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 ملخص الرسالة باللغة العربية

أثر توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية الكشف عن الدراسة إلى هذه هدفت  هدف الدراسة:
، وتحدد الصف الرابع األساس بغزة على تنمية المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لدى تلميذات

أثر توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية على  ما :السؤال الرئيس التاليمشكلة الدراسة في 
 ؟تنمية المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لدى تلميذات الصف الرابع األساس بغزة

مفاهيم المراد تنميتها لتلميذات قائمة بمهارات التعبير الكتابي، وقائمة بال مواد الدراسة وأدواتها:
الصف الرابع، ورسوم كرتونية لكل درس من دروس التجربة، واختبار لقياس مدى تنمية 

 المفاهيم، واختبار لقياس مدى تنمية مهارات التعبير الكتابي.
( (أ)الزيتون االبتدائية المشتركة لالجئين من مدرسة ) ةاختيار عينة قصديتم  :عينة الدراسة

شعب للصف الرابع األساس وتم اختيار المجموعتين  ت المدرسة على خمساحتو حيث 
وفق ن درستلميذة  (40وتكونت المجموعة التجريبية من ) ،الضابطة والتجريبية( عشوائيا  )

( تلميذة درسن وفق الطريقة 40)استراتيجية الرسوم الكرتونية، والمجموعة الضابطة من 
 عتيادية.اال

 جريبي.الت مدت الباحثة المنهج الوصفي ، والمنهج: اعتمنهج الدراسة
 أهم نتائج الدراسة:

  حصائية عند مستوى داللةإتوجد فروق ذات داللة (≥α 0.05 بين متوسط درجات )
 المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.

  داللةحصائية عند مستوى إتوجد فروق ذات داللة (≥α 0.05 بين متوسط درجات )
لصالح  المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبيىة في اختبار مهارات التعبير الكتابي

 المجموعة التجريبية.
 أهم توصيات الدراسة:

ألنها تسهم في تنمية المفاهيم  ؛ضرورة استخدام استراتيجية الرسوم الكرتونية في التدريس
دورات ومهارات التعبير الكتابي، وتثير مشاركة حقيقية وفعالة  في عملية التعليم والتعلم ، وعقد 

 ستراتيجية الرسوم الكرتونية.إستخدام ساسية  التدريبية لمعلمي المرحلة األ
 :ةكلمات مفتاحي

مهارات التعبير، الصف الرابع( ،لمفاهيما ،لكرتونيةاستراتيجية الرسوم إ)
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Abstract in English 

Study aim: This study aimed at investigating the impact of using cartoons strategy 

on the development of concepts and written expression skills among female fourth 

graders ii Gaza. 

Study materials and tools: The study materials and tools included a list of written 

expression skills, a list of concepts to be developed among fourth graders, cartoons 

for each lesson of the experiment, a test to measure the development of concepts, and 

a test to measure the development of written expression skills. 

Study sample: The study sample was purposively selected from the Zaytoun 

Primary Co-ed School (A). Two of the school five fourth grade classes were 

randomly selected. One was assigned as the experimental group and consisted of (40) 

students who studied by the cartoons strategy. The other was assigned as the control 

group and consisted of (40) students who studied by the traditional method. 

Study Methodology: The researcher adopted the descriptive approach and quasi-

experimental approach. 

Study most important findings: 

 There were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) between the mean scores of the control group and those of the experimental 

group in the test of concepts in favor of the experimental group. 

 There were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) between the mean scores of the control group and those of the experimental 

group in the test of written expression skills in favor of the experimental group. 

Study most important recommendations: 

 It is necessary that the cartoon strategy be used in teaching because it contributes 

to the development of concepts and skills of written expression and raises real and 

effective participation in the teaching-learning process. 

 Training courses should be held for teachers of the basic stage to train them on the 

use of the cartoons strategy. 
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( الرهْْحَِن 2( اْْلَْمُد َّللِِه َربِ  اْلَعاَلِمنَي )1ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيِم )
يِن )( َماِلِك يَ ْوِم 3الرهِحيِم ) َك َنْسَتِعنُي )4الدِ  َك نَ ْعُبُد َوِإَّيه ( 5( ِإَّيه

( ِصَراَط الهِذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغْْيِ 6اْهِدََن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم )
 (7اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضهالِ نَي )

 ]7-1[ :الفاتحة

 صدق هللا العظيم
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 إِلهَدْاءُ ا

نعطي كماء ال  فعندها نعطي بال مقابل .يكبر حبنا للعطاء ندما يمتلئ الوجدان سرورا  ع
عندما  ,وكأزهار ال تذبل نعطي عندما يتعـــــــــب العطاء من عطائنا ,ال ينتهي وكعمر ب،ينض

لم يستطيع بصري على رؤية مداه فقد  وقفت قدماي على مشوار البداية الذي كان طويال حينها
وبلغ  بنوره متواضع إلى من أنار الكون هدي هذا العمل الأ  ،كان ال يتجاوز خطواتي الصغيره

 الصالة والسالم  هحبيبنا ورسولنا سيدنا محمد علي إلى معلم البشرية ،الرسالة وأدى األمانة
لى أمي التي و  يوما  بشيءكما أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي  ودتني ز ا 

  حب أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة واألمل والنشأة على شغف االطالع والمعرفةبالحنان وال
لى إخوتي وأسرتي جميعا   لى رفيق دربيو  ،وا  لى من ساندني ووقف بجانبي  إ ،ونور حياتي ا 

معين وخالل مسيرتي التعليمية وقدم لي الدعم والتشجيع زوجي العزيز  ،طوال حياتي الزوجية
 .داودفرج 

وخالد،  وأنسام، أماني، -حفظهم هللا -إلى رياحين القلب وبستانه ونور حياتي أوالدي 
 .وعبد الرحمن، ومحمد وتسنيم، وزكريا ويحيى،

هذه الرسالة أهدي  إلى كل من علمني حرفا ،نإلى الشموع التي تحترق لتضئ لآلخري
  .عز وجل أن يجد القبول والنجاح راجيا  من المولى ةالمتواضع

.. هديهم هذا الجهد المتواضعأ
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 وتقديرشكٌر 

 َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِديٌد( ۖ  ِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَُّكمْ )

فالحمد هلل رب  من قبلي،وعلى والدي  على كل نعمة أنعمها على   ىهللا تعال شكرأ
 نجاز هذا البحث،فهو الذي وفقني ويسر أمري، إل سلطانه، مةالعالمين  حمدا  يليق بعزته وعظ

يمانا ب متنان ألصحاب المعروف فإني عتراف بالجميل وتقديم الشكر واالاإل رد الفضل ألهله ووا 
محمد الرنتيسي  الدكتور محمود، و زقوتشحادة إلى أستاذي الدكتور محمد  ....أتقدم بالشكر

ى النور  هذه الرسالة إلومتابعة خطواتي وتقديم النصح واإلرشاد حتى اخراج  جهودهما العظيمة
 ورزقهما.وبارك لهما في صحتهما وعلمهما  ،فجزاهم هللا خير الجزاء

لما قدمته سالمية اإلجامعتنا  ،العلم وصرح العلماءكما أتقدم بالشكر والعرفان إلى منارة 
 خالقهم.أذة المتميزين بعلمهم و تاسفضل األأمن 

الذين كان  مدرسين،ونائبا  و  وشكري موصول لكلية التربية، قسم مناهج طرق التدريس، عميدا  
 ن يقدموا العلوم.أخالق بالقدوة الحسنة قبل هم الفضل في تدريسنا وتعليمنا األل

 لى السادة أعضاء لجنة المناقشة كل من إتقدم بالشكر الجزيل أكما 
 عبد المعطي األغا :الدكتور الفاضلاألستاذ 

 خليل عبد الفتاح حماد :الدكتور الفاضل

لما قدمته من تسهيالت ؛ كر إلى مدرسة الزيتون االبتدائية المشتركة لالجئين )أ(تقدم بالشأكما 
 جهد.و واحترام ومساعدة 

 لي من إعانة وتسهيالت ما قدمتهل ؛السكنيحسين ل لألستاذة الفاضلة سميحة وشكري موصو 
 خبرتها في التدريس. بحكم ومالحظات

لما  ؛ناليالغ هليوأ  ئي األعزاءوأبنا ،الحبيب زوجي، المتميزة الفريدةوأتقدم بالشكر إلى عائلتي 
خراجه  اة الجو األسري المناسب إلنجاز هذقدموا لي من تشجيع وتهيئ  لنور.إلى االبحث وا 

فما كان من صواب فمن هللا  ،فيه ي ووفقني لهذا العمل حمدا  طيبا  مباركا  فالحمد هلل الذي من  عل
  فمن نفسي والشيطان.أو نسيان سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ 

 لطيفة بكر أبو حوار: الباحثة
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمـــــــــــــة:ال
إفصـاح عـن مكنـون الصـدر إال الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه البيان، فـال بيـان وال 

فاللغـة تعتبـر اللبنـة األساسـية واألولـى التـى يسـتطيع الفـرد مـن خاللهـا التعبيـر عـن  بلغة مشتركة،
ـــه، ويســـتخدمها اإلاللغـــة وســـو  ونشـــاطاته،حاجاتـــه  ـــات يلة الفكـــر وأدات ـــره مـــن الكائن نســـان دون غي

التواصـل  اإلنسـاني، وهـي ظـاهرة ل في خاطره فهـي أداة واألفكار التي تجو  للتعبير عن المعاني،
ـــة مكتســـبة، نشـــأت وتطـــورت مـــع اإلنســـانية ســـيكولوجية اجتمإ نســـان، فألبســـته صـــفة التفكيـــر اعي

 .والنطق، حيث اليمكن تعليم اللغة اإلنسانية لغير البشر، وهذا ماأثبتته الدراسات والتجارب

)اللغــو واللغــا(  غــوي لكلمــة اللغــة كمــا ذكــره ابــن منظــور فــي لســان العــرب مــنلوالمعنــى ال
 واللغــة اللســن، وال يحصــل منــه علــى نفــع، وغيــره، الســقط ومــا ال يعتــد بــه مــن كــالم ان:وهمـا يعنيــ
، واللغة من لغا فالن ، وهي من لغوت أي تكلمتأغراضهم ات يعبر كل قوم بها عنأصو وحدها 

 .(251ص،1997،)ابن منظورن الصواب وعن الطريق إذا مال عنهع

فهـــي األلفـــار والتراكيـــب التـــي يعبـــر بهـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم،  الحا  طأمـــا اللغـــة اصـــ 
 .(11صم، 1998)سمك، ، ونشر الثقافةدد أداة للفهم واإلفهام والتفكيروتتح

وهــذه الرمــوز محملــة باألفكــار والمعــاني ذات  " أو هــي مجموعــة مــن الرمــوز الخاصــة، 
االتصــــال بــــين األفــــراد الــــدالالت المفهومــــة ألهــــل اللغــــة، وتلــــك الــــدالالت هــــي عصــــب عمليــــات 

 .(98صم، 1998)محمد، والمجتمعات الذين تنسب هذه اللغة إليهم"

وهــي مــن نعــم هللا  ،متــاز بهــا اإلنســان عــن ســائر الكائنــات الحيــةاللغــة ظــاهرة إنســانية او  
تصـــال ببـــاقي أفـــراد المجتمـــع، فيســـتطيع وســـيلة مـــن وســـائل االســـبحانه وتعـــالى علـــى اإلنســـان، و 

 ويستطيع التعبير عن آماله وأحاسيسه ومشاعره. ،أفكاره وآرائه ورغباته اإلنسان أن يعبر عن

فهــي تــزوده بــأدوات التفكيــر، فيقــوم العقــل  ،كمــا أن اللغــة مــن أهــم عوامــل النمــو الفكــري 
عــن طريــق  وتركيــب، وتحليــل، وتصــنيف، ،عالقــاتبتجميــع وظائفــه مــن إدراك، وتخيــل، وتحديــد 

ي حفظ التـراث الحضـاري والثقـافي عـن طريـق تناقلـه مـن جيـل وال يمكن إنكار دور اللغة ف ،اللغة
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إنمــا هـــي وســيلة يعتمــد عليهــا اإلنســان فــي عمليتــي التعلـــيم  ،فقــط  ةواللغــة ليســت أدا  ،إلــى آخــر
 وهي وسيلة لبلوغ األهداف وأسماها. ،وتحصيل الثقافات، والتزود بالقيم والمعايير ،والتعلم

فهي لغة القرآن  ،بتاريخها العتيق وصلتها الوثيقة بكتاب هللا وتبرز أهمية اللغة العربية من تميزها
اكتسبت تاج الملوك  وبهذا، سيدنا محمد عليه الصالة والسالم األمين لصادقالكريم ولغة رسول ا

اللغــة ومــن مميــزات وخصــائص  ،تكلــف هللا بحفظهــا إلــى يــوم الــدين حيــث  مــن بــين لغــات العــالم،
وتية خاصة، فهي لغة الضاد وهي لغة نامية متطورة، فلقد ذات نسق خاص، ووحدات صة العربي

 ،، وأجملهــاوهــي أبهــى اللغــات وأغناهــااتســع صــدرها لكثيــر مــن األلفــار الفارســية والهنديــة وغيرهــا 
ى كـل علـ وفاللغة العربية تمثل الهوية الدينية والقومية والعربية للمسلمين، واللسان العربي المتميز

، وتتميـز اللغـة نهـا تمـايزت صـوتا ، وارتبـاط الحـروف بداللـة الكلمـاتالمميزات أ، ومن هذه اللغات
خامية يمكن االشتقاق منهـا وتتميـز بأنهـا لغـة اإلعـراب  ومـن  العربية لغة لغةوالالعربية بالترادف 

خصائص اللغة العربيـة المجـاز، ولقـد أغنـى المجـاز اللغـة العربيـة وأعطـى الفكـر حريـة االنطـالق 
ـــر اوالتعبيـــر ـــك عب ـــين الحقـــول الدالليـــة المختل، وذل ـــل العواطـــف لتنقـــل ب ـــل مـــثال مـــن حق ـــة، فينتق ف

 والمشاعر البشرية إلى حقل النيران والبراكين والزاللزل .

