة.

،مجمػةرؤلالتربكيػة،ترجمة:إليساغازريػاف.التخيبلتالمكجيةـ(.M.Buchanan(.)2001بكتشاف،مات) 
 .41-38(،5ع)
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فاعميةتكظيؼاستراتيجيةالتخيؿالمكجوفيتنميةمفاىيـكمياراتالتفكيرالتأمميـ(.2013الجدبة،صفية.)
لدلطالباتالصؼالتاسعاألساسي)  رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.فيالعمـك

ثػػراسػػتراتيجٌيةمبنيػػةعمػػىالتخيػؿفػػيتحسػػيفميػػاراتالتعبيػػرالكتػػابياإلبػػداعيأـ(.2014الحػداد،عبػػدالكريـ.)
 .179-177(،110)28،المجمةالتربكيةلدلطمبةالصؼالعاشرفيدكلةالككيت.

فػػيتنميػػة2014الحراحشػػة،كػػكثر.) ـ(.أثػػربرنػػامجتعميمػػيقػػائـعمػػىاسػػتراتيجيةالتخيػػؿفػػيتػػدريسالعمػػـك
مجمػةاتحػادالجامعػاتالناقدكالدافعيةنحكالتعمـلدلطمبػةالمرحمػةاألساسػيةفػياألردف.مياراتالتفكير

 .221-188(،1)12،العربيةلتربيةكعمـالنفس

ـ(.أثػػػػراسػػػػتراتيجيةقائمػػػػةعمػػػػىالتخيػػػػؿفػػػػيتحسػػػػيفميػػػػارات2013الحػػػػداد،عبػػػػدالكريـ.)كحسػػػػف،إسػػػػماعيؿ،
 .39-13(،106)27،المجمةالتربكيةاالستيعابالقرائي.

التعبيػػػػركأثػػػػراسػػػػتراتيجيةمقترحػػػػةفػػػػيالتفكيػػػػرالبصػػػػرمعمػػػػىتنميػػػػةالخيػػػػاؿاألدبػػػػيـ(.2008حسػػػػف،ثنػػػػاء.)
 192-131(،132)2اإلبداعيلدلتبلميذالمرحمةاالبتدائية.دراساتفيالمناىجكطرؽالتدريس،

فػػياألداءالتعبيػػرملػػدلطالبػػاتالمرحمػػة(.أثػػراسػػتراتيجيةالتخيػػؿالتعميمػػيالمكجػػوـ2012حسػػف،ميػػدم.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةديالي،العراؽ.المتكسطة

 غزة:مكتبةمنصكر..(.ففالتعبيرالكظيفيـ2002حماد،خميؿ،كنصار،خميؿ.)

 القاىرة:دارالمعارؼ..سيككلكجيةالتذكؽالفنيـ(.1985حنكرة،مصرم.)

ـ(.فاعميةأناشيدلؤلطفاؿكأغانييـفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكم2015عدم،عماد.)الحكامدة،محمد،كالس
التربكية،لدلتبلميذالصؼاألكؿاألساس.  .62-47(،1)42مجمةالعمـك

االسػػتراتيجياتالتربكيػػةكميػػاراتـ(.2011الخزاعمػػة،محمػػد؛كالسػػخني،عبػػدالػػرحمف؛كالشقصػػي،عبػػداهلل.)
 .عماف:دارصفاءلمنشركالتكزيع.ربكماالتصاؿالت

ـ(.فاعميةالػدراماالمسػرحيةفػيتنميػةميػاراتالمحادثػةالشػفكيةلػدل2012)خصاكنة،نجكل،كالعكؿ،إيماف.
 .206-182،(4)1المتخصصة،المجمةالدكليةالتربكيةطالباتالمرحمةاالبتدائية.

ةالتربيةفيجامعةحايؿلمياراتالتعبيرالشفكممفكجيػةـ(.مدلامتبلؾطمبةكمي2012الخمايسة،إياد.)
،مجمػػةالجامعػػةاإلسػػبلميةلمدراسػػاتالتربكيػػةكالنفسػػيةنظػػرىـكالصػػعكباتالتػػيتػػكاجييـداخػػؿالمحاضػػرة.

20(1،)219-242.

ابػةلػدلفاعميةبرنامجقائـعمػىالمنحػىالتكػامميفػيتنميػةبعػضميػاراتالكت(.ـ2016دحركج،إيماف.)أبك
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.بغزةطالباتالصؼالثالثاألساس
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فاعميػػةبرنػػامجقػػائـعمػػىالحكايػػاتالشػػعبيةفػػيتنميػػةميػػاراتالتعبيػػرالشػػفكملػػدلـ(.2014دحػػبلف،بيػػاف.)
 مية،غزة.)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلتمميذاتالصؼالرابعاألساسي

عمػاف:دارالشػركؽلمنشػر.العربيػةمناىجيػاكطرائػؽتدريسػياالمغػةـ(.2003الدليمي،طػو،كالػكائمي،سػعاد.)
 كالتكزيع.

عماف:عالـالكتبالحديث.تجاىاتحديثةفيتدريسالمغةالعربيةاـ(.2005الدليمي،طو،كالكائمي،سعاد.)
 لمنشركالتكزيع.

(.أثرقصصاألطفاؿفيتنميػةبعػضميػاراتالتعبيػرالشػفيياإلبػداعيلػدلطمبػةـ2013رخية،كفاء.)أبك
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.الصؼالرابعاألساس

الككيػػػػت:دارالفػػػػبلحلمنشػػػػر .التػػػػدريسكتػػػػدريسالمغػػػػةالعربيػػػػةـ(.2005الرشػػػػيدم،سػػػػعد،كصػػػػبلح،سػػػػمير.)
 كالتكزيع.

عمػاف:داراليػازكرمالعمميػةلمنشػر.أساليبتدريسالمغػةالعربيػةبػيفالميػارةكالصػعكبةـ(.2006)زايد،فيد.
 كالتكزيع.

 :مركزأبحاثالمستقبؿ..فمسطيف2مناىجالبحثالعممي.طـ(.2012زايدة،حاتـ.)أبك

لتحصػػػيؿكتنميػػػةالتفكيػػػرأثػػػراسػػػتراتيجيتيالتخيػػػؿالمكجػػػوكاإلثػػػارةالعشػػػكائيةفػػػياـ(.2012الزبيػػػدم،مينػػػد.)
)رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة(.جامعػػةاإلبػػداعيكالػػذكاءالكجػػدانيلػػدلطمبػػةالصػػؼاألكؿفػػيالفيزيػػاء

 بغداد،العراؽ.

ـ(.فاعميةبرنامجتدريبيفيعبلصعكباتالطمبةالمعاقيفسمعيان2003الحايؾ،يكسؼ.)كالزريقات،إبراىيـ،
الفياألردف  .926-904(،3)41،تربكية.دراساتالعمـك

 عماف:دارالشركؽ..عمـالنفسالمعرفيـ(.2003الزغمكؿ،رافع،كالزغمكؿ،عماد.)

 القاىرة:عالـالكتب..(.استراتيجياتالتدريسرؤيةمعاصرةلطرؽالتعميـكالتعمــ2003زيتكف،حسف.)

 شركؽلمنشركالتكزيع..عماف:دارال4.طأساليبتدريسالعمـكـ(.1999زيتكف،عايش.)

 .عماف:دارالشركؽ.1.طأساليبتدريسالعمـكـ(.2001زيتكف،عايش.)

 .الككيت:مكتبةالفبلحلمنشركالتكزيع.2.طأساسياتالقياسكالتقكيـفيالتربيةـ(.1998زينة،فريد.)أبك

 القاىرة:دارالفكرالعربي..(.مبادئالقياسكالتقكيـفيالتربيةـ2000زيكد،فيمي،كعمياف،ىشاـ.)
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 .الككيت:مكتبةالفبلح.1.ططرائؽتدريسالمغةالعربيةـ(.2011السفاسفة،عبدالرحمف.)

 عماف:عالـالكتبالحديث..فنكفالمغةـ(.2008السميتي،فراس.)

بػػداعيالكتػػابيلػػدلأثػػراسػػتخداـنمػػكذجالقبعػػاتالسػػتلتنميػػةميػػاراتالتعبيػػراإلـ(.2012شػػامية،نسػػريف.)
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.طالباتالصؼالسادساألساسي

أثرقراءةالقصةفيتنميػةبعػضميػاراتالتعبيػرالكتػابيلػدلطالبػاتالصػؼـ(.2010صبحة،نضاؿ.)أبك
 .)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزةالتاسعاألساسي

فاعميػػػةبرنػػػامجمقتػػػرحقػػػائـعمػػػىالػػػتعمـالنشػػػطلتنميػػػةميػػػاراتـ(.2013صػػػكاكيف،راشػػػدكحمػػػاد،خميػػػؿ.)أبػػػك
)رسػػالةماجسػػتيرغيػػرمنشػػكرة(.الجامعػػةاإلسػػبلمية،التعبيػػرالكتػػابيلػػدلتبلميػػذالصػػؼالرابػػعاألساسػػي

 غزة.

 ىرافلمنشركالتكزيع.عماف:دارز.أساليبتدريسالمغةالعربيةـ(.2012صكماف،أحمد.)

مجمػةـ(.تقكيـمستكلأداءالتعبيرالشفكمعندطمبةالمرحمةاألساسيةفياألردف.2011الصكيركي،محمد.)
التربكيةكالنفسي،  .86-66(،4)12العمـك

(.أثػػراسػػتخداـاسػػػتراتيجيةمقترحػػةلتكظيػػػؼبرنػػامجالػػتعمـالتفػػػاعميفػػيتنميػػػةـ2015ضػػباع،شػػػيماء.)أبػػك
)رسػػػػالةماجسػػػػتيرغيػػػػرمنشػػػػكرة(.الجامعػػػػةلتعبيػػػػرالكتػػػػابيلػػػػدلتبلميػػػػذالصػػػػؼاألسػػػػاسكميػػػػكليـنحػػػػكها

 اإلسبلمية،غزة.

.عمػاف:دارالمسػيرةلمنشػر1.طتدريسالمغػةالعربيػةكفقػاألحػدثالطرائػؽالتربكيػةـ(.2010طاىر،عمكم.)
 كالتكزيع.

العصػؼالػذىنيكالػتعمـالتعػاكنيفػيتنميػةميػاراتالتعبيػػرأثػراسػتراتيجيتيـ(.2009الطراكنػة،عبػدالكػريـ.)
 .805-751(،33)1،مجمةكميةالتربية.الكتابيلدلطمبةالصؼالعاشراألساسي

 القاىرة:دارالفكرالعربي..(.األسسالعامةلمناىجتعميـالمغةالعربيةـ2004طعيمة،رشدم.)

التخيؿفيتدريسمادةالتاريخعمىتنميةمياراتالتفكيػراإلبػداعيـ(.أثراستراتيجية2012طبلفحة،حامد.)
التربكيةكاالتجاىاتنحكالمادةلدلطبلبالصؼالسادساألساسيفياألردف (،1)39،.دراساتالعمـك

274-297. 

 الرياض:دارالمريخلمنشر..(.التدريسفيالمغةالعربيةـ1992ظافر،الحماكم.)

 .عماف:دارالمسيرة.2.ط(.أساليبتدريسالمغةالعربيةـ2006الحكامدة،محمدفؤاد.)كتب،عاشكر،را
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.2.طالميػػاراتالقرائيػػةكالكتابيػػةطرائػػؽتدريسػػياكاسػػتراتيجياتياـ(.2009عاشػػكر،راتػػب،كمقػػدادم،محمػػد.)
 عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع.

،مصػػر:عػػالـ2ط.دريسالخاصػػةبالمغػػةالعربيػػةكالتربيػػةاإلسػػبلميةطػػرؽالتػػ(. ـ2000عػػامر،فخػػرالػػديف.)
 .الكتب

ـ،المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػع:2016يكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػك20.تػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخاإلطػػػػػػػػػػػػػػػػػبلع:قػػػػػػػػػػػػػػػػػكةالتخيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿالعػػػػػػػػػػػػػػػػػامرم،محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد.)د.ت(.
http://kenanaonline.com 

 كالتكزيع.عماف:دارالمسيرةلنشرة.المياراتالكتابيةمفالنشأةإلىالتدريسـ(.2010عبدالبارم،ماىر.)

أثػػػربرنػػػامجمقتػػػرحلتنميػػػةبعػػػضميػػػاراتالتعبيػػػرالكتػػػابياإلبػػػداعيلػػػدلطمبػػػةـ(.2000عبػػػدالجػػػكاد،إيػػػاد.)
 رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.)الصؼالعاشربمحافظةخانيكنس

يكنيػػػػك20خاإلطػػػػبلع:تػػػػاريأىميتػػػػو.-مراحمػػػػو-الخيػػػػاؿالعممػػػػيمفيكمػػػػوـ(.2012عبػػػػدالػػػػرؤكؼ،طػػػػارؽ.)
 //:strategies2015.blogspot.com httpـ،المكقع:2016

.ميػػاراتفػػيالمغػػةكالتفكيػػرـ(.2003عبػػداليػػادئ،نبيػػؿ؛كأبػػكحشػػيش،عبػػدالعزيػػز؛كالسػػندم،عبػػدالكػػريـ.)
 عماف:دارالسيرة.