، وبـذلك يكـون هفكـاره ومشـاعره وأحاسيسـالتعبير من خاللهـا يعـرض اإلنسـان أداة واللغة أ
داة تسجيل فعن طريق اللغة المكتوبة حيـث واللغة أالتعبير وسيلة اإلنسان لعرض معانيه وأفكاره  

 وأفكار، ومعلومات األخرين. يتم تسجيل خبرات وتجارب،

 واللغــة أداة اتصــال وتواصــل ويــتم ذلــك عــن طريــق االســتماع والتحــدث والقــراءة والكتابــة،
ع : مهــارة االســتماشــأنها شــأن بــاقي اللغــات ومــن هــذه المهــارات ،مــن أربــع مهــاراتاللغــة  تتكــون ف

 مهارة التحدث ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة.

 (%30)مـن وقـتهم فـي االسـتماع و (%45) ولقد أكـدت الدراسـات أن األفـراد يسـتهلكون "
ــــة فمقــــدار الوقــــت فــــي الكت (%9)فــــي القــــراءة وأخيــــرا   (%16)فــــي التحــــدث بينمــــا يســــتهلكون  اب

ســتماع وحــده يسـاوي مجمــوع الوقــت المســتهلك فـي التحــدث والقــراءة، وأن الوقــت المسـتهلك فــي اإل
وحـده المستهلك في القراءة والكتابة معا  يعادل تقريبا نصف مقدار الوقت المستهلك في االستماع 

  (.م2003)السفاسفة، "

أن الكتابـــة تحتـــل أقـــل النســـب مـــن بـــين تلـــك  خـــالل النســـب الســـابقة تـــرى الباحثـــة،ومـــن 
المهارات مع األهمية الكبرى للكتابة، فتبرز أهمية الكتابة من بين فنون اللغة كأداة مهمة في نقل 

فعندما اخترع اإلنسان الكتابة بـدأ  ،الثقافة والعلوم المختلفة، فالكتابة أعظم ما أنتجه عقل اإلنسان
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نفس والخـــاطر، والتعبيـــر عمـــا يـــدور فـــي الـــ ال اإلنســـاني،قـــي، فهـــي وســـيلة االتصـــتاريخـــه الحقي
فالكتابــة ديــوان  ،طــالع علــى خبــرات وتجــارب ومعلومــات ومعــارف الســابقينواســتطاع اإلنســان اال

 البشرية.

نقطعـت الصـلة الو  ،ولوال الكتابة لما اسـتطاعت البشـرية أن تصـل إلـى مـا هـي عليـه اآلن
 الصفر. بيننا وبين أجدادنا، وبدأ كل جيل من نقطة

تعبيـــر العبيـــر الشـــفوي، و الت :ث ينقســـم التعبيـــر إلـــىمـــن التعبيـــر حيـــ ا  وتعتبـــر الكتابـــة جـــزء
وتــــرى الباحثــــة أن  ضــــاء النطــــق،وأداة التعبيــــر الشــــفوى اللســــان وأع والتعبيــــر الجســــدي،الكتـــابي، 

التـي وتلـك الحركـات ،عضاء الجسم آداته جميع أ و  التعبير الجسدىيمكن ان يكن من أقسام التعبير
ونظـرا  والتعبير الكتابي من أدواتـه الـورق والقلـم،  لوجه والعينين،وتعبيرات ا يقوم بها من إيماءات،

  لوجي  أصبح أداة التعبير الكتابي الحاسوب وأنواعه.و للتطور التكن

مــــن خاللـــه أن ينقـــل أفكــــاره  اإلنســـان ويمثـــل التعبيـــر نشـــاطا  أدبيــــا  واجتماعيـــا ، يســـتطيع
ه إلى اآلخرين بلغة سليمة وأسلوب جميل، وهو الغاية مـن تعلـيم اللغـة، فجميـع وأحاسيسه وحاجات

الفنون اللغوية تسهم في تحسـين قـدرة الطالـب علـى التعبيـر عـن نفسـه، ونقـل أفكـاره إلـى اآلخـرين 
 بلغة سليمة وأسلوب جميل.

ومشـــاعر، وظــــاهره حــــروف  ،وآراء ،وأفكــــار ،فـــالتعبير هــــو أداء لغــــوي جـــوهره معلومــــات
ومحكـم التنظـيم بهـدف االتصـال،  ،مرسومة، وعالمات محددة، وكالهما )الجوهر والشـكل( مـنظم

 (.م2003فضل هللا ) ،وتجويد التعبير، وتحقيق اإلثبات والتوثيق

إلنســان ويعــد التعبيــر أهــم فــرع مــن فــروع اللغــة العربيــة، فهــو القالــب الــذي يصــب منــه ا
  .ضي حوائجه في الحياةمشاعره وأحاسيسه، ويق نله عويعبر من خال ،أفكاره

ـــر منزلـــة كبيـــرة فـــي الحيـــاة وال يمكـــن إلنســـان أن  ،فهـــو ضـــرورة مـــن ضـــروراتها ،وللتعبي
تصـال بـين األفـراد، ووسـيلة اإلبانـة لـة مـن مراحـل عمـره، ألنـه وسـيلة اإليستغني عنه فـي أي مرح

ثقــافي للمجتمــع والمجتمعــات التراث التصــال بــمــا فــي نفــس اإلنســان، وهــو وســيلة االواإلفصــاح ع
 .األخرى 

بين الفـرد والجماعـة فبواسـطته يسـتطيع مهمـةوتتمثل أهمية التعبير كونه وسـيلة اتصـال " 
 ،ودقيقـا   ،وهذا االتصال لن يكـون مفيـدا ، إال إذا كـان صـحيحا   م،الفرد افهام اآلخرين ما يريده منه

 (.200صم، 2003عاشور والحوامدة، ) ،وواضحا  
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 ،عن طريـق تبـادل اآلراء ،والثقافية جتماعيةيسهم في حل المشكالت الفردية واالكما أنه 
فكـــرة مـــن جميـــع علـــى طـــرح ال هيســـاعد والتعبيـــر الكتـــابي للطالـــب، ، ووجهـــات النظـــروالمعلومـــات

 ،علــى العكـس مـن التعبيـر الشـفوي الــذي يسـتلزم السـرعة فـي التعبيــر ،وتـأن   جوانبهـا بعمـق وتفكـر  
  .يتيح فرصة للوصول إلى اإلبداع فهو

وهـذه المفـردات مـا ، لتعبيـر إال إذا كـان يمتلـك مفـرداتيمكن للتلميذ ا وترى الباحثة أن ال
علــى األرض وهــو يحــاول فهــم هــذا العــالم مــن  فمنــذ وجــود اإلنســان هــي إال مفــاهيم عنــد التلميــذ،

ت بـين األشـياء وتصـنيفها لكــي مـن خـالل عقـد المقارنــا والخبـرات الفكريــة، خـالل خبراتـه الحسـية،
تفكيـــر وبــذلك تــزداد قدرتــه علــى ال وأكثــر قابليــة للتطبيــق  فــي مواقــف جديــدة، ،تكــون أكثــر فهمــا  

بـل انتقـل  مع األشياء والمدركات الحسية،  وتتوسع، ولم يعد يتعامل هالمجرد فعندما تنمو مفاهيم
التربويــة الكثيــرة التــي ت جنــى مــن اســتخدام ونظــرا  للفوائــد  لــى التفكيــر المجــرد والتعميمــات المعقــدة،إ

وأدوات تعلمــه،  ،وخبراتــه ،القاعــدة األساســية التــي يبنــي عليهــا التلميــذ معارفــه عــد  فهــي ت ،المفــاهيم
وتجعـل  ،فلقد نشط الكثير من التربويين في البحث عن طرائق خاصة تسهل عملية تعلم المفاهيم

كــار طرائــق عديــدة ومختلفــة ســميت بطرائــق تعلــم اكتســابها أيســر للمتعلمــين وتجلــت أبحــاثهم بابت
 المفهوم.

وفــي تــذكر ، ولهــا أثــر كبيــر فــي تنظــيم  الخبــرة د المفــاهيم مــن أهــم مميــزات التفكيــر،وتعــ
هذا ويؤدي تعلم المفاهيم  وتسهيل الحصول عليها، ،ومتابعة الظواهر وربطها بمصادرها ،المعرفة

المفـاهيم حيـث تعـد  ا فـي النظـام المعرفـي الواحـد،هـين الحقـائق وتوضـيح العالقـات بينإلى الربط ب
 فتـــدريس المفــاهيم يتطلــب أســـلوبا   فــي بنــاء واختيـــار األنشــطة التعليميــة، ساســـيةألالوحــدات ا هــي

 عند التالميذ.تكوين الصحيح  للمفاهيم العلمية يتناسب مع سالمة ال معينا  مناسبا  

األشـياء التـي بواسـطتها يمكـن  "ولقد عرفت المفاهيم بأنها حقائق منظمة عـن خصـائص 
 (.286صم، 2007 والحوامدة، )وعاشور، تميزها أو ربطها بأشياء أخرى"

ن اكتساب المفاهيمو  هذا  يحتـاج إلـى ممارسـة عمليـات فكريـة فـي  ،وتشكيلها ،وتنميتها ،ا 
ه ن يقــوم المعلــم بــدور حتــى يتحقــق تعلــم المفــاهيم البــد أو  ،التفاعــل مــع الخبــرات الطبيعيــة والحســية

سـاليب واألنشــطة ق واألســتراتيجيات المناسـبة لـتعلم المفهـوم والطـر اختيـار اإلعلـى أكمـل وجـه فـي 
ن علـى التمييـز بـين تعلـم المفهـوم وغيـر يقريـب جـدا  لـم يكـن المعلمـون قـادر  حتى وقتالمناسبة، و 

 بشـكل فعـالذلك من أنواع التعلم، وأن الكثير من طرائق التعلم المعروفة ال تصلح لتعليم المفهوم 
 علــى حســب نــوع المفهــوم، ،ا  مــن الطــرق واإلســتراتيجياتخاصــ ا  كــل مفهــوم يحتــاج نوعــإن  حيــث
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أكــدت  حيــث ،يمــر بمراحــلأن  ، ولــتعلم المفهــوم البــد  معقــد أو بســيط محســوس، وهــل هــو مجــرد أ
 تحديد مراحل تكوين المفهوم باآلتي:هيلد تابا 

 تحديد البيانات المنتمية للمشكلة وتعددها وتسجيلها.  -
 ا.فئات حسب أسس التشابه فيما بينه تجميع وتصنيف البيانات في -
 إعطاء أسماء لهذه الفئات، أي تسمية المفهوم. -

ي الحـــــديث، فقـــــد ظهـــــرت العديـــــد مـــــن والتطـــــور التكنولـــــوج ،ونظـــــرا  لالنفجـــــار المعرفـــــي 
تلعـــب الوســـائل حيـــث تســـهيل عمليتـــي التعلـــيم والـــتعلم،  نهاســـتراتيجيات الحديثـــة التـــي مـــن شـــأاإل

ثـــارة وا   البصــرية قـــادرة علـــى  شــد انتبـــاه البصــرية دورا  مهمـــا  فــي تعلـــيم وتعلـــم المفــاهيم، فالوســـائل
 وتساعدهم على فهم واستيعاب وتذكر المفاهيم المتضمنة في الدروس. ،التالميذ مسامع

فهــم المفــاهيم  فــيواقــف التعليميــة تــأثيرا  كبيــرا  ؤثر اســتخدام المــواد البصــرية فــي الميــكمــا 
المجردة، وتوضيح الحقائق توضيحا  مرئيا  بشكل أوضح لإلدراك العقلي مما تفعله الكلمـات، "فقـد 
أوضــحت الدراســات الحديثــة أن مقــدار مــا يــتمكن اإلنســان مــن اســتيعابه عــن طريــق البصــر يبلــغ 

 (.109ص م،2011%( من الكم المعروض" )الشربيني، 40)

وقــــد يكــــون التعبيــــر  ،أســــاليب التعبيــــر التــــي يمكــــن التواصــــل مــــن خاللهــــالقــــد تعــــددت و 
حـدى الطـرق األسـهل فهـي إ ،واستحضار الحدث مـن خاللـه التشكيلي يرسم األشياء واستحضارها

تســاوي ألــف كلمــة"، ومــازال التعبيــر اللغــوي لــه مــا ســمعنا "رب صــورة  فكثيــرا   واألجــدر للتواصــل،
مــا تصــاحبت المهــارة فــي  فــإذا ، ومالمســة العقــل والوجــدان،خلــق االتصــال والمعــانيالقــدرة علــى 

والرســالة أشــد  وي فــي عمــل واحــد كانــت الصــورة أبلــغمــع المهــارة التعبيــر اللغــ التعبيــر التشــكيلي،
التـي تجمـع بـين نظـامين  وقد تكون الرسوم الكرتونية كنوع  من فنون الكتابة والتواصل، ،وضوحا  

 دراكه وفهم المعنى.فيكون أسهل إ في عمل واحد نراه لغة وصورة،من التعبير 

يـة، فمنهـا الرسوم علـى الصـخور وفـي الكهـوف بأنهـا رسـوم كرتون علماءبعض  "ويضيف
ومنهــا مــا يســرد أهــم مجريــات الحيــاة وأبرزهــا مــن فعــل شــخص  ،وأفعــال مــا يمثــل تسلســال  ألحــداث

 "اللجــــوء إلــــى التفاصــــيل أو الكتابــــة وهــــي ترســــم بشــــكل بســــيط أولــــي قـــوي ومعبــــر دون  وغـــرض،
   (128صم، 2012 )درويش،

وتعد الرسوم الكرتونية أحد المواد البصـرية التعليميـة التعلميـة التـي تجعـل المـتعلم يشـارك 
أنهـا طريقـة إلـى تـائج الـتعلم ذات معنـى، باإلضـافة بفاعلية فـي العمليـة التعليميـة، وكـذلك تجعـل ن

 والتقييم. ،جديدة في التعليم والتعلم
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تــم إنشـاء أول فكــرة كرتونيـة مــن قبــل برينـدا كيــوغ وسـيتورات تــايلور، وتـم نشــر لمحــة  وقـد
ها ئ. وكان الغـرض مـن انشـا(م1993) موجزة عن استراتيجية الرسوم الكرتونية ألول مرة في عام

المتعلمـين  ستراتيجية للحصول على أفكار المتعلمين وتحدي تفكيرهم، ودعم إهو أن تكون بمثابة 
بتدائية والثانوية والمعلمين والطالب من طالب المدارس اإل تنمية فهمهم، وكانت استجابة كل   في

يجابية للغاية  .(22صم، 2013 )األشقر، المتعلمين على تلك الرسوم الكرتونية مشجعة وا 

علــى  ســتراتيجية الرســوم الكرتونيــة إ أثــر معرفــةســتراتيجية لولهــذا اختــارت الباحثــة هــذه اإل
لمرحلــــة ا تالئـــمســــتراتيجية مـــن مميــــزات ات التعبيــــر الكتـــابي، لمــــا لهـــذه اإلتنميـــة المفــــاهيم ومهـــار 
ـــــى، مكانيىـــــة  فهـــــي  األساســـــية األول إثـــــارة التالميـــــذ وتحفيـــــزهم تجســـــد المفهـــــوم بصـــــورة حســـــية وا 

وهـــذا مــا يتناســب مـــن  ،ومســاعدتهم علــى إبــداء الـــرأي والتعبيــر عــن آرائهـــم والمشــاركة الجماعيــة
  .ائص التالميذ النمائية واحتياجاتهم التعليميةخص

 :مبررات الدراسة
 ومنها دراسة أبو شرخ  ،من خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسات والتوصيات

الباحثة أن  وجدت (،م2016ودراسة شبات) (،م2016(، ودراسة أبو دحروج )م2016)
 .الكتابي في مهارات التعبير ا  هناك ضعف

 ( مدارس في وسط مدينة غزة4قيام الباحثة بزيارة لعدة مدارس والبالغ عددها ) وفي أثناء، 
ومقابلة معلمي المرحلة األساسية األولى، والتحدث عن المشكالت التي يعاني منها طالب 

المرحلة األساسية على وجود ضعف واضح  ولة األساسية األولى فقد أكد معلمالمرح
 عبير الكتابي.وملموس في مهارتي القراءة والت

 طالع عل نتائج القياس والتقويم التابع لوزارة التربية والتعليم بفلسطين التي ومن خالل اال
، (م2013) تناولت دراسة مستوى التحصيل في اللغة العربية لدى طلبة المرحلة األساسية
 حيث أوضحت النتائج أن أعلى نسبة ضعف كانت لديهم في التعبير واإلمالء.

ني منها المعلمون كما ظهرت نتائج ايع ،وواضحة ،جلية أن مشكلة الدراسةباحثة الفلقد وجدت 
 . فمن هنا جاء اإلحساس والشعور بمشكلة الدراسة البحوث والدراسات،

 :دراسةمشكلة ال
 في السؤال الرئيس التالي: الحاليةدراسةتتحدد مشكلة ال

مهارات التعبير الكتـابي بعض و  المفاهيمالرسوم الكرتونية على تنمية توظيف استراتيجية  ما أثر 
 ؟الصف الرابع األساس ميذلدى تال
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 األسئلة الفرعية اآلتية: ويتفرع من السؤال الرئيس
بعض مهارات التعبيـر ما التصور المقترح إلستراتيجية الرسوم الكرتونية لتنمية المفاهيم و  .1

 ؟الكتابي
 ؟الصف الرابع األساس تالميذما مهارات التعبير الكتابي المراد تنميتها لدى  .2
 ؟ا لدى تالميذ الصف الرابع األساسما المفاهيم المراد تنميته .3
( بـــين متوســـط  ≤0.05هـــل يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) .4

 درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم؟
( بـــين متوســـط  ≤0.05مســـتوى الداللـــة )هـــل يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد  .5

 اختبار مهارات التعبير الكتابي؟ الضابطة والمجموعة التجريبية في درجات المجموعة

 :دراسةا اليتفرض
 التالية:الدراسة  ايتفرضإلى اختبار  ةالحالي دراسةسعى الت

( بــــين متوســــط  ≤0.05ال يوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ) .1
درجـات المجموعـة الضـابطة التــي درسـت بالطريقـة التقليديــة ومتوسـط درجـات المجموعــة 

 التجريبية التي درست بإستراتيجية الرسوم الكرتونية في اختبار المفاهيم.
( بــــين متوســــط  ≤0.05ال يوجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الداللــــة ) .2

تقليديــة ومتوسـط درجـات المجموعــة درجـات المجموعـة الضـابطة التــي درسـت بالطريقـة ال
 .التعبير الكتابي التجريبية التي درست بإستراتيجية الرسوم الكرتونية في اختبار

 أهداف الدراسة:
تابي لتالميذ الصـف الرابـع التعبير الكلتنمية المفاهيم وبعض مهارات تسعى هذه الدراسة 

 .األساس
 ويمكن إيجاز أهداف الدراسة فيما يأتي:

 ستراتيجية الرسوم الكرتونية.تصور إلاقتراح  .1
 .تالميذ الصف الرابع األساستحديد المفاهيم المراد تنميتها ل .2
 تحديد مهارات التعبير الكتابي الالزمة لتالميذ الصف الرابع. .3
ــــة  .4 دراســــة الفــــروق بــــين متوســــط درجــــات تالميــــذ المجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت بالطريق

بية التي درست بإستراتيجية الرسـوم الكرتونيـة فـي اختيـار ودرجات المجموعة التجري ،التقليدية
 المفاهيم.
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دراسة الفروق بين درجات تالميذ المجموعة الضابطة التي درست الطريقة التقليدية ودرجـات  .5
 المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية الرسوم الكرتونية في اختبار التعبير الكتابي.

 أهمية الدراسة:
ــــة تن ــــع أهمي ــــةب ــــة الدراســــة مــــن أهمي ــــع وأهمي ــــذ الصــــف الراب ــــة المســــتهدفة وهــــم تالمي  الفئ

الموضوعات التي تناولتها، باإلضافة إلى مهارات التعبير الكتابي والتي تعمل علـى تنميتهـا فهـي 
وكذلك تناولت أثر  ،ة للصف الرابعأيضا  تناولت تنمية المفاهيم المتضمنة في دروس اللغة العربي

ثــارة وتشــويق إوالتــي تجعــل مــن  ،تنميــة مهــارة التعبيــر الكتــابيفــي م الكرتونيــة ســتراتيجية الرســو إ
 ، وتكمن أهمية الدراسة فيما يأتي:تحفيز تالميذ الصف الرابع األساسو 

 تالميذ الصف الرابع األساس.دى تنمية المفاهيم ل .1
 تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الرابع األساس. .2
مفاهيم بحيث تعتبر القاعدة األساسـية التـي تبنـى عليهـا بـاقي عمليـات التعلـيم أهمية تدريس ال .3

 والتعلم.
تنبع أهمية الدراسة من أهمية التعبير الكتابي كونه نشاطا  لغويـا  مسـتمر يمارسـه اإلنسـان فـي  .4

 التواصل في التفاعل والتفكير في كافة مجاالت حياته.
ـــا  مـــن خـــالل توظيـــف اســـتراتيجية الرســـوم تســـهم فـــي تطـــوير معلمـــي اللغـــة العربيـــة قـــد  .5 مهني

 الكرتونية لتنمية مهارات التعبير الكتابي.

 حدود الدراسة:
 هذه الدراسة على الحدود اآلتية: تقتصر ا
 بـين تسـع إلـى عشـر  أعمـارهن تتـراوح لـواتي، الالصـف الرابـع األسـاس اتميـذتل :بشري الحد ال

 .سنوات
 بمدينــة غــزة التابعــة لوكالــة  )أ( مدرســة الزيتــون االبتدائيــة المشــتركة لالجئــين :الحــد المكــاني

 الغوث الدولية )األونروا(،
 م.2016/2017الفصل الدراسي األول للعام الدراسي   :الحد الزماني 
 ا الجميلـة للصـف :الدرس الثامن والتاسع والعاشر والحـادي عشـر مـن كتـاب لغتنـنوعيالحد ال

 ول.األالفصل  الرابع،
 اقتصـرت هـذه الدراسـة علـى اسـتخدام اسـتراتيجية الرسـوم الكرتونيـة فـي تنميـة :الحد األكاديمي

 المفاهيم وبعض مهارات التعبير الكتابي.
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 مصطلحات الدراسة:
أن الرســوم الكرتونيــة " (62ص م،2006) ،يــرى جويســي اســتراتيجية الرســوم الكرتونيــة: .1

فيهـا طـرح  مجموعـة مـن وجهـات النظـر حـول  ها عبارة عـن رسـومات بـنمط كرتـوني يـتمبأن
 حدث معين، والتي اعتبرها ) نايلور كيوغ( أداة للتقييم  والتدريس، وتتضمن عرض األفكـار

كمـــا  مقبـــول علميـــا ، البديلـــة حـــول مفهـــوم معـــين، مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار وجـــود موقـــف
بحيـث تكـون  ،ةالحد األدنى  من اللغـة المكتوبـ ستخداميتضمن  عرض صورة بصرية مع ا

 ."في إطار ما يألفه الطالب في حياته اليومية
ستكشـــاف ة األولـــى فـــي مجـــال تعلـــيم العلـــوم الهـــي عبـــارة عـــن رســـوم كرتونيـــة تســـتخدم بالدرجـــف

ســـتخدامها فـــي تعلـــيم المفـــاهيم ومهـــارات ومـــع ذلـــك فـــإن لهـــا إمكانيـــة كبيـــرة إلالمفـــاهيم العلميـــة، 
 التعبير الكتابي. 

ــــة التعريــــف اإلجرائــــي - هــــي عبــــارة عــــن مجموعــــة مــــن : لســــتراتيجية الرســــوم الكرتوني
مســتخدما  رســوم كرتونيــة  قــوم بهــا المعلــميلطــرق واألســاليب التــي اإلجـراءات والخطــوات وا
تــم تصــميمها بمــا يتوافــق مــع شخصــيات الموجــودة فــي دروس ،مناســبة ألعمــار التالميــذ
   وفقاعــات  لكــل شخصــية  ابتــةســتراتيجية علــى رســوم ثتعتمــد هــذه اإلاللغــة العربيــة، حيــث 

تطلـب ثـم فقاعـة فارغـة  ،أن يكون أحد هذه األفكار صحيحية تعرض أفكار متنوعة على
 من الطالب التعبير عن رأيه.

ــابي:  .2 ــر الكت هــو قــدرة الطــالب علــى الكتابــة المترجمــة ألفكــارهم، بعبــارات "مهــارات التعبي
مـن ثـم تـدريبهم علـى الكتابـة بأسـلوب تخلو من األخطاء بقدر يتالءم مـع قـدراتهم اللغويـة، و 

 (.313ص م،1999)البحة،  "على قدر من المجال الفني المناسب لهم
هو مجموعـة مـن المهـارات التـي تعبـر عـن : لمهارات التعبير الكتابي التعريف اإلجرائي  -

مــن انتقــاء األلفــار المالئمــة للمعنــى، وترتيــب الكلمــات  فــي الصــف الرابــع تالميــذالقــدرة 
والجمل لتكوين فقرات ذات معنى واستخدام األساليب المناسبة وأدوات الربط مـن حـروف 

ذات معنـى وت قـاس هـذه المهـارات والتعبيـر عـن الصـورة بقصـة قصـيرة  جر وأدوات الـربط
 باختبار م عد لهذا الغرض.

التـــي تتكـــون لـــدى الفـــرد نتيجـــة تعمـــيم صـــفات أو خصـــائص الصـــورة الذهنيـــة " المفـــاهيم: .3
 (.84ص م،2000)أبو زيد،  "استنتجت من أشياء متشابهة هي أمثلة ذلك المفهوم
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خصـائص صـنف حسـب حيـث ي ،هو المعنى المجـرد للشـيء :للمفاهيم التعريف الجرائي .4
المثيرات  أشـياء ، أو ، مكونا  صورة  ذهنية، وقد تكون هذه عن غيره معينة ومشتركة تميزه
ــــع ال، أحــــداث أو أشــــخاص ــــة للصــــف الراب ــــا الجميل ــــاب لغتن ــــي كت مــــن الــــدرس  متضــــمنة ف

(8,9,10,11). 
وتتـراوح  ،اللـواتي يدرسـن فـي مـدارس قطـاع غـزةتلميـذات ال: تلميذات الصف الرابع األساس .5

 أعمـــارهن مـــا بـــين ثمـــاني إلـــى تســـع ســـنوات وهـــن فـــي المســـتوى الرابـــع مـــن الســـلم التعليمـــي
 الفلسطيني.

 ملخص الفصل األول:
لقد قامت الباحثة بعرض مشكلة البحث من العام إلى الخاص حيث بدأت الباحثة 

ثم انتقلت إلى  ،بشكل سلسل ومختصر هم مميزاتها، وخصائصها، ومهاراتهاوأ  ف اللغة،بتعري
من  وتعريفه، والهدف حيث عرضت الباحثة أهمية التعبير، وأقسامه، الخاص وهو التعبير،

وأهداف الدراسة، وأهميتها،  ومشكلة الدراسة، تدريسه، ثم عرضت الباحثة مبررات الدراسة،
ثم قامت الباحثة  وقامت الباحثة بتعريف متغيرات الدراسة تعريفا  اجرائيا ، ومصطلحات الدراسة،
 بتحديد حدود الدراسة.
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 11 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 الرسوم الكرتونية :المحور األول

نفتــــاح ة العلميـــة والتكنولوجيــــة واالور الثــــإن التحـــديات التــــي يواجههـــا العــــالم اليــــوم بســـبب 
، والمعلومــات التــي كســرت العوائــق، العنكوبوتيــة()الشــبكة  تصــالالعلمــي عــن طريــق شــبكات اال

نقلتنــا مــن التركيــز علــى المحلــي والــوطني  ظــاهرة العولمــة العــالم ،ف أقطــار وســهلت التواصــل بــين
ذي طـرأ علـى جميـع والتغييـر السـريع الـ بحيـث أصـبح العـالم قريـة صـغيرة، إلى المجتمع العـالمي،

الواجـب علـى المؤسسـات التعليميـة مـن افيـة، يجعـل قتصـادية، والثقجتماعية، واإلنواحي الحياة اإل
م بوسـائل العلـ يـة بسـرعةو وذلك للوصول بطلبتـه الـى الحقـائق العلميـة الصـحيحة والترب بها،األخذ 

 ،مفهــوم الوسـائل التعليميـة العلميــةالحديثـة، لتحقيـق أهــدافها ومواجهـة هـذه التحــديات، ولقـد تطـور 
والجماعيـــة، وأصـــبحت بـــذلك جــزءا  متكـــامال  فـــي العمليـــة واتســع ليشـــمل وســـائل االتصـــال الفرديــة 

 التعليمية العلمية، ولها دور كبير في تحقيق أهداف التعليم.
هي أجهزة وأدوات، ومـواد، يسـتخدمها المعلـم لتحسـين عمليـة التعلـيم "فالوسائل التعليمية 