فاعميةاستراتيجيةمقترحةقائمةعمىالمدخؿالمعرفيفيتنميةمياراتالتعبيرـ(.2011)عبدالكىاب،عبلء.
)رسػػالةماجسػػتيرمػػفمرحمػػةالتعمػػيـاألساسػػيالكتػػابيفػػيالمغػػةالعربيػػةلتبلميػػذالصػػؼالخػػامساالبتػػدائي

 غيرمنشكرة(.جامعةالقاىرة،معيدالدراساتكالبحكثالتربكية،القاىرة.

:مكتبػةالفػبلحلمنشػردكلػةاإلمػاراتالمتحػدة.التفكيػركالمنيػاجالمدرسػيـ(.2003ـ،كعفانة،عزك.)عبيد،كلي
 كالتكزيع.

.2.طاسػػتراتيجياتالتػػدريسفػػيالقػػرفالحػػادمكالعشػػريفـ(.2009أبػػكالسػػميد،سػػييمة.)كعبيػػدات،ذكقػػاف،
 عماف:ديبكنكلمطباعةكالنشر.

ميةاستراتيجيتيالػتعمـالتعػاكنيكالعصػؼالػذىنيفػياكتسػابميػاراتالتعبيػرفاعـ(.2006العجارمة،أحمد.)
)رسػالةدكتػكراهغيػرمنشػكرة(.جامعػةالشفكمكاالتجاهنحكهلدلطمبةالصؼالعاشراألساسيفياألردف

 عمافلتربيةكالدراساتالعميا،عماف.

االحتفاظفيالرياضياتلدلطمبةالصؼالتاسػعأثرالتعميـالتخيميعمىالتحصيؿكـ(.2004العرجة،خالد.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالنجاح،األساسيفيمدارسككالةالغكثالدكليةفيمحافظةنابمس

فمسطيف.

http://strategies2015.blogspot.com/
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 .القاىرة:مصر.2.طالمرجعفيتدريسالمغةالعربيةـ(.2006عطا،إبراىيـمحمد.)

.عمػاف:دارالمنػاىجلمنشػػر1ط. العربيػةفػػيضػكءالكفايػاتاألدائيػػةتػػدريسالمغػةـ(.2007عطيػة،محسػف.)
 كالتكزيع.

 .عماف:دارصفالمنشركالتكزيع.1.طالجكدةالشاممةكالجديدفيالتدريسـ(.2009عطية،محسف.)

 يع.عماف:دارصفاءلمنشركالتكز.اتجاىاتالحديثةفيالتدريسكتنميةالتفكيرـ(.2012العفكف،نادية.)

أثراستراتيجيةالتخيؿالمكجولتدريسالتعبيرفيتككيفالصكرةالفنيةكالكتابيػةكتنميػةـ(.2008عمياف،أيمف.)
)رسػػػالةدكتػػكراهغيػػػرمنشػػكرة(.جامعػػػةميػػاراتالتفكيػػراإلبػػػداعيلػػدلطمبػػػةالمرحمػػةاألساسػػػيةفػػياألردف

 عمافلمدراساتالعميا،األردف.

 جامعةاليرمكؾ:داراألمؿلمنشركالتكزيع..اسكالتقكيـفيالعمميةالتدريسيةالقيـ(.2002عكدة،أحمد.)

 ـ،المكقػػع:2016يكنيػػػك20.تػػػاريخاإلطػػػبلع:اسػػػتراتيجياتالتػػػدريسالحديثػػػةـ(.2014العػػكفي،ركعػػػة.)
http://sst5.com 

 عماف:دارالصفاءلمنشركالتكزيع..المغةالعربيةمدخؿإلىتدريسمياراتـ(.2011عيد،زىدم.)

طرؽتدريسالمغةالعربيةبمرحمةالتعميــ(.2005عبدالغفار.)كالعيسكم،جماؿ؛كمكسى،محمد؛الشيزاكم،
 (.اإلماراتالعربيةالمتحدة:دارالكتابالجامعي.األساسي)بيفالنظريةكالتطبيؽ

 بيركت:دارالكتابالمبناني..فيالمغةنظرياتـ(.1973فريحة،أنيس.)

 .بيركت:دارالكتابالمبناني.2.طنظرياتفيالمغةـ(.1981فريحة،أنيس.)

فاعميػػةبرنػػامجمقتػرحفػػيالقػػراءاتاإلضػػافيةلتنميػةبعػػضميػػاراتالتعبيػػرالكتػػابيـ(.2002الفمييػت،جمػػاؿ.)
 غيرمنشكرة(.جامعةاألزىر،غزة.)رسالةماجستيرلدلطمبةالصؼالتاسعلمحافظاتغزة

ـ(.أثرنشاطاتاالتصاؿالمغكمفيتنميةمياراتالتعبيرالشفكملػدلطػبلبالصػؼ2012الفيكمي،خميؿ.)
التربكيةكالنفسيةالتاسعاألساسيفيمدارسالتربيةكالتعميـبمنطقةعمافالثانيةفياألردف. ،مجمةالعمـك

13(2،)451-484. 

السمككيةـ(.2004سالـ.)القحطاني،  .الرياض:مكتبةالعبيكاف.2.طمنيجالبحثفيالعمـك

السػمككيـ(.2000العػامرم،محمػد؛كمػذىب،معػدم.)كالقحطاني،سػالـ؛ السػعكدية:ة.مػنيجالبحػثفػيالعمػـك
 المؤلفاف.

http://sst5.com/
http://sst5.com/
http://sst5.com/
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 كؽ.فمسطيف:دارالشر.نماذجالتدريسالصفيـ(.1998القطامي،نايفة.)كقطامي،يكسؼ،

 .عماف:دارالفكرلمنشركالتكزيع.1.ططرؽتدريسالدراساتاالجتماعيةـ(.2007قطاكم،محمد.)

أثػػػراسػػػتخداـاسػػػتراتيجيةالتعمػػػيـالتخيمػػػيالمكجػػػوفػػػيتحصػػػيؿطػػػبلبالصػػػؼاألكؿـ(.2011كػػػاظـ،باسػػػـ.)
 .196-155،(47)،عمجمةالفتح.المتكسطفيمادةالجغرافيةالعامة

أثػػراسػػتخداـاسػػتراتيجيةخػػرائطالمفػػاىيـفػػيتنميػػةاألداءالتعبيػػرمالشػػفييـ(.2013بلءالشػػريؼ.)كػػاظـ،عػػ
 العراؽ.،،)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(،جامعةالمكصؿكالكتابيلدلتبلميذالصؼالخامساالبتدائي

أطركحػػػةدكتػػػكراهغيػػػركيػػػة.)المرحمػػػةٌالثانتنميػػػةفنيػػػاتالحػػػكاركآدابػػػولػػػدلطػػػبلب.ـ(2000المبػػػكدم،منػػػى.)
 ،القاىرة.شمسمنشكرة(.جامعةعيف

فعاليػػةبرنػػامجمقتػػرحباسػػتخداـالمسػػرحالتعميمػيفػػيتنميػػةميػػاراتالمغػػةالعربيػػةلػػدلـ(.2005المػكح،أحمػػد.)
)رسػػالةدكتػػكراهغيػػرمنشػػكرة(.جامعػػةطػػبلبالصػػؼالسػػابعاألساسػػيفػػيضػػكءمػػدخؿالتكاصػػؿالمغػػكم

 قاىرة.عيفشمس،ال

 القاىرة:دارالفكر..تدريسالمغةالعربيةفيالمرحمةالثانكيةـ(.2000مجاكر،محمد.)

أثربعضاستراتيجياتالتعمـالنشطكالتقكيـالكاقعيفيتنميةبعػضميػاراتـ(.2007محمكد،عبدالرحمف.)
،القاىرة.)رسالةماجستيرغيرمنالتعبيرالتحريرملدلتبلميذالصؼاألكؿاإلعدادم  شكرة(.جامعةالفيـك

عمػػػاف:دارالمسػػػيرةلمنشػػػركالتكزيػػػع.تػػػدريسفنػػػكفالمغػػػةالعربيػػػةالنظريػػػةكالتطبيػػػؽـ(.2009مػػػدككر،عمػػػي.)
 الطباعة.ك

فاعميةبرنامجبالكسائؿالمتعددةفيتنميةمعػاراتالتعبيػرالكتػابيكاالحتفػاظبيػاـ(.2006المصرم،يكسؼ.)
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.الجامعةاإلسبلمية،غزة.فاألساسيلدلطمبةالصؼالثام

 .بيركت:دارالنفائس.5.طخصائصالعربيةكطرائؽتدريسياـ(.1998معركؼ،نايؼ.)

عمػػاف:داريافػػاالعمميػػةلمنشػػػر. 2ط.األسػػػاليبالحديثػػةلتػػدريسالمغػػةالعربيػػػةـ(.2001مغمػػي،سػػميح.)أبػػك
 .كالتكزيع

.عمػػػػػػػػػػػػػػاف:3.طاألسػػػػػػػػػػػػػػاليبالحديثػػػػػػػػػػػػػػةلتػػػػػػػػػػػػػػدريسالمغػػػػػػػػػػػػػػةالعربيػػػػػػػػػػػػػػةـ(.2009سػػػػػػػػػػػػػػميح.)مغمػػػػػػػػػػػػػػي،أبػػػػػػػػػػػػػػك
 داراألندية.

 عماف:دارالمسيرةلمنشركالتكزيع..القياسكالتقكيـفيالتربيةكعمـالنفسـ(.2005ممحـ،سامي.)
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كنمػطقراءتيػاـ(.أثراختبلؼاستراتيجيةقراءةقصػصالخيػاؿالعممػي2009نكيجي،إيماف.)كالمييي،رجب،
عمػػىتنميػػةالتخيػػؿالعممػػيكاالتجػػاهنحػػكالخيػػاؿالعممػػيلػػدلطػػبلبالمرحمػػةالثانكيػػةذكمأنمػػاطمعالجػػة

 .312-267(،3)15مجمةكميةالتربية،المعمكماتالمختمفة.

أثػػرتػػدريسالقكاعػػدالنحكيػػةباسػػتخداـمنحػػىمسػػرحةالمنػػاىجفػػيتنميػػةالتحصػػيؿـ(.2014الناصػػر،محمػػد.)
الدراسػػػيكميػػػاراتالتعبيػػػرالكتػػػابيكالشػػػفكملػػػدلتبلميػػػذالصػػػؼالسػػػادساالبتػػػدائيفػػػيمدينػػػةالقطيػػػؼ

 .155-150(،1)8،مجمةالدراساتالتربكيةكالنفسية.بالمممكةالعربيةالسعكدية

لعربػػيالسػػعكدية:مكتػػبالتربيػػةا.الخيػػاؿالعممػػيلػػدلأطفػػاؿدكؿالخمػػيجالعربيػػةـ(.1993نشػػكاف،يعقػػكب.)
 لدكؿالخميج.

.عمػاف:دارالقياسكالتقكيـكتطبيقاتوفيالتعمـعػفبعػدكالتعمػيـالجػامعيالمفتػكحـ(.2001نشكاف،يعقكب.)
 الفرقافلمنشركالتكزيع.

ـ(.أثرالنشاطاتالتعميميةالمصاحبةلبلستماعكالتحصيؿالسابؽفيالمغةالعربيةفػي2009نصر،حمداف.)
عمػػػىالتخيػػػؿلػػػدلعينػػػةمػػػفطػػػبلبالصػػػؼالسػػػادساألساسػػػي.تنميػػػةالقػػػدرة المجمػػػةاألردنيػػػةفػػػيالعمػػػـك

 .398-385(،4)5التربكية،

عمػاف:دار.(.أسػاليبتػدريسالتعبيػرالمغػكمفػيالمرحمػةالثانكيػةكمشػكبلتوـ2006الياشمي،عبدالػرحمف.)
 المناىج.

برنػػامجتعميمػػيقػػائـعمػػىالمعػػبالحركػػيفػػيتحسػػيفـ(.أثػػر2012الياشػػمي،عبػػدالػػرحمف،كالعػػزاكم،فػػائزة.)
،(58)،عمجمػػةالطفكلػػةالعربيػػةاألداءالتعبيػػرمالشػػفكملػػدلأطفػػاؿالمرحمػػةاالبتدائيػػةفػػيظػػؿالعكلمػػة.

53-69. 

عػداددركسػيااليكميػةباالىػداؼالسػمككيةـ(.2001الييجاء،فؤاد.)أبك .أساليبكطػرؽتػدريسالمغػةالعربيػةكا 
 ف:دارالمناىجلمنشركالتكزيع..عما1ط

دراسةالتقكيـالكطنيفيالمغةالعربيةلمصفيفالرابعكالعاشرـ(.2013كزارةالتربيةكالتعميـالعاليالفمسطينية.)
 (،فمسطيف.44.سمسمةمنشكراتالدائرة)2012األساسييفلمعاـ

 ة:مطبعةالكتابالجامعي.القاىر.تعميـالمغةالعربيةلممبتدئيفـ(.1997يكنس،فتحي.)