المهـارات، وغـرس والتعلم، وتقصر مدتها وتوضح المعاني، وشرح األفكار وتـدريب التالميـذ علـى 
العـــادات الحســـنة فـــي تقـــويمهم وتنميـــة االتجاهـــات، وعـــرض القـــيم، دون ان يعتمـــد المـــدرس علـــى 

 (25صم، 2008،)الحيلة "وقوة وبتكلفة أقل األلفار، و

و الوســــيلة التكنولوجيــــة المســــاعدة "هــــي مجموعــــة مــــن المبــــاد  أن الوســــائل التعليميــــة أو 
فــــي عمليــــة التأهيــــل والتــــدريب  معــــاق المــــتعلم والمعلــــم واللتــــي تســــاعد واألســــاليب واالختراعــــات ا

)العـزة،  لوصول المتدرب الي االستقاللية واالعتماد على الذات وااللتحاق بالعمل واالسـتقرار فيـه"
 (.100صم، 2010

 أهمية الوسائل التعليمية لعناصر الموقف التعليمي:
 الكثيــــر مــــن المشــــكالت اســــتخدام الوســــائل التعليميــــة بطريقــــة فعالــــة، يســــاعد علــــى حــــل

،ويوفر الكثير من الوقت والجهـد كل ما يبذل في سبيلها يفوق ويحقق التعليم عائد كبير   ،التعليمية
، وأثبتــــت الدراســــات عظـــم االمكانيــــات التــــي توفرهــــا الوســـائل التعليميــــة للمدرســــة ومــــدى المبـــذول
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تأثيرهـا فـي العناصـر الرئيسـية  فعاليتها وتكمن أهمية الوسائل التعليمية العلمية وفائدتها من خالل
 المعلم، المتعلم، المادة( العلمية:) :ةالثالثة من عناصر العملية التعليمي

 أول: أهميتها للمعلم:

 تساعد في رفع درجة كفاءة المعلم المهنية واستعداده. .1
 تغيير دور المعلم من ناقل للمعلومات وملقن الى دور المخطط المنفذ والمقوم للتعليم. .2
 وتقويمها والتحكم بها.عرض المادة بشكل حسن د المعلم على تساع .3
 الوقت المتاح. حسن إدارة لى ع تمكن المعلم .4
ر الوقــت والجهــد المبــذولين مــن قبــل المعلــم، حيــث يمكــن اســتخدام الوســيلة التعليميــة فتــو  .5

 مرات عديد، وهذا يقلل من تكلفة الهدف من الوسيلة، ومن الوقت والجهد المبذولين.
 المعلم في اثارة الدافعية لدى التالميذ وذلك من خالل القيام بالنشاطات التعليمية.تساعد  .6
 في غرفة الصف. يةوالمكان يةناحدود الزمالتساعد المعلم في التغلب على  .7
يمكـــن مـــن طريـــق الوســــائل التعليميـــة تنويـــع أســـاليب التعزيــــز التـــى تـــؤدي الـــي تحســــين  .8

 االستجابات الصحيحة.
هــداف التــي لــى األالبلــوغ إ ل ســهيممــا  ،فــي جــو غرفــة الصــففعــال  حيــوي جــو  تخلــق  .9

 رسمها لدرسه.
 ثانياا: أهميتها للمتعلم:

أمــا أهميــة اســتخدام الوســائل التعليميــة فــي غرفــة الصــف فإنهــا أيضــا  تعــود بالعائــد علــى المــتعلم 
 وذلك من خالل اآلتي:وتعمل على االحتفار بأثر التعلم  ،وتثري تعلمه

 .وضوعات التي يتعلمهااستثارة المتعلم بالممن اجل ستخدم ت .1
 تساعد المعلم إلى رفع كفايته المهنية واستعداده للتعليم. .2
ألفــار ن يســتعمل المعلــم كلمــات و أفــي اللفظيــة، وهــي  المــتعلم وقــوعتحاشــى تســاعد علــى  .3

 .متعلملها معنى أو أي داللة عند ال ليس
باســتخدام لفــظ  مــتعلم ســليمة حيــث يبــدأ ال نــاء مفــاهيملــى تكــوين وبإيــؤدي تنــوع الوســائل  .4

 واحد يدل على معنى محدد أو شيء معين.
والتفكيـر  يالتـأملالتفكيـر االيجابية في اكتساب الخبـرة، وتنميـة مشاركة الى زيادة إلي تؤد .5

 العلمي للوصول الي حل المشكالت.
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التــي تعمــل  مختلفــة الســاليب األلطــرق و وابتنويــع أســاليب التعلــيم  الفــروق الفرديــة تراعــي  .6
 .متعلمجذب انتباه ال على 

 تؤدي االستعانة بالوسائل التعليمية الى تعديل السلوك وتكوين اتجاهات جديدة. .7
 في التعليم. الرغبة تنمي في المتعلم حب االستطالع و  .8
نفسـهم وخاصـة إذا اسـتخدمها المعلـم ألمـتعلم والمعلـم، وبـين المتعلمـين تقوي العالقة بين ا .9

 بكفاءة.
تثيــر اهتمـام المــتعلم وتشـوقه إلــى الــتعلم ،  ل الخبـرات التــي يمـر فيهــا المـتعلمتوسـع مجــا .10

 مما يزيد من دافعيته وقيامه بنشاطات تعليمية لحل المشكالت.
 :ثالثاا: أهميتها للمادة التعليمية

تكمـــن أهميـــة اســـتخدام الوســـائل التعليميـــة العلميـــة فـــي غرفـــة الصـــف للمـــادة التعليميـــة فـــي النقـــاط 
 التالية:

تســاعد فــي توصــيل المعلومــات، والمواقــف واالتجاهــات والمهــارات المتضــمنة فــي المــادة  .1
ن اختلفت إمية الى المتعلمين وتساعدهم على التعلي دراك هذه المعلومات إدراكا  متقاربا  وا 

 المستويات.
 تساعد على ابقاء المعلومات حية وذات صورة واضحة في ذهن المتعلم. .2
المعلومـات واألفكـار وتوضـيحها، وتسـاعد الطلبـة علـى القيـام بـأداء المهـارات كمـا تبسيط  .3

 هو مطلوب منهم.
تـؤدي الوسـائل التعليميـة الـى ترتيـب واسـتمرار األفكـار التـي يكونهـا الطالـب وذلـك عنــدما  .4

 والرسوم فهذا الترتيب يساعد المتعلم على فهم  المادة . تتيسر لمواد تعليمية كاألفالم 
العالقات التي تربط بين األجزاء في الشيء الواحد كما تربط الكل وتـنظم الحقـائق تظهر  .5

 .(54صم، 2011)عبيدة، والمعلومات
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 (:م2006 )العزة، لوسيلة التعليمية العلمية الجيدةصفات ا
هــي الوســيلة التــي تعــالج مجــال الــنقص الــذي يعــاني منــه المــتعلم والتــي تقضــي لــه احتياجاتــه  .1

 أهدافه وتحل مشكالته وتساعد على االنجاز وتحقيق المهمات المطلوبة.وتوصله الي 
هـــي الوســـيلة التـــي يوصـــى بهـــا فريـــق مـــن المختصـــين فـــي مجـــال اعـــداد الوســـائل المســـاعدة  .2

 باإلضافة الي المرشدين في مجال التربية لكي تصيب الهدف المرجو من وراء استخدامها.
 والتي ال تكلف كثيرا  من حيث نقلها وحفظها.هي الوسيلة التي ال تكون باهظة الثمن  .3
 أن تناسب خبرات الطالب. .4
 أن تعالج قضايا خاصة بالمنهج الدراسي ال يمكن تغطيتها بطرق التعلم التقليدية. .5
 أن يكون المتعلم قادرا  على استخدامها وال يحتاج الى وقت كبير للتدريب على استعمالها. .6
 ن تراعي قدراتهم العقلية والمعرفية... الخ. أعلمين و مراحل نمو الطالب أو المتأن تناسب  .7
أن تكون قادرة على ربط الخبرات السابقة بالجديدة وأن تكـون قـادرة علـى حـل الصـراح النـاتج  .8

 عن القديم وعالقته بالجديد.
 أن ال يكون شكلها معقدا  ومثيرا  الشمئزاز المتعلم. .9
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 الرسوم الكرتونية

حيث تأخذ أفكار  ،للتعلم النظرية البنائيةالكرتونية من أفكار استراتيجية المفاهيم تستمد 
والفروق  ،وكذلك مدى دافعيتهم واستعدادهم للتعلم ؛الطالب في الحسبان عند تخطيط الدرس

ايلور وكيوغ طريقة المفاهيم الكرتونية في أبحاثهم ابتكر كل من ت ولقد ،الفردية  بين الطالب
وذلك باستخدام  المفاهيم تقييم الدرس، تكمن أهميتها في استيعابة، واعتبروها كأداة التربوي

تم تطوير الرسوم الكرتونية للمراحل األساسية، و  وهي مالئمة ،الصور والرسومات والكتابة
( كاستراتيجية الستخالص  م1991عام ) بريندا كيوغ وستيورات نايلور في المفاهيمية من قبل

 وهي شخصيات توفير مؤشرات  لكيفية  تطوير تلك األفكار،أفكار المتعلمين وتحدي تفكيرهم و 
يجري بينهم حوار وكأنهم يعبرون فيه عن وجهات نظرهم ذلك الحوار على هيئة مربع نص مع 

أو مفهوم ليثير  ،أو موضوع ،أو مشكلة ،على قصة حياتية ا  كل شخصية وهذا الجدل يكون مبني
 .التساؤالت

 الكرتونية: الرسوماستراتيجية  تعريفأولا: 
بأن الرسوم الكرتونية عبارة عن أداة تستخدم " (431م، ص1999) يرى نايلور وكيوغ

القواسم في مجال تعليم العلوم الستكشاف المفاهيم العلمية، وهناك بعض  األولىبالدرجة 
ن أبسيطة ولكنهما بدال  من ونية والرسوم الكاريكاتورية، فكالهما رسوم تر المشتركة بين الرسوم الك

، باإلضافة لذلك لهم المفاهيم تقديم الفرصة للطلبة لتفسر إلىلي إثارة المرح، فإنها تهدف إ هدفت
 ."ى جانب استخدام الفقاعات الكالميةإل ،تونية في بيئات مألوفة للطلبةي تمثل شخصيات كر فه

للحصول على  بأنها مثابة استراتيجية" (431م، ص1999) كما ويضيف نايلور وكيوغ
يسعيان ا ما يزاال نهمتنمية فهمهم، واللمتعلمين ا تدعمتفكيرهم و  وتتحدىأفكار المتعلمين 

 ."كثرألتطويرها وتحسينها أكثر و 
بأن الرسوم الكرتونية بأنها عبارة عن "  (Joyce,2006, p322)ويضيف جويس

معين، والتي رسومات بنمط كرتوني يتم فيها طرح مجموعة من وجهات النظر حول حدث 
فكار البديلة حول مفهوم معين للتقييم والتدريس وتتضمن عرض األ اعتبرها تايلور وكيوغ كأداة

مع األخذ بعين االعتبار وجود موقف مقبول علميا ، كما يتضمن عرض صور تعبيرية مع 
ألفه الطالب في حياته يالمكتوبة بحيث تكون في إطار ما  االستخدام لحد األدنى من اللغة

 ."اليومية
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رسوم رمزية  هيالرسوم الكرتونية أن "( Dabell, 2008, pp34-36) بينما يرى دابل
لتقديم المحادثات داخل فقاعة  الكرتونيلتي تستخدم النسق أو التصميم أو )خالفات بصرية( وا

كالمية، بحيث تكون وجهات النظر مختلفة والتي بدورها تعمل كمحفز للمتعلمين وإلجراء 
 ."محادثات أخرى مع بعضهم البعض ومناقشة تفكيرهم

ويجري بينهما حوار كأنهم   كرتونية لشخصيات ما و هي تمثيل تصويري أو رسومأ"
وهذا الجدل  ،على هيئة مربع نص مع كل شخصية لحواريعبرون عن وجهات نظرهم  ويظهر ا

وعادة ما تكون تلك  يثير التساؤالت، ،أو موضوع ما ،و مشكلةأ ،حياتية يكون مبني على قضية
وتصمم هذه الرسوم الكرتونية والحوارات بطريقة  المشكلة او الموضوع موجود في مركز الحوار،

 (matthew,2010, p516) ."تفكيرهمذكية  تثير المناقشة بين الطلبة وتحفز 

 ومن خالل التعريفات السابقة توجز الباحثة نقاط اإلتفاق في التعريفات السابقة:

 ن استراتيجية الرسوم الكرتونية تعتمد على رسوم كرتونية ثابتة.أ 
 .أن الرسوم بسيطة التكوين مستمدة من بيئة المتعلم 
 خاطئة ووجهات نظر  هات نظرتحتوى الرسوم على فقاعات كالمية تعبر عن وج

 حول المفهوم. صحيحة
 وتثير تفكيرهم تحفز التالميذ على المشاركة الفعالة أن استراتيجية الرسوم الكرتونية. 

 أهم مميزات الرسوم الكرتونية:ثانياا: 
ة للرسوم هممأن أهم مميزات وسمات الخصائص ال (106م، ص2011)عبيد،  يرى و 

 :ما يلي الكرتونية النموذجية

يصالها للقار  وبذلك يتحاشى كثيرا  من الموضوعات إة التي تحاول عرض الفكرة الرئيست .1
 الفرعية والجوانب الهامشية في الموضوع.

خصائصه وفهم صفاته و  ،بسرعة إليهنمطا  سائدا  وذلك للتعرف  تمثل ةاختيار شخصي .2
 بن البلد العربي، والفيل، واألرنب.اوما يرمز اليه مثل شخصية 

حتاج يكرتونية( وتوصيل الفكرة التي قد وم الكاريكاتير)السالتفاهم عن طريق الر يسهل  .3
لى كتابة مقال طويل، فهي بذلك تختصر الزمن الالزم لعملية االتصال إالتعبير عنها 

 والتفاهم.
 والتركيز على الرموز على اتجاهاته وسلوكه. ،قلة االهتمام بالتفاصيل .4
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موضوع طويل في عدة إطارات متتالية يتناول كل إطار كاريكاتير يبين  نتعبر أحيانا  ع .5
 أحد عناصر هذا الموضوع، هنا نحصل على تسلسل القصة المعروفة.

لتالي فإن الطلبة نها علمية، وباأياة اليومية التي ال يبدو عليها لى مواقف الحإتستند  .6
أكثر ميال  لالنخراط والتفاعل لى الثقة هم أقل عرضة للخوف من العلم و إالذين يفتقرون 

 مع الرسوم الكرتونية بنجاح في عدد كبير من البلدان.
جهة نظر  ضمنهايت المفهوم أو الموقف بحيثذلك نعرض وجهات نظر بديلة عن  .7

فكار العلمية في سباقات ن معظم الرسوم الكرتونية ترسخ األأصحيحة علميا ، كما و 
ن تؤثر في كيفية تفسير أالمضامين يمكن  ومية، ومالمح تلك)مضامين( الحياة الي

 المشكلة لدرجة أنه في كثير من الحاالت يكون هناك أكثر من بديل صحيح علميا  
تتضمن فقاعة كالمية فارغة، إلعطاء بيان واضح للطلبة أن قد يكون هناك المزيد من  .8

 األفكار التي لم تؤرخ بعد في الحوار الكرتوني.
داخل الفقاعات بلغة الطلبة، بحيث يسهل على الطالب  يتم كتابة النصوص الموجودة .9

وهذا بحد ذاته يزيد ، ن المتعلم يشعر أن ذلك هو األنسباستخدامها بشكل مستقل إذا كا
 من طرائق استخدام الرسوم الكرتونية في الفصول.

ومعالجتها مباشرة من إليها، الفقاعات الكالمية تشمل المفاهيم الخاطئة ويتسنى التعرف  .10
 دارة المفاهيم الخاطئة خالل الدرس.إيتخوفون من  ون الدرس وهناك معلم لخال

 في تعليم وتعلم التالميذ: كرتونيةأهمية استخدام الرسوم الثالثاا: 
المشاركة بأفكارهم،  عادةال يحبون  ارهم حتى أولئك الذينتحفز التالميذ لمناقشة أفك .1

األفكار، كما أنها تسهم في أن تجعل لى هذه إتالي فإنها تساعد المعلم للوصول وبال
 الطالب يتبادلون األفكار بينهم

الرسوم الكرتونية بتعليقاتها الكتابية البسيطة تعزز استراتيجية تقييم التالميذ الذين لديهم  .2
 ضعف في مهارات القراءة والكتابة.

 نها تستخدم في بدايةإلى أعطاء إجابات خاطئة، إضافة إ تقلل من خوف الطالب من  .3
 الدرس مثل التهيئة للدرس، وكذلك جزء من نشاط معين في الدرس.

 تعطينا مؤشرا  لمستوى أفكار التالميذ في الحصة. .4
 تحديد المفاهيم الخاطئة لدى الطالب. .5
 لتحفيز الطالب على النقاش. قنقطة انطال عدت .6
 لي إعادة تشكيل األفكار لدى التالميذ.إعرض التحديات التي قد تؤدي  .7
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 نهاية الدرس من أجل مراجعة التعلم )التقويم(تستخدم في  .8

 خطوات استراتيجية المفاهيم الكرتونية:رابعاا: 
 .أو الصف بأكمله جهز المفاهيم الكرتونية للتالميذ بشكل فردي أو مجموعات صغيرة .1
 شرح المفهوم الذي تعبر عنه تلك الرسوم. ا .2
 عن التعليق لكل كتابة والصورة. التالميذ سألا .3
 النقاش والحوار، عند اختالف آرائهم.على  عشج .4
 على استجابتهم وأفكارهم وليس اإلجابات الصحيحة.ركز  .5
 تهم.اسئلة على التالميذ والتأكد من استجابطرح األا .6
 قت المناسب للتالميذ للتعبير كتابيا ، إما بشكل فردي أو بشكل جماعي.لو ترك اا .7

 :مراحل استخدام المفاهيم الكرتونيةخامساا: 
مراحل استخدام المفاهيم الكرتونية في  (Naylor&Keogh,2000من نايلور وكيوغ  ) حدد كل

 الفصل وفقا لعشر مراحل أساسية كما يلي:
 عرض المفهوم من خالل المفاهيم الكرتونية. .1
 إتاحة فرصة للتالميذ للتفكير في المفهوم الكرتوني. .2
الشخصيات الكرتونية حول ترتيب التالميذ في مجموعات لمناقشة تصوراتهم وتصورات  .3

 المفهوم.
 التصورات الخاطئة للتالميذ.إلى  المناقشة الصفية والتعرف .4
 مناقشة الصف كله حول لماذا التصورات األخرى أقل قبوال من التصورات الصحيحة. .5
 اكتشاف التصور الصحيح للمفهوم العلمي. .6
 التعرف على كيفية تطبيق المباد  العلمية على هذا المفهوم. .7
 وتلخيص للتصور العلمي الصحيح للمفهوم. األفكار معا   رسم .8
 التأمل في كيفية تغيير تصورات التالميذ حول هذه المفاهيم. .9

 طريقة عمل الرسوم الكرتونية الخاصة بالمفهوم:سادساا: 
استخدم الكلمات المألوفة لدى الفئة و ،استخدم السياقات اليومية التي يعرفها الطالب

 المستهدفة.
  ثالث أو أربع عبارات بديلة للنقاش.توفير 
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 عبارات ،واستخدام لمشاركة، واوالتحفيز ،التعزيزعلى  استخدام عبارات  تساعد
 .السلبية العبارات ايجابية بدال  من

 اتيجية، والتركيز على ستر ألساسية  في الدرس لتضمنها في اإلالبحث عن المفاهيم ا
 ساسي.المفهوم األ

 ستراتيجية.الطالب مع اإلناسبة ليتكيف ون معدد تكبعض أسئلة االختيار من مت 

المبادئ التربوية التي تساعد المعلمين في استخدام الرسوم الكرتونية بسهولة سابعاا: 
 في الفصل الدراسي:

 عن المباد  التربوية: افي مقالة لهم  م(2015) ايلور وكيوغتذكر 

 وضع التالميذ في تحديات مفاهيمية وصراعات معرفية. .1
 تعزيز ما وراء المعرفة. .2
أن يكون التعلم ضمن إطار الحياة اليومية التي تدعم التعاون والتفاهم في البنية  .3

 االجتماعية.
 ليه بسهولة.إعرض المشاكل في شكل يمكن الوصول  .4
 عدم إصدار األحكام حول أفكار المتعلمين. .5

 إرشادات للمعلم لكيفية اعداد الرسوم الكرتونية:ثامناا: 
 للمعلم لكيفية إعداد الرسوم الكرتونية بها: اإلرشاداتبعض  (joyce,2006)س ذكرت جوي

 استخدام العبارات والمواقف المألوفة لدى التالميذ في حياتهم اليومية. .1
أربع عبارات بديلة للمناقشة، مع وجود وجهة نظر واحدة على األقل  وتوفير ثالثة أ .2

 مقبولة علميا .
عبارات السلبية التي تعيق من استخدام الاستخدام عبارات التعزيز والتحفيز بدال  من  .3

 توليد األفكار.
 ستراتيجية.لشائعة في الدرس لتضمينها على اإلالبحث عن المفاهيم البديلة ا .4

 مع مالحظة أمرين هامين وهما:

 لبديلة ن في المراجع والمصادر المختصة عن المفاهيم او ضرورة أن يبحث المعلم
 ليتمكنوا من بناء الرسوم. ؛الشائعة لدى التالميذ
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  لها بعناية قد تغير بعض المفاهيم لدى التالميذ ةمخططالغير الرسوم الكرتونية 
 .جيدا  لذلك يجب التخطيط لها 

 تعقيب الباحثة:

من اإلستراتيجيات الحديثة  أن إستراتيجية الرسوم الكرتونية، هذا وترى الباحثة
التلميذ هو محور العملية  هذه النظرية بأن حيث تقوم على النظرية البنائية،المعتمدة 
التعلم الحقيقي لن يتم بناء على ما سمعه المتعلم حتى ولو حفظه وكرره  وأن التعليمية،

بل تؤكد هذه النظرية )البنائية( أن الشخص يبني معلوماته داخليا  متأثرا   ،أمام المدرس
في فهم المعلومة  خاصةلمجتمع واللغة، وأن لكل متعلم طريقة بالبيئة المحيطة به وا

ليبنى عليه  ن التعلم السابق ضروري وأ وليس بالضرورة أن تكون كما يريد المدرس،
 وان استراتيجية الرسوم الكرتونية، استراتيجية تحتاج إلى تخطيط التعلم اآلحق،
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 وأهميتها وأساليب تدريسها  المفاهيم: نيالمحور الثا

ألنه يتطلب تجاهل الفروق بـين األشـياء والتركيـز علـى  ،يعتبر تعلم المفهوم نمطا  مكمال   
ويجـــب علـــى ، المختلفـــة نـــواحي اكتســـابه، ويســـتطيع التلميـــذ أن يســـتجيب لمجموعـــة مـــن المثيـــرات

ومــن  ،، والمباشــرةالواضــحةو  ،قيــد عنــد تحديــد الخصــائص األساســية لألمثلــة الحيــةتأن يالمــتعلم 
موجهــــة تســــاعد المــــتعلم علــــى اللفظيــــة الواضــــحة، وينبغــــي أن يســــتخدم المعلـــم أســــئلة  التعليمـــات
لـــى المالمـــح المشـــتركة بـــين األفـــراد الـــذين يمثلـــون نوعـــا  أو فئـــة وتحديـــدها وصـــوال  إلـــى إالتعـــرف 
نمـا المهـم أن تسـاعد المـتعلم  ،المراد تعلمهالمفهوم  وأن التكرار ليس له أهمية في تعلم المفهـوم، وا 
المفهــوم أن تعلـم "يوضــح جانييـه حيـث  ،مييـز الخصـائص ذات العالقــة األساسـية بـالمفهومعلـى ت

نــه يحــرره مــن ســيطرة مثيــرات نوعيــة، وتســتخدم كلمــة مفهــوم عــادة إيــؤثر فــي المــتعلم مــن حيــث 
لمثيرات ذات صلة بالموضوع، والمعالجة السـيكولوجية للمفهـوم خاصة  لتشير إلى صفات منتقاة 

فــالمفهوم هــو تحديــد منطقــي مالئــم لهــدف معــين" )ســالمة،  ،الجانــب المنطقــي لــهالبــد أن تتنــاول 
 (.44م، ص2004

قنـــاع النـــاس بـــأن إاحيـــة الســـيكولوجية العمليـــة مســـألة صـــبح تعلـــم المفهـــوم إذن مـــن النيو 
 المرء أهدافه كما أنه إضافة إلى نسيج أو إلى سلسلة سبق تعلمها. ايشاركو 

 تعريف المفاهيم: أولا:
فكان هناك اتجاهان في تعريف المفهوم، حيث  ،اختلف العلماء في تعريف المفاهيملقد و  

ــــاني تعريفــــه مــــن قبــــل  ــــل التربــــويين، واالتجــــاه الث يتمثــــل االتجــــاه األول بتعريــــف المفهــــوم مــــن قب
 المختصين في علم النفس.

 :للمفهوم فالتجاه األول: تعريف التربويين

المفهــوم مــن حيــث الخصــائص أو الصــفات التــي ينظــر أصــحاب هــذا االتجــاه إلــى حيــث 
بأنـه عبـارة عـن كلمـة "بـانكس  جـيمس تميزه عن غيره من مستويات المحتوى المعرفي، فلقد عرفـه

 ."مجردة أو شبه جملة  تحدد وتصف مجموعة من األشياء واألفكار

ى أسـاس مجموعة من األشياء أو الرموز أو األحداث التي جمعـت معـا  علـ"ل بأنه اكما عرفه مير 
  ".كن أن يشاركها باسم أو رمز معينالخصائص المشتركة والتي يم
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 :للمفهوم أما التجاه الثاني: تعريف المختصين في علم النفس

حيث نجد أن أصحاب هذا االتجاه ينظرون إلى المفاهيم على أساس الصورة الذهبية 
أنها تتعدى الناحية المنطقية إلى والعمليات العقلية التي تحدث في البنية المعرفية للفرد، أي 

 الناحية النفسية ومن هذ التعريفات:

دراكيــة المشــكلة بواســطة المالحظــة المباشــرة ألكثــر عمــر: هــو الصــورة الذهنيــة اإلوعرفــه 
 من مؤشر واحد من واقع ميدان البحث.

هو تصور عقلـي ذهنـي واسـتنتاج عقلـي للحقـائق والخبـرات المختلفـة، يعطـي اسـما  أو  وأ
د الصـــاحب، بـــ)عوانـــا  ويشـــير إلـــى معنـــى علمـــي يســـاعد المـــتعلم علـــى فهـــم الظـــواهر وتفســـيرها عن

 (.31، ص م2016جاسم، 

 المفاهيم: وأقسامأنواع  ثانياا:
 ،اختلف الباحثون فقد نظرا  لتعدد المفاهيم، وشمولها، وغنى المناهج الدراسية بها  

 (21م، ص2009)الجوراني،  هافلقد قسموتعددت آراؤهم في تحديد أنواع المفاهيم وتصنيفها، 
 :إلى
: يمكن تنميتها عن طريق الحواس، والخبرات المباشرة، وغير المباشرة، ويمكن مفاهيم حسية .1

التحسس بها عن طريق التمثيل لها، مثل: الكتاب، والمدرس، والسبورة، والتمييز بين الصلب 
 والسائل وغيرها.

نما عن طريق الخبرات غير : مفاهيم ال يمكن مفاهيم مجردة .2 مالحظتها وقياسها بالحواس، وا 
 المباشرة التي تتطلب نشاطا  عقليا ، مثل التسامح، والعفو.

 وهي: ،للمفاهيم أخرى وهناك تقسيمات 

 ،مفــاهيم عبــارة عــن تصــنيفات أو مجموعــات مــن األشــياء تهــدف فــي أساســها إلــى الوصــف . أ
وتعطي اسما  أو مصطلحا  معينـا ،  1،وتسهيل الدراسة العلمية ثم تجرد هذه الصفات واألشياء

 د مفهوم يتفاوت من حيث البساطة والتعقيد.سفالتأك

ـــتج مـــن  ـــين مجموعـــة مـــن إفنجـــد أن هـــذا المفهـــوم ين ـــذ للعناصـــر المشـــتركة ب دراك التالمي
 بأنه فقد إلكترونات.العناصر التي تتخذ مع األكسجين ثم يتدرج على أن تصل 

مفاهيم تعبر عن قوانين أو عالقات: مثل مفهوم ثابت االتزان يعبر عن عالقـة أو نسـبة بـين  . ب
 وهما المواد الداخلة في التفاعل والمواد الناتجة. ،المتغيرين
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هـذه  ة،فـروض والتكوينـات الفرضـية العقليـمفاهيم تعبر عـن عالقـات تقـوم علـى أسـاس مـن ال . ت
 وتهدف إلى تفسير العالقات أو القوانين. ،ها عادة النظريات العلميةالمفاهيم تقوم علي

 بين ثالثة أنواع من المفاهيم وهي:برونر  ق رفوي

المفهوم الموحد أو الرابط وهو الذي يعرف بمجموعة الخواص المشتركة بين مجموعة من  .1
 األشياء أو المواقف.