القاىرة:مطبعةالكتابالحديث..استراتيجياتتعميـالمغةالعربيةفيالمرحمةالثانكيةـ(.2000يكنس،فتحي.)
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 ألدكات الدراسةقائمة بأسماء السادة المحكميف : (1ممحؽ )

 اختبار  – الشفكماختبار ميارات التعبير  –ئمة ميارات األداء التعبيرم)قا
 دليؿ المعمـ( – الكتابيميارات التعبير 

 الدرجة العممية السـ ـ
قائمة ميارات 

األداء 
 التعبيرم

اختبار لقياس 
التعبير ميارات 
 يالكتاب

اختبار لقياس 
التعبير ميارات 

 الشفكم

دليؿ 
 المعمـ

أستاذمشارؾفيالمناىجد.محمدزقكت1
كطرؽتدريسالمغةالعربية

//

//

د.عمردحبلف2
أستاذمساعدفيالمناىج

كطرؽالتدريس



/

د.محمدالبحيصي3
أستاذمساعدفيالمناىج

/كطرؽالتدريس

/


/

د.صباحنصار4
أستاذمساعدفيالمناىج

كطرؽالتدريس
/


/



/


////دكتكراهفيالمغةالعربيةد.خميؿحماد5

//دكتكراهفيالمغةالعربيةد.رائدالداية6
/

/

دكتكراهفيالمغةالعربيةد.نيادبدرية7

//

/دكتكراهفيالمغةالعربيةد.مكسىأبكسمطاف8




د.جماؿالفمييت9
دكتكراهفيالمناىجكطرؽ

التدريس
/

/
/
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 الدرجة العممية السـ ـ
قائمة ميارات 

األداء 
 التعبيرم

اختبار لقياس 
التعبير ميارات 
 يالكتاب

اختبار لقياس 
التعبير ميارات 

 الشفكم

دليؿ 
 المعمـ

مكبد.فتحيك10
دكتكراهفيالمناىجكطرؽ

التدريس
//

/
/

أ.ممتازاألغا11
ماجستيرمناىجكطرؽ
تدريسالمغةعربية

//

//

أ.فاطمةالخالدم12
ماجستيرمناىجكطرؽ
تدريسالمغةعربية

//

/

/

////بكالكريستعميـأساسيليمىجربكع .أ13

////بكالكريستعميـأساسيغاليةنكاس .أ14

////بكالكريسلغةعربيةسييرأبكندل .أ15

////بكالكريسلغةعربيةانتصارالخبارم .أ16
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 الصكرة األكلية لقائمة ميارات األداء التعبيرم: (2ممحؽ )

 الشفكم(-تحكيـ قائمة ميارات األداء التعبيرم)الكتابي 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:الفاضؿ/ػػة /ةاألستاذ

.................تحية طيبة كبعد

مناىجكطرائؽتخصص-تقكـالباحثةبدراسةتجريبية،لنيؿدرجةالماجستيرفيالتربية
أثر استخداـ استراتيجية التخيؿ المكجو عمى تنمية األداء التعبيرم لدل تدريس،كذلؾبعنكاف"

"تمميذات الصؼ الرابع األساسي بغزة 

؛كذلؾمياراتاألداءالتعبيرمكفيإطارىذهالدراسةأعدتالباحثةقائمةتتضمفأىـ
عدادبطاقةمبلحظةمفأجؿتصميـاختبار، .كا 

بإبداءآرائكـفيماتركنومناسبامفكجيةنظركـ،كذلؾ ىذاكيرجىمفسيادتكـالتكـر
مفحيث:

األساسي.الرابعالصؼتمميذاتمدلمناسبةالمياراتل -

 مدلكضكحالصياغةالمغكيةلمميارات. -

 مياراتتركفتعديؿصياغتيا. -

 مياراتتركفإضافتيا. -

 

 شاكريي مكه حسي تعاوًكه
 سندس شباتالباحثة/                                                                   
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 ميارات األداء التعبيرم

 غير مالئمة مالئمة ميارات التعبير الشفكم
االستيبلؿبمقدمةمشكقة. .1

التعبيرعفالفكرةبكضكح. .2

استيفاءالعناصراألساسيةلممكضكع. .3

رتيبانمنطقيان.ترتيباألفكارت .4

سياقةأدلةمتنكعةلتدعيـاألفكار. .5

استخبلصالنتائج. .6

تقديـحمكالنكمقترحات. .7

استخداـكمماتمناسبةلمسياؽ. .8

التعبيربكمماتمحددةالداللة. .9

استخداـجمبلنصحيحةفيتراكيبيا. .10

استخداـجمبلتعبرعفالمعنى. .11

تكليدكـمفاألفكار. .12

استخداـأنماطامتنكعةلمجمؿ. .13

التحدثبصكتكاضح. .14

التحدثبثقةفيالنفسكدكفارتباؾ. .15

استخداـطبقةصكتيةمناسبة. .16

التحدثبالسرعةالمناسبة. .17

مراعاةمكاطفالفصؿكالكصؿ. .18

تحريؾأعضاءجسموكفؽالمعنى. .19

استخداـتعبيراتكجيوكفؽالمعنىالمعبرعنو. .20

استخداـاإليماءاتالمناسبة. .21

شاراتتسيـفيجذبانتباهالمستمعيفإليو. .22 استخداـحركاتكا 

مكاجيةالمستمعيفكالنظرمفحكلوفيجميعاألركاف. .23
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 ميارات األداء التعبيرم

 غير مالئمة مالئمة ميارات التعبير الكتابي

اختيارالكممةالمناسبةلممعنى. .1

عمىنقؿصكرةكاضحةعفأفكاره.القدرة .2

تمييزالفكرةالعامةمفاألفكارالجزئية. .3

إعادةترتيبألفاظكجمؿمبعثرة. .4

الربطالجيدبيفالجمؿ. .5

اكتماؿأركافالجممة. .6

القدرةعمىتمخيصالمكضكع. .7

الدقةفيكضععبلماتالترقيـ .8

ميارةالربطبيفاألفكار. .9

يالجمؿ.فيـمعان .10

تكليداألفكاركتسمسيا. .11

التعبيرالكاضحعفاآلراءكالمشاعر. .12

تجنباأللفاظالعاميةفيالكتابة. .13

صحةالكتابةإمبلئيان. .14

كضكحاألفكاركعمقيا. .15

كضكحالخطكجمالو. .16

الدقةكالكضكحكالتنظيـ. .17

تكظيؼالصكرالببلغيةتكظيفانسميمان. .18

بيفاألساليبالخبريةكاإلنشائية.التنكيع .19

.الخمكمفاألخطاءالنحكية .20

دقةاالستشيادكسبلمةتكظيفو. .21

عرضاألفكاربكضكح. .22
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 الصكرة النيائية لقائمة ميارات التعبير الشفكم: (3ممحؽ )

 

 االستيبلؿبمقدمةمشكقة. .1

التعبيرعفالفكرةبكضكح. .2

 كع.استيفاءالعناصراألساسيةلممكض .3

 استخداـجمبلتعبرعفالمعنى. .4

 استخداـجمبلنصحيحةفيتراكيبيا. .5

 تكليدكـمفاألفكار. .6

 التحدثبثقةفيالنفسكدكفارتباؾ. .7

 التحدثبصكتكاضح. .8

 التحدثبالسرعةالمناسبةلممكقؼ. .9

 مراعاةمكاضعالفصؿكالكصؿ. .10

استخداـلغةالجسدفيالتعبيرحسبالسياؽ. .11
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 الصكرة النيائية لقائمة ميارات التعبير الكتابي: (4ممحؽ )

 
 انتقاءالمفظالمبلئـلممعنى. .1

 ترتيبكمماتلتككيفجمؿمفيدة. .2

 ترتيبجمؿغيرمرتبةلتككيفمكضكعمفيد. .3

 الربطبيفاألفكارلتككيفمكضكعمترابط. .4

 تحديدنكعاألساليبفيالجمؿ. .5

 تكليداألفكاركتسمسياكعمقيا. .6

 ربشكؿمتسمسؿ.عرضاألفكا .7

 دقةاالستشيادكسبلمةتكظيفو. .8

 التعبيرعفالصكربجمؿمفيدة. .9
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 : تحكيـ دليؿ المعمـ(5ممحؽ )


:_________________________________________.األستاذ الفاضؿ/ػػة

السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو.

استراتيجية بعنكاف:"أثر دراسة بإجراء الباحثة األداءتقـك تنمية عمى المكجو التخيؿ
التعبيرملدلطالباتالصؼالرابعاألساس"

كتتطمب،لمحصكؿعمىدرجةالماجستيرمفكميةالتربيةبالجامعةاإلسبلميةاستكماالن
أرجكمف لذا التخيؿالمكجو، الستراتيجية كفقان دليؿالمعمـ إعداد فيبعضإجراءتيا الدراسة

بقر بداءكجيةنظركـفيومفحيث:سيادتكـالتكـر اءةالدليؿكا 

 السبلمةالعمميةكالمغكية. -

 مناسبةالسيناريكىاتالمعدة. -

 مدلصحةالتحضيركمدلارتباطأىداؼكؿدرسبالمكضكع. -

 مناسبةالتقكيـ. -

 حذؼأكإضافةأكإبداءأممبلحظاتأخرل. -

 

 ولسيادتكه جزيل الشكر
 الباحثة: سندس محمد شبات



 الشخصية لممحكـ: البيانات

................االسـ:...................الدرجةالعممية:

................مكافالعمؿ:التخصص:.............
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 : (6ممحؽ )
 خطة تنفيذ المكضكعات باستخداـ 

 استراتيجية التخيؿ المكجو

 سندس محمد شباتإعداد الباحثة/  
 

بسـاهللالرحمفالرحييـ

الحمدهللربالعالميف،،،كالصبلةكالسبلـعمىأشرؼالمرسميف،،،،

الشؾأفكؿمعمـيسعىدكمانبأفيرتقيبطمبتوإلىأعمىمستكياتالفيـكالتحميؿ
كتنميةمياراتالمتعمـكتعزيزسمككياتو،،كالتفكيركيستخدـاألساليبكالكسائؿلنقؿالمعمكمات

إالسيطرتعميوك أكجانبانمفجكانبالحياة المعمكماتيةالتيلـتترؾمجاالن فيظؿالثكرة
 ال كاف فيو، كالتغييراتكأثرت التطكرات تكظيؼ مف زادتبد لذلؾ التعميمية، العممية في

في كأىدافو، إعدادمسئكلياتالمعمـ معرفيان المتعمـ مفخبلؿالتطكراتالتييعيشيالمكاكبة
إلىيفيستطيعأفينطمؽبالمتعمم؛لستخداـالمعمـالبلستراتيجياتكالطرائؽكاألساليبالحديثةا
يفومعمتطمباتالحياةالمستقبمية.ياإلبداعكالخياؿ،كتككمفالتفكيرفاؽرحبةأ

:ةأخي المعمـ/ أختي المعمم

 دليؿ يديؾ الرابعبيف الصؼ طمبة لدل التعبيرم األداء باستخداـسياألسالتنمية
تضمفالدليؿمايمي:يك،استراتيجيةالتخيؿالمكجو

 نبذةعفاستراتيجيةالتخيؿالمكجو. -1

 تحديداألىداؼالعامةلتدريسالتعبير. -2

باستراتيجيةالتخيؿالمكجوبطريقةتنميمياراتىاتنفيذكتخطيطدركسالمغةالعربية -3
تضمنتخطةكؿمكضكععمىقدالتعبيرالشفكمكالكتابيلدلطالباتالصؼالرابع

 مايمي:

 .األىداؼالسمككيةلكؿمكضكع 

 .الكسائؿالتعميميةلتنفيذكؿمكضكع 

 .تحديدأساليبالتقكيـ 
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 .التقكيـالقبمي:لتحديدالخبراتالسابقةكبناءالخبراتالجديدة -

لبلنتقاؿ - كاستعدادىـ المتعمميف مدلفيـ مف لتأكد التككيني: إلىالتقكيـ
 .جديدتعمـ

 التقكيـالختامي:لمحكـعمىمدلتحقؽاألىداؼالمرجكة. -

 .تحديدالكاجباتالبيتية 

 أكل: نبذة مختصرة عف استراتيجية التخيؿ المكجو:

المعممةبتكجيويالتخيؿالمكجو:ىاستراتيجية مجمكعةمفاإلجراءاتالتيتقكـبيا
بتحكيؿمكضك تفكير،حيثتقـك العربيةالطالباتعبرعممية عاتالتعبيرفيدركسالمغة

لتككيفصكرة؛إليسيناريكىاتتخيميةباستخداـالحكاسكالمحفزاتمفأصكاتكألكافكافة
التعبيرعنيابسيكلة.عمىكتككفلديوالقدرة،ذىنيةحيةفيذىفالمتعمـ

 ستراتيجيةالتخيؿالمكجو:اخطكاتتنفيذ

 ؿإعداد سيناريك التخي -1

 المعمـبإعدادسيناريكلمتخيؿ،كيراعيفيوالشركطالتالية:يقـك

فالجممةالمركبةقد،تككفالجمؿقصيرةكغيرمركبةبشكؿيسمحلممتعمـببناءصكرذىنية(أ
كقديؤدمذلؾ،ؿمخيمةالمتعمـفكؽطاقتيابشكؿاليمكنومفبناءالصكرالذىنيةمتح

.إلىعدـتمكنومفمتابعةالنشاط

كف(ب لمفيـ كقابمة كمماتبسيطة الكمماتالتيؽتستخدـ عف االبتعاد مستكلالمتعمميف،
معانييا فيـ المتعمميف يصعبعمى كقد، التخيؿ عمىعممية تحدثتشكيشان قد كالتي

.نقطاعحبؿتكليدالصكرالذىنيةاتؤدمإلى

.يستحسفتكرارالكممةعدةمراتإذااحتاجاألمر(ت
العباراتك(ث بيف مريحة كقفات ليذه؛جكد ذىنية صكر تككيف مف المتعممكف ليتمكف

.العبارات
كقفةحرةقصيرةيترؾفيياالمجاؿلممتعمـأفيسبحبخيالوفيعكالـيختارىابنفسوليكمؿ(ج

.المرحمةالتخيميةالتيبدأىامعوالمعمـ
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الحكاح مختمؼ تخاطبس؛(مخاطبة جمؿ بصياغة كالتذكؽكذلؾ كالشـ كالبصر السمع
كاإلحساسبالحرارةكالمممسكغيرىا.