ويتميـــز بأنـــه يعـــرف بمجموعـــة الخـــواص المتباينـــة بـــين مجموعـــة  ،المفهـــوم غيـــر الموحـــد .2
 األشياء أو المواقف.

 المفهوم الذي يتضمن عالقات. .3

 استخدامات المفاهيم:ثالثاا: 
 يمكن استخدام المفاهيم فيما يلي:

مفهوم هو أن التي يمكن أن نتعلمها بهذا ال األشياءإذا أخذنا مفهوم الفعل فإن أحد  .1
 أنواع الفعل. إلى نتعرف

 : التلميذ الذي لديه مفهوم يمكنه أن يميزه عن مفهوم آخر.األشياءالتمييز بين  .2
 االتصال والتفاهم. .3
 .تعميمات عليهافمن خالل معرفتنا بالمفاهيم يمكن عمل  ،التعميم .4

 (.162صم، 2010سعد، أ)

 أهمية تعلم المفاهيم:رابعاا: 
فــإذا كــان األســاس صــحيحا   ،رعليهــا المعلومــات واألفكــابنــى ت  التــي تعتبــر المفــاهيم اللبنــة األولــى 

حيـث  ،فإن كل ما يبنى عليه بعد ذلك صحيحا  كما أن المفـاهيم تسـهل مـن عمليـة التعلـيم والـتعلم
عمليـــة تعلـــم   يهـــا  العمليـــة، وال حاجـــة إلعـــادة تعتبـــر المفـــاهيم القاعـــدة األساســـية التـــي ترتكـــز عل

 وبــذلك  ،حقــةث تعتبــر متطلبــات ســابقة  لعمليــة تعلــم الحيــ ،المفهــوم  مــن الصــفر فــي كــل مرحلــة
 وتوفر الكثير من الوقت والجهد. ها،فهي تقلل من تعقد البيئة وتشابك

 ومن هذا يمكن تحديد أهمية المفاهيم في اآلتي:

 وتقلل من تعقدها. ،وتصنفها ،المفاهيم تجمع الحقائق .1
 وبالتالي أقل عرضة للتغير. ،المفاهيم أكثر ثباتا   .2
 .االمفاهيم تقلل من تعقد البيئة وسهولة دراسة التالميذ لمكوناته .3
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تعلــم المفــاهيم يســاعد المــتعلم علــى التفســير والتطبيــق بمعنــى أن تعلــم أحــد المفــاهيم فــي  .4
ومعنى ذلك  ،مرحلة ما يساعد على تفسير المواقف أو األحداث الجديدة أو غير المألوفة

 ر التعلم.أن تعلم المفاهيم يساعد على انتقال أث
ن المـتعلم كـان يسـتخدم اللفـظ دون إحيـث  ،يسهم تعلم المفاهيم في القضاء علـى اللفظيـة .5

 أن يعرف مدلوله.
تـــؤدي دراســـة المفـــاهيم إلـــى زيـــادة اهتمـــام التالميـــذ بالمـــادة وتزيـــد دوافعهـــم وتحفـــزهم علـــى  .6

 التخصص.
فــي مواقــف حــل  تــؤدي دراســة المفــاهيم إلــى زيــادة قــدرة التلميــذ علــى اســتخدام المعلومــات .7

 المشكالت.
 ،تـــؤدي دراســـة المفـــاهيم إلـــى تـــوفير أســـاس الختيـــار الخبـــرات وتنظـــيم الموقـــف التعليمـــي .8

 ،وتحديد الهدف من المنهج، وبالتالي فهي تخدم كخيوط أساسية في الهيكل العام للمنهج
 ألن المفاهيم تقلل من اتساع الحقائق.

 كاري لدى التالميذ.تؤدي دراسة المفاهيم إلى تنمية التفكير اإلبت .9

 (:56ص م،2004سالمة )في اآلتي  تكمن همية تعلم المفاهيمأخامساا: 
تقلــل مــن تعقــد البيئــة إذ أنهــا تلخــص وتصــنف مــا هــو موجــود فــي البيئــة مــن أشــياء أو  .1

 مواقف.
 تعد الوسائل التي تعرف بها أشياء موجودة بالبيئة. .2
 جديد.تقلل الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة أي  .3
 تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط. .4
 تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث. .5

 :(65صم، 2009)زهران وآخرون،  مكونات وعناصر المفهومسادساا: 
 عناصر هي: ةمن خمس المفهوم يتكون 
وان، المرفوعــات، وهــو كلمــة أو مصــطلح تــم تقديمــه لفئــة ضــعيفة، مثــل الكلمــات: حيــ :الســم .1

 .تالمنصوبا
ــة والســلبية: األمثلــة .2 أي األمثلــة للمفهــوم، فمــثال  إذا كــان المفهــوم هــو )المرفوعــات(  اإليجابي

أو إذا كـان  ،خبـر إن ،اسـم كـان ،الخبـر ،المبتـدأ ،الفاعـل :تكون األمثلة اإليجابية علمية هي
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أمثلـة علميـة أو تعـد أمثلـة  سلمبتدأ والخبر واسم كـان وخبـر لـيفإن ا ،المفهوم هو المفعول به
 سلبية.

ــا  :والصــفات الحرجــة الخصــائص األساســية .3 وهــي المظــاهر العامــة أو الصــفات التــي تجعلن
ففـي مفهـوم الفاعـل مـثال  يكـون اسـما  ال  ة،لـة ضـمن فئـة معينـه أو مجموعـة محـددنضع األمث

 فعال .
المفاهيم التي تشاركه في بعض وهي القيمة التي تميز المفهوم عن غيره من  القيمة المميزة: .4

والقيمـة  ،الصفات، وهنـاك بعـض المفـاهيم التـي ال يوجـد لخصائصـها أو صـفاتها معـدل للقـيم
 المميزة للفاعل هنا عن غيره وهو أن يأتي مستترا .

جميــع الخصــائص أو وهــي توضــح طبيعــة المفهــوم تمامــا  عــن طريــق اإلشــارة إلــى  : القاعــدة .5
 تحدد المفهوم. الشواهد السابقة هي منأي جميع  ،الصفات األساسية

م، 2012)عبـــد الصـــاحب، كمـــا يراهـــا    العوامـــل المـــؤثرة فـــي تكـــوين المفـــاهيمســـابعاا: 
 (:50ص

 توجد عدة عوامل تؤثر في تكوين المفاهيم واكتسابها، ومنها:

 ن سالمة أعضاء الحس مهمة في اكتساب المفاهيم.حيث إأعضاء الحس  .1
 دراك الطفل األقل ذكاء.إمن  يدرك جوانب الموقف بشكل أفضلالذكاء فالتلميذ الذكي  .2
ن فرصــة الـتعلم تــؤدي إلـى نمــو المفـاهيم وتعتمــد علـى البيئــة التـي يعــيش إفرصـة الـتعلم:  .3

 فيها الطفل.
ـــى  .4 ـــاهيم باالعتمـــاد عل ـــرة: يـــتم تكـــوين المف ـــرة المحسوســـة المباشـــرة أوال  انـــوع الخب ـــم  ،لخب ث

 المباشرة باستخدام الوسائل التعليمية. تحصل بعد ذلك عن طريق الخبرة غير
نوع المفهوم: فكلما كـان المفهـوم مجـددا  أو أمثلتـه قليلـة حسـب التـدخل ( م2009)سالمة، ويزيد 

أو ملموسـة لـدى  بصورة أكبر فـي عمليـة تعلـم المفـاهيم، أمـا إذا كانـت المفـاهيم العلميـة محسوسـة
 الوصول إلى تعلم هذه المفاهيم. األطفال فإنه يتوجب توجيهه لألطفال ومساعدتهم في

 :مميزات أو سمات مفاهيم التالميذثامناا: 
 .نفسها المفاهيم ال يوجد تلميذان يمتلكان .1
ومـــن المحســـوس إلـــى المجـــرد يعتمـــد علـــى  ،ن تغيـــر المفـــاهيم مـــن البســـيط إلـــى المعقـــدإ .2

 وفرصة التعلم. ،الذكاء
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لكــي يقــوم  ،المتشــابهة لألشــياءلــى العناصــر إالفــرد عــن طريــق الخبــرة أن يتعــرف  تمكــين .3
 بعد ذلك بعملية الربط ليصل إلى مفهوم عام.

لكــل مفهــوم شــحنة انفعاليــة، وتكــون المفــاهيم الذاتيــة مشــحونة بدرجــة أكثــر مــن المفــاهيم  .4
 الموضوعية.

فالمفـــــاهيم االجتماعيـــــة  ،تـــــؤثر المفـــــاهيم علـــــى التوافـــــق الشخصـــــي واالجتمـــــاعي للطفـــــل .5
 أما المفاهيم السلبية فإنها تقود إلى سلوك سلبي. ،اإليجابييجابية تقود إلى السلوك اإل

 :شروط تعلم مفاهيم أوتنميتها لدى التالميذتاسعاا: 
 جميع فيالتربية المعاصرة  أهداف أحد المتعلمين لدى وتنميتها المفاهيم تكوين يعتبر

 فإن ولهذا. مهارات التفكيروأداة لتنمية  ،المعرفة أساسيات من تعتبر كما ،المختلفة التعليم مراحل
 يتطلب التعليمية مستوياتهم اختالف على المتعلمين لدىوتنميتها  تهذيبها أو المفاهيم تكوين
واستدعاء المفاهيم عند  ،مناسبا ، يتضمن سالمة التكوين والبقاء، واالحتفار بها اي  تدريس أسلوب ا

 الحاجة لها. وهناك عدة شروط لتعلم المفاهيم منها:

ة من الخبرات في جانب أو أكثر من جوانب التشابه واالختالف، لتتوفر للتلميذ سلسأن  -1
تمثل مجموعة التشابه في هذه الخبرات تلك التي يتمثل فيها المفهوم، وتعتبر جوانب إيجابية 

 فهي خبرات سلبية. ،له، أما الخبرات التي ال يتمثل فيها المفهوم
أو يتخللها أمثلة سلبية،  ،على المفهوم أو يلحق بهاأن يسبق سلسلة الخبرات التي تحتوي  -2

والسالبة لضمان تعلم المفهوم على  تتابع مناسب من األمثلة الموجبة وهذا يعني أن يتوافر
 (.37م، ص2008النحو السليم )زكريا وفضيلة، 

كوين وضرورة تجريدها لت ،ضرورة إدراك المتعلم العناصر المشتركة للموضوعات واألحداث -3
 .ميمالتع

يز بين العناصر المتصلة بالمفهوم، وتلك التي ال يضرورة أن يكون المتعلم قادرا  على التم -4
 (.20م، ص2005صلة لها بالمفهوم )الحبيشي، 

، فإن تعلمها أيضا  له أسس واضحة المعالم، تعلم المفاهيم له شروطا  وأسسا  أن كما 
 ( بما يلي:208م، ص1997( عن )عزيز، 35م، ص2014نقلتها )الشاعر، 

 المفاهيم ال تعطى للطفل جاهزة، وعليه أن يستخلصها من خبراته الذاتية، وأفكاره الخاصة. -1
 تتكون المفاهيم كنتيجة لعملية نمو مستمرة. -2



 

 27 

 يكون المفهوم مفيدا  وذا معنى إذا أمكن ربطه بالبناء الكلي، الذي هو جزء من موضوعه. -3
 يس بالتكرار الضيق.تنمو المفاهيم وتتوسع بالخبرة المتنوعة ول -4
 وقدرة المتعلم. ، وتحفز،وتهيؤ ،المستوى الذي يقوم فيه المفهوم على تأهب يعتمد -5

 :مستويات المفاهيمعاشراا: 
تتفــاوت المفــاهيم مــن حيــث مســتويات الصــعوبة والســهولة والتعقيــد والبســاطة، وهــذا يعنــي 

 وهـذا مـا يسـمى بـالهرم المفـاهيمي. ،تحتها مفاهيم اقل تعقيـدا وصـعوبة ان المفاهيم المعقدة تندرج
ع بعضـها الـبعض فمن هنا البد العمل على استخدام الشبكات  المفاهيمية لربط المفاهيم هرميا  م

وذات نســـق خـــاص غيـــر  فـــاهيم فتكـــون فـــي وحـــداتويســـهل الـــربط بـــين الم فبـــذلك يســـهل تعلمهـــا
 مبعثرة.

 :المراحل األساسية لتشكيل المفهومالحادي عشر: 
فعــل( وهــو طريــق الطفــل لفهــم وفيهــا يكــون )ال ،حســيلوتعــرف بمرحلــة العمــل ا العلميــة:المرحلــة 
 من خالل التفاعل المباشر مع األشياء. البيئة

يمثلهـا عـن طريـق الصــورة  أو ،ة التـي ينقــل فيهـا الطفـل معلوماتـه: هـي المرحلـالمرحلـة الصـورية
 وتكوين صورة ذهنية لها. ،بالتخيل شياءلمرحلة يشكل األطفال المفاهيم لأل، وفي هذه االخيالية

حيـث رحلـة التجريـد، واسـتخدام الرمـز : هي المرحلة التي يصل فيها الطفل إلى مالمرحلة الرمزية
 بعمليــــة تركيـــز الخبــــرات المكتســــبة وتســــمى هـــذه المرحلــــة  يحـــل الرمــــز محــــل األفعـــال الحركيــــة،

م، 2007 والحوامـــــدة، )عاشـــــور، أو جمـــــل ذات دالالت معنويـــــة وتكثيفهـــــا فـــــي رمـــــوز رياضـــــية،
 .(287ص

 ن تشكل المفـاهيم المعقـدة،سهل مومن هنا تجد الباحثة أن تشكل المفاهيم البسيطة أ 
 لتعلم المفاهيم المعقدة. ا  سابق ا  تعلم المفاهيم البسيطة تعلمويعتبر 

 تعلــم المفــاهيم  مــن ن تشــكل المفــاهيم المحسوســة يكــون أســرع عنــد التالميــذ وأســهلإ
 المجردة.

  ممكــن أن يكــون ســريعا  أو يكــون بطيئــا  نتيجــة  جيا ،يتعلــم المفــاهيم ينمــو نمــو ا تــدر أن
 .ي وصل إليهاالت النضجمرحلة و  ،للخبرات التي يمر بها التلميذ
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 :األساليب العامة لتدريس المفاهيمالثاني عشر: 
حســــب نــــوع هـــذه  األســــاليب  لتـــدريس المفــــاهيم اللغويــــة، وتتعــــددهنـــاك أســــاليب متعــــددة 

أســـهل  ومـــن ،ســـب المرحلـــة العمريـــةحم محســـوس، عـــام أو خـــاص، كمـــا تتعـــدد المفهـــوم، مجـــرد أ
 )رسـوم كرتونيـة( تعلـم اللغـة اسـتخدام الوسـائل البصـرية رحلـة األولـى،الطرق التي تستخدم مـع الم

 من تقديم صورة لتلك المفاهيم ومنها بطاقات ذات أحجام مناسبة، كذلك استخدام األشياء الحسية
لمــس األشــياء، حتــى يســتطيع التلميــذ تكــوين قاعـــدة أو ،شــم، لمخاطبــة حــواس التلميــذ مــن تــذوق 

 والقياس عليها. ،دراك المفاهيم المجردةإيم الحسية التي تساعده فيما بعد مجموعة من المفاه
 لتدريس المفاهيم: واإلجراءات ومن األساليب

شــياء مثــل ضــمائر الغائــب ألشــياء، حيــث يقــوم الطالــب بتصــنيف االجــداول وتصــنيف األ .1
 وضمائر المتكلم.

 ضمائر المتكلم ضمائر الغائب
 أنا هو
 نحن هي

 التوصيل بين المفهوم والصورة .2
 استغالل مظاهر النمو المختلفة التي تحدث للطفل إلكسابه المفاهيم اللغوية. .3
 استخدام المقال والتشبيه. .4
 استخدام لعب األدوار. .5
 لتنمية المفاهيم اللغوية.استخدام األلعاب واألدوات  .6
 استخدام القصة في تدريس المفاهيم اللغوية. .7
 استخدام الكلمة وعكسها للحصول على نفس المعنى. .8
 مثلة.أطريقة عرض األمثلة والال .9
 استخدام المستوى التصنيفي والمستوى المجرد للمفهوم. .10
 استخدام القاموس في تعليم المفاهيم والمعاني. .11
على  (ب  ت  ك  )ل كتابة حيث نزن الكلمة فنأتي بأصلها مث الصرفيةاستخدام المظاهر  .12

 .(الةع  فِ )وزن 
ل هل هو فعل أو اسم أو حرف، مرفوع ، منصوب مبني استخدام المظاهر النحوية مث .13

 أو معرب.
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 اق(.قة من مفاهيم ومعان  حالية )االشتنتاج مفاهيم جديدإ .14
ى تعتمد القدرة على القراءة علتدريس المفاهيم باستخدام النموذج السيكولوجي حيث  .15

صورا  حسية كثيرة بعضها ببعض، ثم يخزنها في  قدرة الفرد على تعلم كيف يربط
 الذاكرة، واسترداد هذه الصورة الحسية بسرعة عندما تقتضي الحاجة.

دراكي، التعلم التعلم اإل :ى وجود أربعة أنواع من التعلم هيوتقوم طريقة التدريس عل"
. )زهران "علم المعرفي، والتعلم الوجداني، وأن ذاكرة الفرد ذات ثالثة أبعاداالقتراني، الت

 .(75م، ص2009 وآخرون،

 :صعوبات تعلم مفاهيمالثالث عشر: 

( بأن العديد من التربويين 362-361ص ص م،2003ذكر )النجدي وآخرون، 
اللغة العربية يؤكدون على وجود صعوبات تواجه تعليم وتعلم المفاهيم بشكل عام، ومفاهيم 

 ما يلي:بشكل خاص، وهذه الصعوبات تتمثل في

أو  ،أو المفاهيم المعقدة ،وتتمثل في مدى فهم الطالب للمفاهيم المجردة طبيعة المفهوم: .1
 المفاهيم ذات المثال الواحد.

يم التي الخلط في معنى المفهوم أو الداللة اللفظية لبعض المفاهيم وخاصة المفاه .2
 كلغة محكية بين الناس. وتستخدم كمصطلحات أ

ن تعلم المفاهيم يعتمد بشكل أساسي : حيث إمعرفة التالميذ للمفاهيم لنقص في خلفيةا .3
 على خبرات التلميذ السابقة.

السابقة الالزمة لتعلم المفاهيم الجديدة، أي ما يعرف بين التربويين  صعوبة تعلم المفاهيم .4
 بالصعوبات التراكمية.

يد الفهوم المجرد جستل استخدام الصور ،بات قامت الباحثةوللتغلب على هذه الصعو 
ساليب واستخدام األ وأمثلة غير منتمية للمفهوم، ،وعرض أمثلة منتمية للمفهوم بصورة حسية،

من البسيط و  والتدرج في تعليم المفهوم من السهل إلى الصعب، والطرق المناسبة لتعلم المفهوم،
 على المعقد.

 :المفاهيمتقويم الرابع عشر: 

ــيمإن التقــويم أ ــتم التعــرف إحــد أهــم المــداخل الحديثــة لتطــوير التعل  لــى مــا، فمــن خاللــه ي
 ،فيمــا يــتم التخطــيط لــه مــن محتــوى وتحديــد نقــاط القــوة والضــعف  ،عليميــةتحقــق مــن األهــداف الت
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 وتـدعيمها،أكيـد علـى نقـاط القـوة ومن ثم اقتـراح الحلـول المناسـبة، والت ،وتقويم، ةوأنشط ،وأساليب
 وتالفي مواطن الضعف وعالجها.

طريقة التقويم يمكـن الحكـم علـى تعلـم المفهـوم لـدى التالميـذ مـن خـالل تـوفر كن ت مهماو 
 أداء. الشروط اآلتية فيما يصدر عنهم من

  أن يقوم الطالب بالتعبير لفظيا  عن المفهوم 
 مثلة .أأن يميز الطالب بين األمثلة المنتمية للمفهوم ،الال 
 م.، وهذا ما يسمى بانتقال أثر التعلالمفهوم الذي تعلمهيستخدم التلميذ  أن 
 ن يـــدرك التلميـــذ العالقـــة الهرميـــة التـــي تـــربط بـــين المفـــوم وغيـــره مـــن المفـــاهيم التـــي أ

 تندرج تحته.
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 ومهاراته : التعبيرالثالث المحور

 :ومهاراتهالكتابي التعبير أول: 
لموضــــــوع مــــــا، وذلــــــك لتحويــــــل األفكــــــار والمعلومــــــات  إنشــــــائيالتعبيــــــر الكتــــــابي عمــــــل 

ـــــوب، ويعكـــــس المعلومـــــات فـــــي صـــــورة  ـــــى عمـــــل مكت ـــــة( إل ـــــر المرئي ـــــذهن )غي ـــــي ال الموجـــــودة ف
علـــــــى التفكيـــــــر مـــــــن ناحيـــــــة، وعلـــــــى  ا  عمليـــــــ ا  مرئيـــــــة، وتعلـــــــيم التعبيـــــــر الكتـــــــابي يعتبـــــــر تـــــــدريب
ــــة  ــــام بعمليــــأخــــرى اســــتخدام اللغــــة بمختلــــف المهــــارات مــــن ناحي ــــة ، وللقي ة التعبيــــر ممارســــة فعلي

 ،وعمــــــق المعالجــــــة ،للقــــــدرات العقليــــــة واللغويــــــة ألن األعمــــــال الكتابيــــــة تتطلــــــب إعمــــــال الــــــذهن
 وحسن التناول لموضوع الكتابة.

 :مراحل عملية الكتابةثانياا: 
جـــــــــراءات ،ومتشـــــــــابكة ،احـــــــــل متداخلـــــــــةر التعبيـــــــــر عمليـــــــــة فكريـــــــــة أو أدائيـــــــــة ذات م   وا 

بنائيـــــة تراكميـــــة تبـــــدأ قبـــــل بـــــدء الكتابـــــة وتســـــتمر خاللهـــــا، وتنتهـــــي بعـــــد انتهـــــاء الكتابـــــة، وتمـــــر 
 الكتابة بالمراحل اآلتية:

 مرحلة التخطيط:  .1
ــــــــــة تســــــــــتدعي اســــــــــتمطار األفكــــــــــار  إجــــــــــراءاتتتضــــــــــمن  هــــــــــذه المرحلــــــــــة أدوات ذهني

وهـــــي إجـــــراءات  والحـــــوار، والمناقشـــــة، واســـــتدعاء اللغـــــة المناســـــبة، وصـــــياغتها صـــــياغة مـــــؤثرة،
 والنجاح فيها يؤدي إلى جودة المنتج. ،ل االنتقال إلى المرحلة التاليةقبينبغي القيام بها 

 :اإلنتاج أومرحلة التأليف  .2
ـــــــب  ـــــــة تعكـــــــس مســـــــتوى التخطـــــــيط، وقـــــــدرات الكات ـــــــة متداخل إن إجـــــــراءات هـــــــذه المرحل

ــــــى  ــــــز عل ــــــتم التركي ــــــة ي ــــــي هــــــذه المرحل ــــــأليف، وف ــــــى الت ــــــة عل ــــــة، واللغوي ــــــار، العقلي ــــــاء األلف انتق
وصــــــياغة الجمــــــل، وكتابــــــة الفقــــــرة الدالــــــة علــــــى الفكــــــرة المقصــــــودة، ومــــــن ثــــــم إنتــــــاج الـــــــنص 
المطلـــــوب، والعمـــــل المنـــــتج يتكـــــون مـــــن عـــــدة فقـــــرات، وكـــــل فقـــــرة تتـــــألف مـــــن جمـــــل، والجمـــــل 

 (.م2003تتكون من كلمات )فضل هللا، 

 مرحلة المراجعة: .3
ــــــــى التأكــــــــد مــــــــن تسلســــــــل األ فكــــــــار، وترابطهــــــــا، ومــــــــدى تهــــــــدف عمليــــــــة المراجعــــــــة إل

لـــــــى حـــــــذف التناقضــــــات أو العبـــــــارات غيـــــــر ذات الصــــــلة بالموضـــــــوع، أو إعـــــــادة  وضــــــوحها، وا 
ــــــي فكــــــرة مــــــا، لعــــــدم مناســــــبتها، ف المنشــــــود، دأو عــــــدم الحاجــــــة إليهــــــا لتحقيــــــق الهــــــ النظــــــر ف
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النحويــــــة،  األخطــــــاءالمراجعــــــة، وتتمثــــــل فـــــي تحديــــــد  إجــــــراءاتوتحتـــــل اللغــــــة حيــــــزا  كبيــــــرا  فـــــي 
الــــــــربط  وأدواتكــــــــذلك فــــــــي اســــــــتخدام عالمــــــــات التــــــــرقيم  ،تصــــــــويبهاو ، والخطيــــــــة، واإلمالئيــــــــة
 (.م1995)السيد، 

 ثالثاا: تعريفات التعبير الكتابي ومهاراته:
 ،يســـتطيع اإلنســـان مـــن خاللـــه أن ينقـــل أفكـــاره أدبـــي واجتمـــاعيكتـــابي   التعبير نشـــاطفـــ 

 وأسلوب جميل، وهو الغاية من تعليم اللغة. ،وأحاسيسه وحاجاته إلى اآلخرين بلغة سليمة

 ؛التعبيرولقد تعددت التعريفات التي قدمها الدارسون لتحديد مفهوم 

 سلوبيةة، واألغويللى عيوب طلبتهم الالذي يتعرف به المعلمون إ هو المجال فالتعبير الكتابي،
مواهب الطلبة  وهو مجال الكتشاف ، والعمل على معالجة هذه االخطاء،في تناول األفكار

مية، إذ من خالله يختبر الكاتب مهاراته في يكما يؤدي وظيفة تقو  يتهم،لتعزيزهم ورعا األدبية،
وتسلسل األفكار، وسالمة أختيار األساليب والتراكيب، والقوالب  استعمال النحو، واألمالء،

 .(80م، ص2008)السيلتي،  ،ي يدون بها هذه األفكارغوية التلال

هو اإلفصاح عما في النفس من أفكار " (197م، ص2003ور والحوامدة )اشعرفه علقد و  
وعن طريق التعبير يمكن الكشف عن ومشاعر بالطرق اللغوية، وخاصة المحادثة أو الكتابة، 

 وميوله". ،وقدراته ،شخصية المتحدث أو الكاتب، وعن مواهبه

للتعبير عن الموضوعات ، يقوم به الطالب إبداعي"التعبير هو نشاط لغوي وظيفي أو 
 (.م1988 المختارة تعبيرا  واضح الفكرة، صافي اللغة، سليم األداء" )الهاشمي،

 ،ومشاعره ،الطالب بقلمه عن أفكاره إفصاح ( بأنه179م، ص2011) ولقد عرفه السفاسفة
ن وخبراته ومشاهداته بلغة عربية سليمة، وهو وسيلة االتصال بين الفرد واآلخرين مم ،وأحاسيسه

 يبعدون عنه زمانا  ومكانا ، وله أهمية كبيرة.

من  اإلنسانعما في نفس  واإلفصاح اإلبانةبأنه وسيلة "( 66صم، 2003) الخليفة،ولقد عرفه 
ن تعددت  ،أو نحوها، بحيث ال يتجرد من طابعها ومالمحها ،أو عاطفة ،أو خاطرة ،ةفكر  وا 

 ألوانه.

، وخاصة بالمحادثة أو أفكار ومشاعر بالطرق اللغويةمن التعبير هو اإلفصاح عما في النفس 
ويمكن الكشف عن شخصية المتحدث أو الكتابة عن مواهبه وقدراته  ،الكتابة عن طريق التعبير

 (.215صم، 2005ومقدادي  ،وميوله، )عاشور
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تتداخل فيها  ،"منظومة متكاملة العناصر (14ص م،2002ويعرفه حماد ونصار ) 
األدبية، والحاجات والميول النفسية، والرؤى  واإلبداعاتالمهارات اللغوية، والجوانب البالغية، 
 الفكرية والعقائدية، واألبعاد التربوية".