لدل(خ الذىنية الصكر حبؿ تقطع قد ألنيا "طاااااخ" مثؿ الكمماتالمزعجة عف االبتعاد
.المتعمميف

عكدةتدريجيةإلىالغرفة.(د

ياستثارةالصكرلمكقكؼعمىالعباراتالتيلـتنجحف؛تجريبالسيناريكقبؿتنفيذهكذلؾ(ذ
.الذىنيةلدلالمتعمميف

  البدء بأنشطة تخيمية تحضيرية:  -2

التخيمي بالنشاط البدء قبؿ تنفذ بسيط تخيمي لمكقؼ قصيرة مقاطع عف عبارة ىي
لمنشاطالتخيميالرئيسي لمتييؤذىنيا المتعمـ مساعدة كلتمكيفالمتعمميفمف،الرئيسيكىدفيا

الت المشتتات غرفةالتخمصمف دخكؿ قبؿ معيـ أحضركىا كالتي مخيبلتيـ بيا تمتمئ ي
.الصؼ

  تنفيذ نشاط التخيؿ : -3

أىمي(أ كبياف التخيؿ بنشاط بتعريفيـ المتعمميف لدييـتييئة التفكير قدرات تنمية في ،تو
إفكثيرانمف،كمحاكلةبناءصكرذىنيةلماسيستمعكفإليوز،كطمبمنيـاليدكءكالتركي

 .عمميفيتسرعكففيالبدءفيالنشاطالتخيميالم
.الطمبمفالمتعمميفأخذنفسطكيؿثـغمؽأعينيـ(ب
.القراءةبصكتعاؿكبطيء(ت
الكقكؼفيمقدمةالفصؿ(ث حتىاليشتتذلؾ؛أثناءاإللقاءفيكتجنبالحركةالزائدة،

.كيمنعتككفالصكرالذىنيةلدييـ،المتعمميف
.طاءكؿكقفةحقياإع(ج
ىذه(ح إف فييا، الطريقة تطبيؽ يتـ مرة أكؿ في كىناؾ ىنا البسيطة الضحكات تجاىؿ

الضحكاتالبسيطةستبدأفياإلختفاءشيئانفشيئأن.
.تنبيوالمتأخريفباالنتظار(خ
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 األسئمة التابعة : -4

كيطمب،عمىالمتعمميفبطرحعددمفاألسئمةةقكـالمعممتبعدتنفيذالنشاطالرئيسي
 كيتـاتباعالتعميماتالتالية:أثناءالتخيؿ،فيمنيـالحديثعفالصكرالذىنيةالتيقامكاببنائيا

ىـكقتانلمحديثعماتخيمكه.ؤإعطا(أ
ببنائيا(ب قامكا التي الصكر عف أسئمة في،طرح كردت التي المعمكمات عف كليس

الفإنيـسيركزك ماكردفيالسيناريكحرفيان.عمىفالسيناريك،كا 
الترحيببكؿاإلجاباتكالتخيبلت.(ت
محاكلةالتقميؿمفمستكلالقمؽعندىـإلىأدنىمستكل.(ث
،أكألكانانمعينةأكشعكرانبالحرارة،ىؿعايشكاركائحمعينةجميعيا،السؤاؿعفالحكاس(ج

.أكالبركدةأكتذكقكاشيئانمعينان
كذلؾبالطمبمفالمتعمميفكتابةأكرسـماعايشكهفيأكرسميا،تابةالرحمةالتخيميةك(ح

الرحمةالتخيميةعمىشكؿقصة،يعبركففيياعفالصكرالذىنيةالتيمرتعمييـفي
.أثناءرحمتيـالتخيمية


لمصؼ الرابع األساسي: األىداؼ العامة لتدريس التعبير

 فكارىـتعبيرانشفكيانبمغةسميمة.التعبيرعفمشاىداتيـكأ -1

لىزمبلئيـحيفيعبركفعفأنفسيـ. -2  االستماعإلىمعممييـكا 

 اإلجابةشفكيانعفاألسئمةالتيتكجوحكؿأشياءمحددةإجابةصحيحة. -3

 كتابةجمؿقصيرةمعبرةعفمفرداتغيرمرتبة. -4

 .دةالتدربعمىكتابةفقرةقصيرةمفخبلؿمجمكعةمفالجمؿالمحد -5

 بداعيشفكيانككتابيانمفخبلؿإكماؿالقصة.إلالتدربعمىالتعبيرا -6

 اإلقباؿعمىقراءةقصصاألطفاؿكاألناشيد. -7

 نفسفيمكاقؼالتعبيرالشفكم.الاكتسابجرأةكثقةب -8

 يجابية.إاكتسابقيـكاتجاىاتكعادات -9
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 الدرس األكؿ

 زمف الدرس: حصتيف      فصؿ الربيع/ المكضكع


 : يتكقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:أكلن 

 صؼحالةالجكفيفصؿالربيع.تأف -1

كضحمميزاتفصؿالربيعتأف -2

 ميزفصؿالربيععفباقيالفصكؿاألخرل.أفت -3

 تحدثعفأجمؿمافيرحمتو.أفت -4

 عظـقدرةالخالؽسبحانوكتعالىمفخبلؿرؤيتوالطبيعة.تأف -5
 

 سائؿ التعميمية: ثانيان: الك 

طباشيرممكف،مصكراتممكنة،أصكاتمناسبةلكؿسيناريك،سيناريكتخيمي،أكراؽ
بيضاءلكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.

 

 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :كمايميهبلأعالكاردةالتعميميةىداؼلتحقيؽاألتاليةةالخطكاتالعممتتبعالم

 التنفيذ: - أ

الطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيفمعممةتييئال -1
،كتككيفصكرةمعممةسيأخذفنفسانعميقان،كيغمضفأعينيف،كسيتخيمفماتقرأعمييفال

فعمفذلؾسيستمتعفكثير ما كأنيفإذا انذىنيةلو،كيتكجبعمييفاإلصغاءكالتركيز،
 كيستفدف.

الم -2 لنشاطعممتبدأ كتييئتيف الطالبات أذىاف تنقية بيدؼ التالي التحضيرم بالنشاط ة
 الرئيسي.
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 النشاط التحضيرم:

عميقان اتركيلعقمؾالعناف.........تخيم.خذمنفسا أنؾذىبتي.....استرخي........
ألع رأيت الكبير...... بابيا مف األلعاب.......دخمت مدينة بمختمؼانابإلى

البنات.......ىؿ غزؿ يبيع رجؿ المحببة....... ألكانؾ تحمؿ كانت األلكاف......ىؿ
شعرتبالفرح........اتجيتنحكه.........اشتريتمنو......تذكقتيا........ىؿطعميا

....افتحيعينيؾ..حمك.........انتيتالرحمة

 األسئمة التابعة:

ضمة؟ماىيألكانؾالمفأيفذىبت؟

بائعغزؿالبنات؟صفيشعكرؾعندمارأيت

؟كماىكلكنوكيؼكافطعـغزؿالبنات

 ة النشاط الرئيس:عممتطبؽ الم -3

فتحًت بالممؿ.... شعرت ..... يكـو عينيؾ.......في أغمقي عميقان........ نفسان خذم
ررًتالذىاب.....فق.الشباؾ.....شاىدًتالجكمشمسان.....شعرًتبنسماتاليكاءالدافئة

..............الحديقةمميئةباألشجارالكبيرة.....كاألزىاركالكركد.إلىالحديقةالمجاكرة
شممت نحكىا.... ذىبًت حمراء....... كردة المفضمة.......رأيًت ألكانًؾ تحمؿ كالتي
قطرات بقدميؾ الخضراء........لمسًت الحشائش عمى تركضيف رائحتيا.....أصبحت

الندل فرحة......سمعًت. ترقص األزىار.........فراشة بيف تتنقؿ نحمة ........رأيًت
تغرد عصافيرو صكتى تعمك.....اتجي. ضحكاتو الصكت......رأيًتي....صكت نحك

بالفرحعندرؤيتيف.......شاركيفالمعب......ىؿغابتيصديقاتًؾيمعبف......ىؿشعرت
.....افتحيعينيؾ.البيت......انتيتالرحمةالشمس.......حافكقتعكدتًؾإلى

وفيالرحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾنةمفالطالباتالحديثعماشاىدعممتطمبالم -4
كترحب التخيمية رحمتيف ثبلثلمحديثعف أك لطالبتيف الطالباتكالبالمجاؿ تقكلو ما

.فمفتخيميةترفضأمجمم

كليسالمعمكماتالكاردةفي،قصيالصكرالذىنيةلطالباتةأسئمةتستعممبعدىاتطرحالم -5
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكماتالكاردة كبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع،،السيناريككا 

كانعداـالصكرالذىنيةكمفاألسئمةالتابعة:
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 األسئمة التابعة:

 بـشعرتعندمافتحتالشباؾ؟/1س

 شكؿالحديقة؟صفي/2س

 فيالحديقة؟اشاىدتً/ماذ3س

 كأنتتركضيف؟تحدثعفشعكرؾ/4س

 ؟ماذالمستقدماؾكانتتركضيف/5س

 ماذاسمعتفيالحديقة؟/6س

 فيالحديقة؟/كـصديقةشاىدت7ًس

عندرؤيتؾصديقاتؾ؟عبرمعفشعكرؾ/8س


بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -6

كقتمثؿ:اضافيةإذاكافلدييةأفتختارأنشطةإمعمميمكفلم

 ومفصكرفيالرحمةالتخيمية.نالطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىد -

 وفيالرحمةالتخيميةكممكفباستخداـاأللكاف.نتكميؼالطالباتبرسـماعايش -
 

 التقكيـ: -ب

شاىدنو لمعرفةمدلفيـالطالباتلمكضكعفصؿالربيع،كقدرتيفعمىالتعبيرعما
عفدفاترىفعمىأاليزيدعفخمسةاسطرفيمنيفالكتابةعممةرةكتابية،تطمبالمبصك

بالنشاطالتخيمي.مستعيناتفيالفصؿحتىيعتمدفعمىأنفسيففصؿالربيع،كتتـالكتابة


 الكاجب البيتي : -ج

فيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللكاف.نوتكميؼالطالباتبرسـماعايش
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 لدرس الثانيا

 الزمف الدرس: حصتيف      بحر عكا/ المكضكع

 

 أكلن: يتكقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:

 فيفضاءعكا.ةمحمقيكىاصؼشعكرىأفت -1

 يا.تصؼأمكاجالبحركماتخيمتأف -2

 مايحيطمدينةعكامفناحيةالبركالبحر.كضحتأف -3

 خمقيااهلل.قدرجماؿالطبيعةالتيأفت -4

 

ثانيان: الكسائؿ التعميمية: 

طباشيرممكف،مصكراتممكنة،أصكاتمناسبةلكؿسيناريك،سيناريكتخيمي،أكراؽ
بيضاءلكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.



 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس: 

 :أعبلهككمايميالكاردةفيالتعميميةداؼىتتبعالمعممةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽاأل

 التنفيذ: - أ

تييئالمعممةالطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيف -1
ة،كتككيفصكرةمعممسيأخدفنفسانعميقان،كيغمضفأعينيف،كسيتخيمفماتقرأعمييفال

كأنيف كيتكجبعمييفاإلصغاءكالتركيز، لو، فعمفذلؾسيستمتعفكثيرانذىنية ما إذا
 كيستفدف.

2-  كتييئتيف الطالبات أذىاف بيدؼتنقية التالي التحضيرم بالنشاط المعممة منشاطلتبدأ
 الرئيسي.
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 نشاط تحضيرم: 

حديقة إلى ذىبت أنؾ عينيؾ....تخيؿ اغمضي عميقان... نفسان خذم
االتجاىات... جميع في بأنكاعياالعدتشاىديفالحيكانات...تنظريف الحيكانات.... مف يد

المختمفة.....كفجأةتسمعيفصكتزئيراألسد....تتجييفنحكه....تتأمميفشكمو....كتستمتعيف
....افتحيعينيؾ..لمداعبتوصغاره...بعدىاتقرريفالمغادرة....انتيتالرحمة



 األسئمة التابعة:

جكدةفييا؟كيؼكافشكؿاألسد؟ككـأيفكانتحديقةالحيكانات؟ماأنكاعالحيكاناتالمك
عددصغاره؟



 :تياقمعك  تطبؽ المعممة النشاط الرئيس: بحر عكا -3

البحريتخيم شاطئ عمى أنؾ ثـ. يصغر..... الكبير حجمؾ أصبح كفجأة ....
........امسؾيديؾكتحسسيا....إلىأفأصبحبحجـالعصفكر.يصغر.....ثـيصغر
...كنزلتعمى....بدأتبالطيراف....ىؿظيرتعميياألكافزاىية.ىؿتحكلتإلىأجنحة

البحر لمستو. ... شعرت. ....بماذا سمعتصكتو. .......... أصبحتتنظر. مفيف....
لياأقكاس......أليسكانتمرتفعة.........بلىحكلؾيميناكشماال....رأيتقمعة.........ى

أقكاسيا........... كانت أشجاركيؼ يحيطيا شامخة. كبيرة....... كانت ىؿ أليس.....
صحيحأنياتشكؿحصفمنيعلمدينةعكا.........انتيتالرحمة....افتحيعينيؾ.

وفيالرحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾنتطمبالمعممةمفالطالباتالحديثعماشاىد–4
يميةكترحببجميعماتقكلوالطالباتالمجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديثعفرحمتيفالتخ

.فمفتخيميةكالترفضأمجمم

طالباتكليسالمعمكماتالكاردةفيمبعدىاتطرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةل -5
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكماتالكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع، السيناريككا 

 :سئمةالتابعةكانعداـالصكرالذىنيةكمفاأل

كأنتعمىشاطئالبحر؟صفيشعكرؾ .1

مالكفأجنحتؾ؟ .2



175 
 

؟ةنؾالمفضمالكأىؿكانت .3

فياليكاء؟بالتعبعندماتحركتًىؿشعرتً .4

ماذالمسًتقدماؾكأنتيعمىشاطئالبحر؟ .5

ماىكلكفالقمعةكماتخيمتيا؟ .6

؟صؼشكؿالقمعةكماتخيمتيا .7

 ماعدداألشجارالتيتحيطبالقمعة؟ .8

بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -6

كقتمثؿ:ايمكفلممعممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديي

تقسيـالطالباتإلىمجمكعات. -

 الطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىدكهمفصكرفيالرحمةالتخيمية. -

 األلكاف.تكميؼالطالباتبرسـماعايشكهفيالرحمةالتخيميةكممكفباستخداـ -

 

 التقكيـ: - ب

شاىدنو عما التعبير عمى كقدرتيف عكا، أزقة لمكضكع الطالبات فيـ مدل لمعرفة
الم تطمب كتابية، عممةبصكرة الكتابة منيف في اسطر كتتـدفاترىفبثبلث عكا، بحر عف

بالنشاطالتخيمي.مستعيناتفيالفصؿحتىيعتمدفعمىأنفسيفالكتابة


 الكاجب البيتي : -ج

وفيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللكاف.نتكميؼالطالباتبرسـماعايش
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 الدرس الثاني

 الزمف الدرس: حصتيف      أزقة عكا  /المكضكع 

 

 : يتكقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:أكلن 

 تعرؼعمىاألماكفاألثريةفيمدينةعكا.تأف -1

 اتخيميافيذىنو.صؼاألزقةكمتأف -2

 ستنتجبقاءاألزقةإلىاليكـ.تأف -3

ثانيان: الكسائؿ التعميمية: 

طباشيرممكف،مصكراتممكنة،أصكاتمناسبةلكؿسيناريك،سيناريكتخيمي،أكراؽ
بيضاءلكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.

 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :فيأعبلهككمايميالكاردةالتعميميةألىداؼعالمعممةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽاتتب

 التنفيذ: - أ

تييئالمعممةالطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيف -1
ال عمييف تقرأ ما كسيتخيمف أعينيف، كيغمضف عميقان، نفسان كتككيفمعممسيأخذف ة،

يتكجبعمييفاإلصغاءكالتركيز،كأنيفإذامافعمفذلؾسيستمتعفصكرةذىنيةلو،ك
 كثيرانكيستفدف.

لنشاط -2 الطالباتكتييئتيف أذىاف التحضيرمالتاليبيدؼتنقية بالنشاط المعممة تبدأ
 الرئيسي.

:النشاط التحضيرم

اغمق نفسان..... المكف.......يعينيؾ........تخيميخذم أحمر مثمثان رأيت .ثـأنؾ
فتحت المكف........... أزرؽ مستطيؿ أصبح ثـ أصفر.............. لكنو أصبح
انتيت رائحتيا...... شممت كردة.........أخذتيا...... بداخمو المستطيؿ.........كجدت

.....افتحعينيؾ..الرحمة
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:األسئمة التابعة

شكؿالكردة؟ىؿماىيألكافالمثمثكمارأيتيا؟ماىكلكفالمستطيؿ؟كيؼكاف
رائحتياجميمة؟لمفسكؼتعطييا؟

 تبدأ المعممة بتطبيؽ النشاط الرئيس التالي: -3

مف كيؼعكا ترل العناف......يا لنفسؾ استرخي......اترؾ عميقان..... نفسان خذم
الشكارع ىذه المدينة.......ما لتكتشؼ الدخكؿ جميمة......قررت ىي الداخؿ.....ىؿ

األ مفالضيقة..... أليس بنيت..... ماذا مف ترل القديمة.....يا البارزة......الجدراف قكاس
صغار نحكه.....صكت بداخميا...اتجًو صكت الرممية.....سمعت الصخكر
الطيراف األعشاش......كأكممت أعجبتؾ معيا.....ىؿ العصافير....لمستيا......لعبت

.افتحعينيؾ..معؾ.......انتيتالرحمة

وفيالرحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾنمةمفالطالباتالحديثعماشاىدتطمبالمعم -4
المجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديثعفرحمتيفالتخيميةكترحببجميعماتقكلوالطالباتكال

.فمفتخيميةترفضأمجمم

ةفيبعدىاتطرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةلطالباتكليسالمعمكماتالكارد -5
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكماتالكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع، السيناريككا 

 :كانعداـالصكرالذىنيةكمفاألسئمةالتابعة

شعكرؾكأنتتحمقيفكؽأزقةعكا؟صؼً/1س

يا؟يتخيمتالتي/كـعددالشكارع2س

كيؼكافشكؿالشكارع؟/3س

/كـعدداألقكاس؟4س

ىياألصكاتالتيسمعتييا؟ما/5س

/بماذاشعرتعندمالمستالعصافير؟6س

/مفماذابنيتأزقةعكا؟7س
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بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -6

يمكفلممعممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديوكقتمثؿ:

تقسيـالطالباتفيمجمكعات. -

 فصكرفيالرحمةالتخيمية.الطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىدكهم -

 تكميؼالطالباتبرسـماعايشكهفيالرحمةالتخيميةكممكفباستخداـاأللكاف. -

 تكميؼالطالباتبكتابةمكضكععفمشاىداتيف. -

 

 التقكيـ: -ب

شاىدنو عما التعبير عمى كقدرتيف عكا، أزقة لمكضكع الطالبات فيـ مدل لمعرفة
كتابية بصكرة الم، منيعممةتطمب الكتابة ف في اسطر كتتـدفاترىفبثبلث عكا، أزقة عف

بالنشاطالتخيمي.مستعيناتفيالفصؿحتىيعتمدفعمىأنفسيفالكتابة


 الكاجب البيتي : -ج 

فيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللكاف.نوتكميؼالطالباتبرسـماعايش





















179 
 

 الدرس الثاني

 زمف الدرس: ثالث حصص               كصؼ الكنعانييف   /المكضكع 

 

 : يتكقعمفالطالبةفينيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:أكلن

 ستنتجصفاتكمبلمحالكنعانييف.تأف -1

 .كفحدداإلنجازاتالتيقاـبياالكنعانيتأف -2

 دلؿعمىكجكدالكنعانييفمنذالقدـ.تأف -3

 

كراتممكنة،أصكاتمناسبةلكؿسيناريك،سيناريكالكسائؿالتعميمية:طباشيرممكف،مصثانيان:
تخيمي،أكراؽبيضاءلكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.

 

 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :فيأعبلهككمايميالكاردةالتعميميةىداؼتتبعالمعممةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽاأل

 التنفيذ: - أ

عممةالطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيفتييئالم -1
ال عمييف تقرأ ما كسيتخيمف أعينيف، كيغمضف عميقان، نفسان كتككيفمعممسيأخذف ة،

صكرةذىنيةلو،كيتكجبعمييفاإلصغاءكالتركيز،كأنيفإذامافعمفذلؾسيستمتعف
 كثيرانكيستفدف.

بال -2 المعممة لنشاطتبدأ الطالباتكتييئتيف أذىاف التحضيرمالتاليبيدؼتنقية نشاط
 الرئيسي.

تخيؿأمامككردةحمراء...أصبح.... خذمنفسانعميقان...اغمضيعينيؾ:النشاط التحضيرم
قررت قطفتيا.... لمستيا....شممترائحتيا.... أبيض.... أصبحلكنيا ثـ أصفر.... لكنيا

 ...أفتحيعينيؾ..رحمةالمغادرة...انتيتال
 



180 
 

 سئمة التابعة:ألا

كيؼرأيتالكردة؟ىؿكانتكبيرةأـصغيرة؟كيؼكانترائحتيا؟جميمةأـقبيحة؟
لمفسكؼتعطييا؟ىؿرأيتكؿاأللكاف؟

 تبدأ المعممة بتطبيؽ النشاط الرئيس التالي: -4

الجدر تمؾ رأيت بجناحيؾ.....ىؿ ترفرؼ رحمتنا..........كأنت اف......مالنكمؿ
الرسكماتالتيعمييا....اقتربأكثر.....ىؿكانتتمؾالرسكماتألشخاص.........ياترل
كيؼكافشكميـ..........ىؿكانكاطكيميأـقصارالقامة........مالكفبشرتيـ.........

عبلنمفىؿىـأقكياءأـضعفاء..........ماىيلغتيـ........ماذاكافاسميـ......كىؿىـف
أنؾ تشعرم عندما عينيؾ الرحمة......افتحي االسـ.............انتيت بيذا عكك اسمكا

مستعدة......

 األسئمة التابعة:

صًؼشكؿالكنعانييف؟كيؼكافشكؿالرسكمات؟عبرمعفشعكرؾعندرؤيةالكنعانييف؟

يةبشكؿعاـ،كىناتترؾوفيالرحمةالتخيمنتطمبالمعممةمفالطالباتالحديثعماشاىد -5
المجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديثعفرحمتيفالتخيميةكترحببجميعماتقكلوالطالبات

 كالترفضأمجمؿمفتخيميـ.

بعدىاتطرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةلطالباتكليسالمعمكماتالكاردةفي -6
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكمات الكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع،السيناريككا 

 :كانعداـالصكرالذىنيةكمفاألسئمةالتابعة

كانت ككيؼ األشخاص؟ ىؤالء ىـ مف اليكاء؟ في ترفرؼ كأنت شعكرؾ كاف كيؼ
مبلمحيـ؟كماىيلغتيـ؟ماىكاالسـالكنعانيلمدينةعكا؟

بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -7

عممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديوكقتمثؿ:يمكفلمم

 الطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىدكهمفصكرفيالرحمةالتخيمية. -

 تكميؼالطالباتبرسـماعايشكهفيالرحمةالتخيميةكممكفباستخداـاأللكاف. -
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 التقكيـ: -ب

ال عمى كقدرتيف الكنعانييف، لمكضكع الطالبات فيـ مدل شاىدنولمعرفة عما تعبير
الم تطمب كتابية، عممةبصكرة الكتابة منيف في كتتـدفاترىفبثبلثاسطر الكنعانييف، عف

بالنشاطالتخيمي.مستعيناتفيالفصؿحتىيعتمدفعمىأنفسيفالكتابة


 الكاجب البيتي : -ج 

فيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللكاف.نوتكميؼالطالباتبرسـماعايش
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 الدرس الثاني

 زمف الدرس: ثالث حصص      /فتح عكاالمكضكع 

 

 :  يتكقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:أكلن

 كضحاألحداثكماعايشيا.تأف -1

 دلؿعمىالتغييراتالتيحدثتلمدينةعكابعدتحررىا.تأف -2

 عكا.بعدتحريرالمسمميفلمدينةاصؼشعكرىتأف -3

 تنبأبمصيرعكالكلـيحررىاالمسمميف.تأف -4
 

ثانيان: الكسائؿ التعميمية:

أكراؽبيضاء سيناريكتخيمي، لكؿسيناريك، أصكاتمناسبة طباشيرممكف،مصكراتممكنة،
لكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.

 

 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :فيأعبلهككمايميالكاردةالتعميميةاألىداؼالمعممةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽتتبع

 التنفيذ: - أ

تييئالمعممةالطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيف -1
ة،كتككيفصكرةمعممسيأخذفنفسانعميقان،كيغمضفأعينيف،كسيتخيمفماتقرأعمييفال

كيت لو، فعمفذلؾسيستمتعفكثيرانذىنية ما كأنيفإذا كجبعمييفاإلصغاءكالتركيز،
 كيستفدف.

لنشاط -2 كتييئتيف الطالبات أذىاف تنقية بيدؼ التالي التحضيرم بالنشاط المعممة تبدأ
 الرئيسي.
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:النشاط التحضيرم

تأنؾذىبتإلىسكؽالمبلبس....رأييخذمنفسانعميقان...اغمضيعينيؾ.....تخيم
مبلبس يبيع محؿ تممحيف كفجأة الجكانب.... كافة عمى المحبلت....المنتشرة مف العديد
لؤلطفاؿ....بألكافالمعة.....تتجييفنحكه......كتقررمشراءفستافألختؾالصغيرة....بمكنؾ

المفضؿ....كتغادريفالمكاف....كانتيتالرحمة....افتحيعينيؾ.
 األسئمة التابعة:

كاف عددكيؼ كـ ال؟ أـ مزينة المحبلت؟ كانت كيؼ فارغان؟ أـ مزدحمان السكؽ؟
المحبلتكماتصكرتيا؟مالكنؾالمفضؿ؟

 النشاط الرئيس: فتح عكا -3

تحمق ألنيايفكأنت حزينة........ىؿ عكا بأف شعرت ىؿ عكا........... فضاء في
انتيكتممتمكات أـألنيا فيأيدماألعداء....... الغباركقعتأسيرة .يا........شممترائحة

صييؿ صكتالسيكؼ.......كصكت كسمعت الغبار........ رأيت فعبلن ىؿ ......
اذىبً بالخكؼ....... شعرت األميات.......ىؿ ماذاالخيكؿ.......كصراخ لمعرفة

حرر المكاف.......ىؿ تمؤل التكبيرات صكت سمعت يحدث........ يحدث...........ماذا
عكا............المسممكف مفاألعداء........ىؿشعرتبالفرح. تحريرىا بعد حاؿعكا .ما

..........أصبحتتغردبصكتؾ.....ىؿكافصكتؾجميؿ......ىؿكافمرتفع

وفيالرحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾنتطمبالمعممةمفالطالباتالحديثعماشاىد -4
عفرحمتيفالتخيميةكترحببجميعماتقكلوالطالباتالمجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديث

 .فمفتخيميةكالترفضأمجمم

بعدىاتطرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةلطالباتكليسالمعمكماتالكاردةفي -5
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكماتالكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع، السيناريككا 

 :الذىنيةكمفاألسئمةالتابعةكانعداـالصكر

 /لماذاكانتعكاحزينة؟1س
/كـعددالشيداءكالقتمىفيالمعركة؟2س

/مااألصكاتالتيسمعتييا؟3س

 عندماسمعتصكتالسيكؼ؟صفيشعكرؾ/4س
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ماذاكافيرتدمالمقاتميففيكبلالجيشيف؟/5س

 صفيأحداثالمعركةكماتخيمتييا؟/6س

 تبفرحةالنصر؟/ىؿشارك7س

بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -6

كقتمثؿ:ايمكفلممعممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديي

 الطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىدكهمفصكرفيالرحمةالتخيمية. -

 فيالرحمةالتخيميةكممكفباستخداـاأللكاف.نوتكميؼالطالباتبرسـماعايش -

-  
 التقكيـ: -ب

شاىدنو عما التعبير عمى كقدرتيف عكا، فتح لمكضكع الطالبات فيـ مدل لمعرفة
عففتحعكا.دفاترىفبثبلثاسطرفيالكتابةالطالباتمفعممةبصكرةكتابية،تطمبالم


 الكاجب البيتي : -ج

.ففيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللكانوتكميؼالطالباتبرسـماعايش
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 الدرس الثاني

 زمف الدرس: ثالث حصص      /جامع الجزارالمكضكع 

 

 :  يتكقعمفالطالبةفينيايةالدرسأفتككفقادرةعمىأف:أكلن

 ذكراألماكفالدينيةفيمدينةعكا.تأف -7

 كضحسببتسميةالجامعبيذااالسـ.تأف -8

 صؼالشكؿالخارجيكالداخميلجامعالجزارتأف -9

:: الكسائؿ التعميميةثانيان 

طباشيرممكف،مصكراتممكنة،أصكاتمناسبةلكؿسيناريك،سيناريكتخيمي،أكراؽ
 .بيضاءلكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو

 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :فيأعبلهككمايميالكاردةالتعميميةىداؼتتبعالمدرسةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽاأل

 التنفيذ: - أ

إلىىدكء، -1 يحتاج بنشاطجديد سيقمف بأنيف تبيف الطالباتبمقدمة المعممة تييئ
ال عمييف تقرأ ما كسيتخيمف أعينيف، كيغمضف عميقان، نفسان سيأخذف ة،معممكأنيف

كتككيفصكرةذىنيةلو،كيتكجبعمييفاإلصغاءكالتركيز،كأنيفإذامافعمفذلؾ
 تعفكثيرانكيستفدف.سيستم

تبدأالمعممةبالنشاطالتحضيرمالتاليبيدؼتنقيةأذىافالطالباتكتييئتيفلنشاط -2
 الرئيسي.
 النشاط التحضيرم:

خذنفسانعميقان.......اغمقيعينيؾ......اطمؽسراحخيالؾ......تخيميأنًؾفيشير
المطبخ.... المغرب.....دخمت أذاف مكعد أمؾ....أكبلتؾرمضاف.....اقترب مع جيزت ..

الجذابة.....قمتً ترلالمفضمة.....بأنكاعياالمختمفة.....أشكاليا السفرة......يا طاكلة بترتيب
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حكؿ اآلذاف......جمست صكت جميؿ...سمعت كاف شكميا.....ىؿ كاف كيؼ
الطاكلة......تذكقًتاألكبلت.....انتيتالرحمة.....افتحيعينيؾ.

 :األسئمة التابعة

ىؿتحبيفشيررمضاف؟ماىيآكبلتؾالمفضمة؟كيؼكافمنظرطاكلةالسفرة؟ما
ىكشعكرؾعندسماعاآلذاف؟ىؿتشعرمبأفشيررمضافمختمؼعفباقياألشير؟

 النشاط الرئيس: جامع الجزار عكا -3

فيياغمض ترفرؼ حجمؾ.....رجعت خيالؾ......صغر سراح اطمؽ عينيؾ.....
عكا......ن حكلؾفضاء مف ظرت . مباني رأيت .... ألكاف. عمييا ظيرت ىؿ .....

تغريدؾ اتساعان...............كأكممت أكثر أصبحت زاىية........ىؿ كاستمريت. .......
جامع رأيت البحر.........ىناؾ شاطئ كصمت أف إلى بالتجكؿ...... كاف. ىؿ .....

ىؿسمعتص عالية..... كتاألذاف.......ىؿصكتوعذب.........كبيران......أليسمأذنتو
أعمدتو كانت ىؿ رأيت..... الجامع.....ماذا إلى شعكرؾ........ادخؿ كاف كيؼ
التحميؽ...انتيت الجامع...أكممت مف خرجت الممكنة....بعدىا مرتفعة........الزخارؼ

الرحمة....افتحعينيؾ.

رحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾتطمبالمعممةمفالطالباتالحديثعماشاىدكهفيال -4
المجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديثعفرحمتيفالتخيميةكترحببجميعماتقكلوالطالباتكال

 .فمفتخيميةترفضأمجمم

في -5 تطرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةلطالباتكليسالمعمكماتالكاردة بعدىا
الكافتركيزىفعمىحف ظالمعمكماتالكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع،السيناريككا 

 :كانعداـالصكرالذىنيةكمفاألسئمةالتابعة
 فيفضاءعكا؟يشعكرؾكأنتترفرف/صفي1س
/ىؿسمعتصكتالبحر؟2س
و؟ي/ماذاكافيحيطالجامعكماتخيمت3س
/كيؼكافشكؿالجامعمفالخارج؟4س
ذاف؟/ماىكشعكرؾعندسماعاأل5س
صفيشكؿالجامعمفالداخؿ؟/6س
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بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -6

كقتمثؿ:ايمكفلممعممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديي

 ومفصكرفيالرحمةالتخيمية.نالطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىد -

 كفباستخداـاأللكاف.تكميؼالطالباتبرسـماعايشكهفيالرحمةالتخيميةكمم -

 

 التقكيـ: -ب

لمعرفةمدلفيـالطالباتلمكضكعجامعالجزار،كقدرتيفعمىالتعبيرعماشاىدنو
عفجامعالجزار.دفاترىفبثبلثاسطرفيمنيفالكتابةعممةبصكرةكتابية،تطمبالم


 الكاجب البيتي : -ج 

كممكفاستخداـاأللكاف.وفيالرحمةالتخيميةنتكميؼالطالباتبرسـماعايش
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 الدرس الثاني

 زمف الدرس: ثالث حصص      / سكر عكاالمكضكع 

 

 :  يتكقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:أكلن

 سكرعكا.االداخميةعندرؤيتياصؼمشاعرىتأف -1

 كضحشكؿالسكرالمحيطبمدينةعكا.تأف -2

 مدينةعكا.ذكرأىميةالسكرلتأف -3

 تنبأحاؿمدينةعكابدكفسكر.تأف -4

 

ثانيان: الكسائؿ التعميمية:

طباشيرممكف،مصكراتممكنة،أصكاتمناسبةلكؿسيناريك،سيناريكتخيمي،أكراؽ
بيضاءلكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.



 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :فيأعبلهككمايميالكاردةالتعميميةألىداؼممةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽاتتبعالمع

 التنفيذ: - أ

تييئالمعممةالطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيف -1
ة،كتككيفصكرةمعممسيأخذفنفسانعميقان،كيغمضفأعينيف،كسيتخيمفماتقرأعمييفال

كيتكجب لو، فعمفذلؾسيستمتعفكثيرانذىنية ما كأنيفإذا عمييفاإلصغاءكالتركيز،
 كيستفدف.

لنشاط -2 كتييئتيف الطالبات أذىاف تنقية بيدؼ التالي التحضيرم بالنشاط المعممة تبدأ
 الرئيسي.
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 النشاط التحضيرم:

كفي العناف......تخيؿ لعقمؾ اترؾ عينيؾ..... اغمضي عميقان...... نفسان خذم
كثيرة.....تفتيشطريقؾ منتشرة......حكاجز جنكد القدس.....شاىدت لمدينة

دمكعيـ.....حاف نحكىـ......مسحًت يبككف.......اتجيت أطفاؿ مستمر......سمعتصكت
إلى المدينة.......رجعت دخكؿ مف بالخكؼ...منعت شعرت لتفتيش......ىؿ كقتؾ

تيتالرحمة.....افتحعينيؾ.مدينتؾ......ككمؾأمؿأفترجعالببلدلنا......ان

 األسئمة التابعة:

كاف كيؼ الحكاجز؟ عمى الجنكد عدد كـ الجنكد؟ رؤيتؾ عند شعكرؾ ىك ما
ىيأمنياتؾ ما بأيدييـ؟ىؿشعرتبالحزفعمىاألطفاؿ؟ كافيحمؿالجنكد ماذا التفتيش؟

لمدينةالقدس؟

 النشاط الرئيس:  -3

عينيؾ..... عميقان....أغمؽ نفسان فيخذ تحمقي خيالؾ....كأنًت سراح اطمؽ .
كاف عميو.....كيؼ سكر.......كقفت الطيراف.......كجدت مف الفضاء....تعبت

مرتفعان كاف ىؿ السكر....... كاف دافئ.....كيؼ أـ اليكاء.....باردان جدرانو. ىؿ ......
السكر........ماذارأ أىميةىذا ......ىؿ.يتحكلؾقديمة.....ىؿلوبكابات.....ياترلما

السكر....انتيت بجكانب تضرب كانت أمكاجو....ىؿ كانت البحر.......كيؼ رأيت
الرحمة....افتحعينيؾ.

 سعيدة رحمة كانت سفر. مف ......تعبت األصمي. بمدؾ إلي الرجكع كقررت .....
....كبداخمؾامؿأفترجعالمدينةإليأصحابيااألصمييف.

طالباتالحديثعماشاىدكهفيالرحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾتطمبالمعممةمفال -4
المجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديثعفرحمتيفالتخيميةكترحببجميعماتقكلوالطالباتكال

 .فمفتخيميةترفضأمجمم

في -5 تطرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةلطالباتكليسالمعمكماتالكاردة بعدىا
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكماتالكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع،الس يناريككا 

 :كانعداـالصكرالذىنيةكمفاألسئمةالتابعة
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/ماذارأيتكأنتيتحمقيفيفضاءعكا؟1س

/ىؿشعرتيبالتعبعندماتحركتيفياليكاء.2س

/كـعددبكاباتالسكركماتخيمتيا؟3س

افسكرعكاكماشاىدتيا؟/صًؼجدر4س

بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي:

يمكفلممعممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديوكقتمثؿ:

 الطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىدكهمفصكرفيالرحمةالتخيمية. -

 كاف.وفيالرحمةالتخيميةكممكفباستخداـاأللنتكميؼالطالباتبرسـماعايش -

 
 التقكيـ: -ب

شاىدنو عما التعبير عمى كقدرتيف عكا، سكر لمكضكع الطالبات فيـ مدل لمعرفة
عفسكرعكا.دفاترىفبثبلثاسطرفيمنيفالكتابةعممةتطمبالم،بصكرةكتابية



 الكاجب البيتي : -ج

فيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللكاف.نوتكميؼالطالباتبرسـماعايش
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 الدرس الثالث

 زمف الدرس: أربع حصص       /الديؾ كالثعمبالمكضكع 

 

 :  يتكقع مف الطالبة في نياية الدرس أف تككف قادرة عمى أف:أكلن

 .افيذىنيتخيمتوصؼشكؿالديؾكالثعمبكماتأف -1

 .قارفبيفصفاتالديؾكالثعمبتأف -2

 مفحكارالديؾمعالثعمب.ةستخمصالعبرتأف -3

 

انيان: الكسائؿ التعميمية:ث

أكراؽبيضاء سيناريكتخيمي، لكؿسيناريك، أصكاتمناسبة طباشيرممكف،مصكراتممكنة،
لكتابةالسيناريك،أكراؽبيضاءكألكاففيحالةالطمبلرسـماتخيمو.

 

 ثالثان: خطكات تطبيؽ الدرس:

 :أعبلهككمايميكاردةالالتعميميةألىداؼتتبعالمعممةالخطكاتاآلتيةلتحقيؽا
 التنفيذ: - أ

تييئالمعممةالطالباتبمقدمةتبيفبأنيفسيقمفبنشاطجديديحتاجإلىىدكء،كأنيف -1
ال عمييف تقرأ ما كسيتخيمف أعينيف، كيغمضف عميقان، نفسان كتككيفمعممسيأخذف ة،

تمتعفصكرةذىنيةلو،كيتكجبعمييفاإلصغاءكالتركيز،كأنيفإذامافعمفذلؾسيس
 كثيرانكيستفدف.

لنشاط -2 الطالباتكتييئتيف أذىاف بالنشاطالتحضيرمالتاليبيدؼتنقية المعممة تبدأ
 الرئيسي.
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 النشاط التحضيرم:

انؾرأيتمربعأحمرالمكف......ينفسانعميقان......اغمضعينيؾ.......تخيممخذ
أصفر.... لكنو مستطيؿ.... أخضر......أصبح لكنو لكنياأصبح دائرة أصبح ....

انتيت عينيؾ.... افتح بيا......... لمستيا.....لعبت لكنيا...... أزرؽ..........أعجبؾ
الرحمة.

األسئمةالتابعة:

/ماىكالمكفالمربع؟1س

/ىؿالمكفاألخضرعجبؾ؟2س

/ماىكلكنؾالمفضؿمفىذهاأللكاف؟3س

كأنتتمعًببالدائرة؟صًؼشعكرؾ/4س

ىؿرأيتكؿاأللكاف؟/5س

 النشاط الرئيس:  -3

حجمؾ أف تخيؿ استرخي......... عينيؾ........ اغمؽ عميقان...... نفسان خذم
صياد بحجـ أصبح أف إال يكبر........ ثـ يكبر ثـ يكبر جدان....... الصغير
كجيؾ.........خشكنة جسدؾ.........كمبلمح ماىر......تحسس

المفضؿ..........ىؿصكتؾ..........مبلبسؾ..... لكنؾ تحمؿ لكنيا.........ىؿ ىك ..ما
رامية أـ بندقية ظيرؾ........ عمى تحمؿ كنت جميؿ.........ماذا شكميا
ىذا أيف مف ترل يا صكت....... سمعت كبيرة........ مزرعة السياـ..........رأيت

ديؾ صكت نحكه.......... اتجو الصكت.......... ك. مرتفعان............ىؿ صكتو .اف
أكثر ....اقترب ألكاف. يحمؿ كثيؼ......ىؿ عالية......ريشه شجرة يجمسعمى ......انو
ى أسفؿبلىالمعة....... يكجد ترلماذا انوينظرإلىاألسفؿ........يا شكموجذاب........

أذنيو......أليسالشجرة.......ثعمب....... كيؼكافشكؿ أحمر....... لكففرائو أليس...
عيكد أصدقاء.....كبينيـ ىـ مفالديؾ.........ىؿفعبلن كافيريد صكتوجميؿ........ماذا
عمى بالخكؼ شعرت الثعمب........ىؿ حيؿ صدؽ الديؾ ىؿ لصداقة.....

انتظرت الديؾ....... عف الدفاع بالؾ عمى خطر الديؾ..........ىؿ رد. ما لترل ......
م ترل يا ديؾ...........الديؾ........ يا ردؾ ىك كبماذاأليسا خائؼ........ الديؾ
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فكرتو كانت الديؾ.........ىؿ عمى القكة مبلمح تظير يفكر..........كفجأة.......
الديؾ.......كخكؼ ذكاء مف اندىشت قادمة........ىؿ كبلب ىناؾ فعبلن مقنعة.......ىؿ

السير مف تعبت الثعمب....... . بعدىا الفصؿ......انتيت........ إلى الرجكع تقرر
 الرحمة......افتحيعينيؾ.

وفيالرحمةالتخيميةبشكؿعاـ،كىناتترؾنتطمبالمعممةمفالطالباتالحديثعماشاىد -4
المجاؿلطالبتيفأكثبلثةلمحديثعفرحمتيفالتخيميةكترحببجميعماتقكلوالطالباتكال

 .فمفتخيميةترفضأمجمم

ت -5 فيبعدىا طرحالمعممةأسئمةتستقصيالصكرالذىنيةلطالباتكليسالمعمكماتالكاردة
الكافتركيزىفعمىحفظالمعمكماتالكاردةكبالتاليحصرالتخيؿكاإلبداع، السيناريككا 

 :كانعداـالصكرالذىنيةكمفاألسئمةالتابعة

 األسئمة التابعة:

/عبرمعفشعكرؾكأنتيصياد؟1س

 كمؾكصيادكماتخيمتيو؟/صفيش2س

الديؾ؟كصكتوكيؼكافشكؿ/3س

ىؿشعرتبالخكؼعمىالديؾ؟/5س

ماىيالفكرةالتيابتكرىاالديؾ؟/6س

شعكرؾبعدسماعفكرةالديؾ؟/عبرمعف7س

/لككنتمكافالديؾماىيالفكرةالتيتدافعبياعفنفسؾمفالثعمب؟8س

؟ديؾىذهالحيمة/ماذاحدثلكلـيبتكرال9س

/قارفبيفصفاتالديؾكالثعمب؟10س

بدائؿمختمفةلممناقشةبعدالنشاطالتخيمي: -6

كقتمثؿ:ايمكفلممعممةأفتختارأنشطةإضافيةإذاكافلديي

 الطمبمفكؿمجمكعةالتحدثعماشاىدكهمفصكرفيالرحمةالتخيمية. -

 التخيميةكممكفباستخداـاأللكاف.تكميؼالطالباتبرسـماعايشكهفيالرحمة -
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 التقكيـ: -ب

لمعرفةمدلفيـالطالباتلمكضكعالديؾكالثعمب،كقدرتيفعمىالتعبيرعماشاىدنو
عفمكاصفاتدفاترىفبخمساسطرفيالكتابةفالطالباتمعممةتطمبالم،بصكرةكتابية،
الديؾكالثعمب.


 الكاجب البيتي : -ج

كاف.فيالرحمةالتخيميةكممكفاستخداـاأللوـماعايشنتكميؼالطالباتبرس
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 تحكيـ بطاقة الستماعخطاب : (7ممحؽ )

 
 حفظو اهلل..         ---------------------السيد الفاضؿ/ 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

نميةتقكـالباحثةبإجراءبحثييدؼإلىمعرفةأثراستراتيجيةالتخيؿالمكجوعمىت
الماجستيرفي كذلؾلنيؿدرجة مياراتاألداءالتعبيرملدلتمميذاتالصؼالرابعاألساس،
التربية،قسـمناىجكطرؽتدريس،مفالجامعةاإلسبلميةبغزة،كقدتكصمتالباحثةإلىأىـ

التعبير ىذهالشفكمميارات مف تمكنيف مدل كلقياس  األساس، الرابع الصؼ لتمميذات
بطاقةاستماعلقياسمياراتالتعبيرالشفكم.ت،قامتالباحثةبتصميـالميارا

كالباحثةإذتعرضىذهالبطاقةعمىسيادتكـ،كنأمؿمفحضرتكـإبداءالرأمفيمايمي:

 .مدلسبلمةالصياغةالمغكيةلمعباراتككضكحيا 

 .ارتباطالميارةبمياراتالتعبيرالشفكم 

 تيدؼاالستراتيجيةلتحقيقيا.شمكؿالبطاقةلممياراتالتي


 سندس محمد شبات / الباحثة
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 : ميارات التعبير الشفكم(8ممحؽ )

 

 ميارات التعبير الشفكم
 المقياس

 ضعيؼ مقبكؿ جيد جيد جدان  ممتاز

االستيبلؿبمقدمةمشكقة. .1

التعبيرعفالفكرةبكضكح. .2

استيفاءالعناصراألساسيةلممكضكع. .3

ستخداـجمبلتعبرعفالمعنى.ا .4

استخداـجمبلنصحيحةفيتراكيبيا .5

تكليدكـمفاألفكار. .6

التحدثبثقةفيالنفس،صكتكاضح. .7

التحدثبالسرعةالمناسبةلممكقؼ. .8

مراعاةمكاضعالفصؿكالكصؿ. .9

استخداـلغةالجسدفيالتعبيرحسبالسياؽ



 
 
 
 
 
 
 



197 
 

 اختبار ميارات التعبير الكتابيخطاب تحكيـ : (9ممحؽ )

 
 

 حفظو اهلل..             -------------------السيد الفاضؿ/ 
 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

تقكـالباحثةبإجراءبحثييدؼإلىمعرفةأثراستراتيجيةالتخيؿالمكجوعمىتنمية
الماجستيرفيمياراتاألداءالتعبيرملدلتم كذلؾلنيؿدرجة ميذاتالصؼالرابعاألساس،

التربية،قسـمناىجكطرؽتدريس،مفالجامعةاإلسبلميةبغزة،كقدتكصمتالباحثةإلىأىـ
ىذه مف تمكنيف مدل كلقياس  األساس، الرابع الصؼ لتمميذات الكتابي التعبير ميارات

راتالتعبيرالكتابي.الميارات،قامتالباحثةبتصميـاختبارميا



:تأمؿ مف حضرتكـ إبداء الرأم فيما يميك  كالباحثة إذ تعرض ىذا الختبار عمى سيادتكـ,

 .مدلمناسبةأسئمةاالختبارليدؼالبحث 

 .مدلمناسبةأسئمةاالختبارلتمميذاتالصؼالرابعاألساس 

 .مدلمناسبةالصياغةالمغكيةلتمميذاتالصؼالرابع 

 لسيادتكـحكؿاالختبار.آراءأخرل 



 ولسيادتكه خالص الشكر
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 اختبار ميارات التعبير الكتابي
 

 انتقاء المفظ المالئـ لممعنى: ميارة أكلن:
 السؤاؿ األكؿ: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 (الذيف–الذم–مذافال)يقرأالقرآفالكريـ.----------المؤمفىك .1

 (ىـ–ىف–ىؤالء)يضةالمجتمع.ن--------العمماء .2

 (بطئه-صبكران–عجكؿو).------------------كافمحمد .3

 الذم(–ىك–ىذا)اسـمكصكؿ:ممايميكاحدة .4

 (نامت–جمست–رقدت)الدجاجةعمىالبيض.-------- .5

 (تساعداف-تساعد–شتغؿت)البيت.أميافيأعماؿ---------أمؿ .6

 (نجحكا–نجحت–فياالمتحاف.)نجح-------------الطبلب .7

 (ليس–لـ–ال)يضيعاهللأجرالعامميف.--------- .8

 عيف(–سعيد-بيت).----------الكممةالتيبيامدبالياء .9

 (التمميذى–لطالبا–تمميذه)ميذب.-----------إف .10



 .: ميارة ترتيب الكممات لتككيف جمؿ مفيدةثانيان 
 :  رتب الكممات اآلتية لتكٌكف جمالن مفيدة:ثانيالسؤاؿ ال

 يصبح.–حجاجال–يحمـ–بأف-محمد–لينقؿ-طياران -1




 مدينة.–عكا-األعداء-قيرت-فمسطينية -2


لكف.-جميؿ–ليا–ذىبي–قبة–الصخرة -3
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العبل.–سيدنا–األقصى–إلى–المسجد–مف–محمد–عرج–السماء -4



الطيكر_كتغرد_الربيع–فصؿ–تتفتح–في–األزىار -5




 : ميارة إعادة ترتيب جمؿ غير مرتبة لتككف منيا مكضكعان قصيران:ثالثان 
 فقرة مفيدة:: رتب الجمؿ األتية لتككف ثالثالسؤاؿ ال

 رع األكؿ : الف

 ذكرتفيكؿاألديافالسماكية. -1

 تساعدعمىالتقميؿمفأمراضالقمب. -2

 ليافكائدصحيةكغذائيةكبيرةجدان. -3

 شجرةالزيتكفشجرةمباركة. -4

 حيثيصنعمنياالزيكتالتيتستخدـفيأنكاعالطيي. -5
 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
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 الفرع الثاني : 

 كفيليمةمفالميالي. -1

 ىأبيبكرالصديؽ.حيثذىبإل -2

 اشتدأذلكفارقريشعمىالرسكؿ. -3

 كخرجمفبينيـ. -4

.فأمرهاهللباليجرة -5

.لكفاهللأعمىأبصارىـ -6

.يريدكفقتمو -7

.ثـىاجراإلىالمدينة -8

.اجتمعالكفارحكؿبيتالنبي-9

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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 : ميارة الربط بيف األفكار:رابعان 
 ط التالية, لتصبح فقرة مفيدة:: اربط بيف الجمؿ اآلتية مستخدمان أدكات الربلرابعالسؤاؿ ا

 (ك  –في –مف  –عمى  -لكف  –إلى  -ثـ  -لػ  –بػ  -عف -)ؼ

يكـ في كانتريـ______ _____األياـ، يسيركا _____أصدقاؤىا رأكا_____الشارع،
امجمكعة _____ الجائعة، القطط،_____لقطط تعذيب أصدقاؤىا بعض _____أراد

حصة_____ذكرتيـبالقصةالتيركتياليـالمعممة_____ضربالقطط_____حذرتيـريـ
التيحبستالقطة،_____التربيةاإلسبلمية اهلل_____لـتطعميا،_____المرأة أدخميا

استأذنتكالدتياألخذ_____البيت،_____أصدقاؤىا_____ذىبتىير،_____النا
 _____طعاـ ريـ شكرتاألـ _____لقطط، _____أصدقائيا الرحيـ _____تصرفيـ
القطط.



 : ميارة تحديد نكع األساليب في الجمؿ:خامسان 
 السؤاؿ الخامس: حدد نكع األساليب في الجمؿ التالية:

(استدراؾ-أمر–نيي–نفي–استفياـ–تعجب–نداء)

 -----------------------يامحمداجمسمكانؾ. -1

 -----------------------ىؿحقؽالنضاؿالنصر؟ -2

الثماركلكفلـأتناكليا. -3  -----------------------جمعته

 -----------------------التقصرفيأداءكاجبؾ. -4

 -----------------------متىيشتدالحرفيغزة -5

 -----------------------ماأجمؿفصؿالربيع! -6

 -----------------------اعمؿأعماالنحسنة. -7

 -----------------------التأكؿكأنتشبعاف. -8

 ------------------إفالبيتالذميعمربالزيتيككفأمنان. -9

------------------لـتثمرأشجارالتفاحبعد. -10
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 سادسان: ميارة تكليد األفكار كتسمسميا كعمقيا:
دؾمستعينانممابيفالقكسيفلتككفذاتمعنى:لمناسبةمفعنأكمؿالجممةالتاليةبجمؿأخر

---------------------------------------------مبكرانأحمداستيقظ
-------------------------------------------------------

األعماؿالتيقاـبياأحمدبعداالستيقاظ()-------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

()أدبومعكالديو----------------------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

عبلقتوبزمبلئو(.)-----------------------------------------

*******************************************************

 :سابعان: ميارة عرض األفكار
 السؤاؿ السابع:

 اقرأ المكضكع جيدان ثـ استخرج األفكار الرئيسة التي يحتكم عمييا المكضكع بدقة كترتيب: -أ

فصؿالشتاءىكأحدفصكؿالسنةاألربعةفصؿجميؿ،حيثتيطؿفيواألمطاربغزارةكتسقط
أماـ المنازؿ الداخؿ العائبلتفي كتجتمع بيضاء، كركد كأنيا القرلكالمدف كتصبح الثمكج،
المدفآتحتىاليشعركفبالبرد،يتبادلكفأطراؼالحديث،كفيوتياجرالطيكرتاركةأككارىا

الشتكم،كيخمعالناسىربانم فالبردكالمطرإلىالمناطؽالدافئةكتخمدالحيكاناتفيسباتيا
المبلبسالخفيفة،كيرتدكفمايقييـالبردمفمبلبسثقيمة،كفيوتنشرحالقمكبإلىاهلل،كيكثركا

مففعؿالطاعات.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ارالتيتناكلتيافيو.كتبمكضكعانعفالصداقةمبيناناألفكا-ب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 ثامنان: دقة الستشياد كسالمة تكظيفو
 السؤاؿ الثامف: استشيد بآية قرآنية أك حديث شريؼ أك بيت شعر عما يمي:

 النظافةصفةمفصفاتاإلنسافالمؤمف،فمنحافظعمىساحةمدرستناجميمةكنظيفة. -1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اهللمفرضاالكالديف،يجبعميناأفنحترميـكنطيعيـفياألمر.رضا -2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أنعـاهللعمينابشجرتيالتيفكالزيتكف،كليمافكائدكثيرةفيحياتنا. -3
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 : القدرة عمى كصؼ الصكر التي يشاىدىا بجمؿ تعبر عنياتاسعان 
عبرعفالصكراألتيةبجمؿمفيدةمفعندؾ:


ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عاشران: ميارة حسف الخط ككضكحو:

السؤاؿ العاشر:  اكتب بخط النسخ مرة, بخط جميؿ كمرتب مراعيان قكاعد الكتابة 
 الصحيحة:

اٍلميعىمىـيصاًنعياألٍجياؿً ريًفعىٍتمكانتهويًلًرٍفعىًةقىٍدًرًهفىييكى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ


 اكتب بخط الرقعة مرة كاحدة, كبخط جميؿ كمرتب مراعيان قكاعد الكتابة الصحيحة:

مىٍؾ رًياطاًئران،ماأىٍجمى يازىٍىرةنفيالشنجى
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 ختبار ميارات التعبير الكتابي الصكرة النيائية ل: (10ممحؽ )



عزيزتيالطالبة:السبلـعميكـكرحمةاهللكبركاتو....

الكتابي التعبير قياسميارات إلى االختبار ييدؼىذا سؤاؿ، مف االختبار كيتككف
أسئمةمقاليةيتناكؿكؿسؤاؿميارةمف8ككضكعييتناكؿميارةانتقاءالمفظالمبلئـلممعنى،م

المكاف في المناسبة اإلجابة ككضع بعناية، سؤاؿ كؿ قراءة كيرجى الكتابي التعبير ميارات
المخصصلياعمىكرقةاألسئمة.

اقرأالتعميماتالتاليةقبؿاإلجابةعفاألسئمة:

 :  التعميمات
 دقيقة.45زمفاالختبار -
 قراءةالبياناتالمعطاةبدقةيسيؿعميؾاإلجابة. -
 تأكدمفالمطمكبمفالسؤاؿ. -
التترؾسؤاؿبدكفإجابة. -

نما كا  التحصيؿ، في درجتؾ عمى تؤثر لف االختبار في نتيجتؾ أف مف تأكد كأخيرا
عكالفائدةعميؾكعمىزمبلءؾ.بيدؼاالستفادةمنيافيأغراضالبحثالعممي،بمايعكدبالنف
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ابياختبار ميارات التعبير الكت


 انتقاء المفظ المالئـ لممعنى: ميارة أكلن:
 السؤاؿ األكؿ: اختر اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

 (المشاة–الكاسعة–الضيقة).---------تسيرالسيارةفيالشكارع .1

 (جار–كمب–صديؽ)جاىؿ.--------خيرمفعدكعاقؿ .2

 (بستاف-بيكت-سيارات)فيوأشجاركثيرة.-------كالدمعنده .3

 (الجباؿ-السماء-األرض).ترعدبصكتمخيؼ-----راحت .4

 (نامت–جمست–رقدت)الدجاجةعمىالبيض.-------- .5

 (تساعداف-تساعد–شتغؿت)يت.أميافيأعماؿالب---------أمؿ .6

 (نجحكا–نجحت–)نجحفياالمتحاف.-------------الطبلب .7

 (يمعب-يغرد-يرفرؼ).بصكتوالجميؿ-----كافالبمبؿيطير،ك .8

 عيف(–سعيد-بيت).----------الكممةالتيبيامدبالياء .9

 (الكسؿ–فشؿال-العمؿ).نحقؽاألمؿ------بالحبك .10


 .: ميارة ترتيب الكممات لتككيف جمؿ مفيدةثانيان 
 :  رتب الكممات اآلتية لتكٌكف جمالن مفيدة:ثانيالسؤاؿ ال

 يصبح.–حجاجال–يحمـ–بأف-محمد–لينقؿ-طياران




 مدينة.–عكا-األعداء-قيرت-فمسطينية
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لكف.-جميؿ–ليا–ذىبي–قبة–الصخرة




العبل.–سيدنا–األقصى–إلى–المسجد–مف–محمد–عرج–السماء



الطيكر_كتغرد_الربيع.–فصؿ–تتفتح–في–األزىار







 : ميارة إعادة ترتيب جمؿ غير مرتبة لتككف منيا مكضكعان قصيران:ثالثان 
 فقرة مفيدة:: رتب الجمؿ األتية لتككف ثالثالسؤاؿ ال

الفرعاألكؿ:

 ألرضبدراجتوكقععمىا .1

 شكراألبالرجؿعمىمساعدتو .2

 مررجؿفكجدمحمدمصابان،فاتصؿباإلسعاؼ. .3

 كافمحمديمعببالدراجةفيالشارع .4

 .حضرتسيارةاإلسعاؼبسرعة،كأكصمتوإلىالمستشفى .5
 

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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 الفرع الثاني : 

 اشتدأذلكفارقريشعمىالرسكؿ. .1

 ىأبيبكرالصديؽ.كخرجمفبينيـ،حيثذىبإل .2

.فأمرهاهللباليجرة،كفيليمةمفالميالي .3

.يريدكفقتمو،كلكفاهللأعمىأبصارىـ .4

.ثـىاجراإلىالمدينة .5

.اجتمعالكفارحكؿبيتالنبي .6

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------


 : ميارة الربط بيف األفكار:رابعان 
 : اربط بيف الجمؿ اآلتية مستخدمان أدكات الربط التالية, لتصبح فقرة مفيدة:لرابعاؿ االسؤ 

(ك–في–مف–عمى–لكف-ىإل–ثـ-لػ–بػ-عف-)ؼ

يـك في كانتريـ______ يسيركؤأصدقاكاألياـ، مجمكعةف_____ىا رأكا _____الشارع،
ا الجائعة، بعضأصدق_____لقطط اائأراد تعذيب ريـ----لقطط،يا _____حذرتيـ

المعممة_____ضربالقطط ليـ التيركتيا بالقصة _____ذكرتيـ اإلسبلمية التربية حصة
ذىبتىير،كأدخميااهللالنا_____لـتطعميا،_____المرأةالتيحبستالقطة،_____

أصدقائياكيـلقطط،شكرتاألـرإلىااستأذنتكالدتياألخذطعاـكالبيت،_____أصدقاؤىاك
القطط._____تصرفيـالرحيـ_____
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 محاكاة األساليب:: ميارة خامسان 
 السؤاؿ الخامس: حدد نكع األساليب في الجمؿ التالية:

 (استدراؾ -أمر –نيي  –نفي  –استفياـ  –تعجب  –نداء )

 -------------------يامحمداجمسمكانؾ. .1

 -------------------ىؿحقؽالنضاؿالنصر؟ .2

الثماركلكفلـأتناكليا. .3  -------------------جمعته

 -------------------التقصرفيأداءكاجبؾ. .4

 -------------------متىيشتدالحرفيغزة .5

 -------------------ماأجمؿفصؿالربيع! .6

 -------------------حسنة.اعمؿأعماالن .7

 -------------------التأكؿكأنتشبعاف. .8

 -------------------إفالبيتالذميعمربالزيتيككفأمنان. .9

-------------------لـتثمرأشجارالتفاحبعد. .10



  كتسمسميا كعمقيا:سادسان: ميارة تكليد األفكار 
دؾمستعينانممابيفالقكسيفلتككفذاتمعنى:أكمؿالجممةالتاليةبجمؿأخرلمناسبةمفعن

---------------------------------------------مبكرانأحمداستيقظ
-------------------------------------------------------
اؿالتيقاـبياأحمدبعداالستيقاظ(األعم)---------------------------

-------------------------------------------------------
()أدبومعكالديو-------------------------------------------

-------------------------------------------------------
توبزمبلئو(عبلق)-------------------------------------------
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 :سابعان: ميارة عرض األفكار
 السؤاؿ السابع:

اكتببسطريفعفبحرعكامنكعانفياألفكارالتيتناكلتيا. -أ
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