 لى التعريفات السابقة تجد الباحثة وجوه التفاق بين التعريفات السابقة:وبالنظر إ

 من فرد من أفراد المجتمع.ن التعبير وسيلة للتفاهم بين أكثر أ 
 ،ا  أو كتابي ا  له قالب خاص سواء اكان التعبير شفوي أن لكل موضوع تعبير. 
 .أن الغاية من التعبير هو اإلبانة واإلفصاح عن مكنون الصدر 
 ته.أن التعبير هو مرآة الفكر وأدا 

 : أهمية التعبيررابعاا: 
ويعد التعبير أهم فـرع مـن فـروع اللغـة العربيـة،  إن للتعبير أهمية كبيرة في حياة االنسان،

أحاسيسـه، ويقضـي مشـاعره و  ناإلنسـان أفكـاره ويعبـر مـن خاللـه عـفهو القالـب الـذي يصـب منـه 
  راحه.مكنون صدره عن أحزانه أفراحه وأت ويعبر عن حوائجه في الحياة

وال يمكن إلنسان أن يستغني  ،وللتعبير منزلة كبيرة في الحياة فهو ضرورة من ضروراتها
تصال بين األفراد، ألنه وسيلة اال و ،ر عن حوائجةفهو يعب عنه في أي مرحلة من مراحل عمره،

تصـال بـالتراث الثقـافي للمجتمـع ما فـي نفـس اإلنسـان، وهـو وسـيلة اإلووسيلة اإلبانة واإلفصاح ع
 ،والجماعـةال هامـة بـين الفـرد كونه وسيلة اتصاهمية كبرى  في  لتعبير ول والمجتمعات األخرى،

، إال إذا ا  مفهومــوهـذا االتصــال لـن يكـون  م،فهــام اآلخـرين مـا يريــده مـنهإفبواسـطته يسـتطيع الفـرد 
  .كان صحيحا  ودقيقا  وواضحا  

 أهمية التعبير  بالنسبة للطالب في النقاط التالية: (م2011السفاسفة )هذا ولقد حدد 
 أفكارهم بعبارات سليمة خالية من األخطاء.ن الطالب من التعبير عن يمك   .1
يـــدرب الطـــالب علـــى التفكيـــر المـــنظم، والتـــرابط المنطقـــي فـــي عـــرض األفكـــار وتنســـيقها  .2

 وترتيبها.
 يمكن الطالب من اختيار األلفار الدقيقة في التعبير عن المعنى المعين. .3
كيـر أو يمكن المعلم من الوقوف على مواطن الضعف عنـد طالبـه سـواء فـي مسـتوى التف .4

 في مستوى التعبير.
 وهو وسيلة لتجويد الخط وتحسينه. .5
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يعود الطالب على التمكن من التعبير عن موضوعات تعترض سبيل حياته اليومية مثـل  .6
كتابـــــة الرســـــائل والبرقيـــــات وتعبئـــــة النمـــــاذج الرســـــمية واالســـــتبيانات المختلفـــــة والنشـــــرات 

 والملخصات والتقارير.

 ( أن التعبير يستمد أهميته من كونه: 235ص م،2005)هذا ويرى الشمري والساموك، 

 حلقة اتصال الفرد المحيطة من أفراد المجتمع. .1
وســــيلة ناجحــــة فـــــي حــــل مــــا يعتـــــرض الفــــرد مــــن مشـــــكالت عــــن طريــــق تبـــــادل اآلراء.  .2

والفشــــــل فــــــي ذلــــــك، يــــــؤدي إلــــــى فقــــــدان الفــــــرد ثقتــــــه بنفســــــه، وتــــــأخر النمــــــو، وتوســــــيع 
 المشاكل.

تحتـــــاج إلــــى الدقـــــة، فعـــــدم الدقـــــة فــــي التعبيـــــر تـــــؤدي للفشـــــل  هــــو أداة تعليميـــــة تعلميـــــة، .3
ـــــره  األهـــــدافوتـــــأتي بعكـــــس  ـــــم، وغي المرجـــــوة، والدقـــــة تولـــــد نجـــــاح وكفـــــاءة عمـــــل المعل

 من شرائح المجتمع.
وظيفـــــــــة تقويميـــــــــة، ففيـــــــــه اختيـــــــــار لمهـــــــــارة المـــــــــتعلم، فـــــــــي توظيـــــــــف النحـــــــــو والخـــــــــط،  .4

 ، تسلسل األفكار، واألساليب.واإلمالء
ــــــة لدراســــــة أي ل .5 ــــــة، وهــــــي مســــــاعدة غاي ــــــروع اللغــــــة كوســــــيلة معين غــــــة، وتــــــأتي بقيــــــة ف

 الطالب في التعبير الواضح السليم.

ومــــن هنــــا تجــــد الباحثــــة أن التعبيــــر هــــو الغايــــة المرجــــوة مــــن تعلــــم اللغــــة وتــــأتي بــــاقي 
ـــــر  ـــــم فـــــروع اللغـــــة كخـــــوادم للتعبي ـــــي تعل ـــــل ف ـــــروع اللغـــــة ســـــوف يظهـــــر ،وان أي خل ـــــرع مـــــن ف ف

ــــــــى التعبيــــــــر عــــــــن آرائهــــــــم وأفكــــــــارهم فــــــــ بوضــــــــوح فــــــــي التعبيــــــــر، التعبير يســــــــاعد التالميــــــــذ عل
 ومشاعرهم واحتياجاتهم.

 :أهداف التعبيرخامساا: 
تــــــــرتبط أهــــــــداف التعبيــــــــر بأهــــــــداف اللغــــــــة العربيــــــــة ارتباطــــــــا  وثيقــــــــا ، ألنــــــــه المحصــــــــلة 
ــــذي يمــــارس فيــــه التلميــــذ تعبيــــره  ــــة لدراســــة اللغــــة العربيــــة، كمــــا أنهــــا تــــرتبط بــــالمجتمع ال النهائي

 حتى يكون قادر على القيام بالوظائف التي يتطلبها منه.

ــــــر إلــــــى تحقيقهــــــا بمــــــا يــــــأتي ــــــات التــــــي يهــــــدف التعبي عطــــــا : ويمكــــــن إجمــــــال األهــــــداف والغاي
 (:م2001)

تعويـــــــد الطلبــــــــة علــــــــى التعبيـــــــر الصــــــــحيح عــــــــن أحاسيســـــــهم، وأفكــــــــارهم بأســــــــلوب واضــــــــح  .1
 وسليم.
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ـــــوظي .2 ـــــة التعبيريـــــة فـــــي فنـــــون التعبيـــــر ال ـــــل تنميـــــة قـــــدرة الطلب في التـــــي يتطلبهـــــا المجتمـــــع مث
 كتابة الرسائل، وا عداد المذكرات، والتقارير، والملخصات.

 دفع الطالب نحو التخيل واالبتكار وكذلك وصف ما يحيط به. .3
 تعويد الطلبة على التفكير الحر، والنقد الذاتي. .4
 اكتشاف الطلبة الموهوبين في األدب، وصقل موهبتهم وتنميتها. .5
 جتماعي، والوطني واإلنساني.ردي واإلتهذيب الوجدان الف .6
ســــــــتخدامات الصـــــــــحيحة للغـــــــــة وممارســــــــة ضـــــــــوابط التعبيـــــــــر الســــــــيطرة الكاملـــــــــة علـــــــــى اإل .7

الكتـــــابي ومكوناتـــــه كســـــالمة الجملـــــة، وتقســـــيم الموضـــــوع إلـــــى فقـــــرات، والهجـــــاء الصـــــحيح، 
 واستخدام عالمات الترقيم، ورسم الحروف، والمظهر الالئق بالكتابة المعبرة.

 :أسس تعليم التعبير سادساا:
يقصـــــد باألســـــس، طائفـــــة مـــــن المبـــــاد  والحقـــــائق التـــــي تـــــرتبط بتعبيـــــر الطلبـــــة وتـــــؤثر  
ـــــــى نجـــــــاح المدرســـــــين فـــــــي دروس التعبيـــــــر  واإليمـــــــانفيـــــــه  ـــــــد بهـــــــذه المبـــــــاد  تســـــــاعد عل ، وق

( م1973، )إبــــــــــراهيم ( وم2003) عاشــــــــــور والحوامـــــــــدة، صـــــــــنف بعـــــــــض البــــــــــاحثين، ومـــــــــنهم
أقســـــــــام  إلـــــــــى ثالثـــــــــة ( هـــــــــذه األســـــــــسم2008الهاشـــــــــمي، )( و م1994عاشـــــــــور ومقـــــــــدادي، )و 

 :وهي
  :األسس النفسية .1

يميــــل الطلبــــة إلــــى التعبيــــر عمــــا فــــي نفوســــهم وخبــــراتهم ومشــــاهداتهم، ويحســــن بــــالمعلم  -
شـــــاركة فـــــي التعبيـــــر، أن يســـــتثمر هـــــذا الجانـــــب فـــــي معالجـــــة عـــــزوف الطلبـــــة عـــــن الم

 أن يشجع الطلبة الخجولين في التعبير عما يشعرون. واسطتهوتستطيع ب
ـــــــى،  - ـــــــيم األول ـــــــب الحســـــــية فـــــــي مراحـــــــل التعل ـــــــى التعامـــــــل مـــــــع الجوان يميـــــــل الطلبـــــــة إل

ــــــم فــــــي اختيــــــار الموضــــــوعات المالئمــــــة القريبــــــة مــــــن  ومراعــــــاة هــــــذا المبــــــدأ يفيــــــد المعل
 التدريس. أثناءخبرات الطلبة مع االستعانة بالصور والنماذج 

 ي التعبير إذا وجد لديهم الحافز والدافع.ينشط الطلبة ف -
ــــى  - ــــالعودة إل ــــردات ب ــــة كاســــترجاع المف ــــات ذهني ــــاء التعبيــــر بعــــدة عملي ــــب أثن يقــــوم الطال

 اللغوية ليختبر من بينها األلفار التي يوصل بها فكرته. ةثرو ال
وال  ثـــــم المعلــــــم واألقـــــران. لـــــذلك علــــــى أيميـــــل الطلبـــــة إلـــــى التقليــــــد والمحاكـــــاة للوالـــــدين  -

 لم أن يحرص على سالمة لغته.المع
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يغلــــب الخجــــل والتهيــــب علــــى العديــــد مــــن الطلبــــة وهــــذا يــــنعكس علــــى ضــــرورة تشــــجيع  -
 المعلم للطلبة.

 :األسس التربوية .2
ـــــــــــــــــــــراهيم) ( م2003 حوامـــــــــــــــــــــدة،)عاشـــــــــــــــــــــور وال( وم1994)الهاشـــــــــــــــــــــمي، ( وم1973، إب
 ( وخالصتها:م2004 )الخولي،و
مقومـــــــات الحيــــــاة الديمقراطيـــــــة مـــــــا تعــــــد الحريـــــــة مــــــن مبـــــــاد  الـــــــدين الســــــمحة، ومـــــــن  -

دامـــــت ال تتعـــــارض وحقـــــوق اآلخـــــرين، األمـــــر الـــــذي يـــــدعو إلـــــى تـــــوفير الفرصـــــة أمـــــام 
ـــــارات  ـــــار العب ـــــة فـــــي عـــــرض األفكـــــار، واختي ـــــر والحري ـــــار موضـــــوع التعبي ـــــة الختي الطلب

 دون إجبار وقسر.
يعـــــــد التعبيـــــــر نشـــــــاطا  لغويـــــــا  متعـــــــدد المجـــــــاالت والموضـــــــوعات، لـــــــذا يجـــــــدر بـــــــالمعلم  -

 ير األنشطة المالئمة، والفرص المناسبة للطلبة لممارسته.توف
ــــة ســــابقة بهــــا،  ضــــلفي - ــــي لهــــم خبــــرة ومعرف ــــة فــــي الموضــــوعات الت الطلبــــة علــــى الكتاب

ـــــار  ـــــالمعلم اختي ـــــة الضـــــيقة والمظلمـــــة، ويجـــــدر ب ويضـــــيقون ذرعـــــا  بالموضـــــوعات المقفل
 الحياتية العملية. اقفو والمبالخبرات  ةلالمتصالموضوعات 

يعـــــــــرف المنهـــــــــاج بأنـــــــــه مجموعـــــــــة األســـــــــاليب والنشـــــــــاطات وعليـــــــــه وضـــــــــوح أهـــــــــداف  -
رشادالتعبير،   المعلم والطالب إلى دور كل منهما في تطوير مهارات التعبير. وا 

ــــم مســــؤولية دراســــة ســــيكولوجية  - ــــل الطلبــــة للعمــــل الجمعــــي، وهــــذا يلقــــي علــــى المعل يمي
 المجموعات لدعم التفاعل المنظم في حصة التعبير.

 اللغوية: األسس .3
ينظــــر إلــــى اللغــــة بأنهــــا وحــــدة متكاملــــة متناغمــــة يوضــــح أن الفصــــل بــــين فنــــون اللغــــة  -

إنمـــــــا هـــــــو للتأكيـــــــد علـــــــى المهـــــــارات المختلفـــــــة كمـــــــا يؤكـــــــد ضـــــــرورة اســـــــتثمار جميـــــــع 
 الحصص في التعبير واالهتمام بالمهارات المقصودة للمباحث.

اســــتخدام اللغــــة الســــليمة  يــــتعلم الطلبــــة مــــن خــــالل المحاكــــاة والتقليــــد وهــــذا يؤكــــد أهميــــة -
 من قبل المعلمين.

تعــــــد اللغــــــة خادمــــــة لألفكــــــار ومعبــــــرة عنهــــــا، وهــــــذا يوجــــــه المــــــربين إلــــــى أهميــــــة إثــــــراء  -
رشــــــادهم إلــــــى القــــــراءة الحــــــرة، والمشــــــاركة فــــــي النشــــــاطات اللغويــــــة،  خبــــــرات الطلبــــــة وا 

 والتدرب على مهارات التعبير المختلفة.
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ــــتم  - ــــارمارســــة، لــــذا يجــــدر بــــالمعلمين اللغــــة مــــن خــــالل التــــدريب والم إتقــــاني مــــن  اإلكث
 توفير فرص التعبير لدى الطلبة.

ــــم  - ــــى المعل ــــة، وعل ــــى اســــتخدام اللغــــة العامي ــــة ســــنوات الدراســــة إل ــــي بداي ــــة ف ــــل الطلب يمي
 وضع خطة لتهذيب لغتهم وتدريبهم على استعمال اللغة السليمة.

المعلمــــين إلــــى االهتمــــام بــــه، يعــــد التعبيــــر الشــــفوي ســــابقا  للتعبيــــر الكتــــابي، ممــــا يــــدفع  -
جـــــــــراء المناقشـــــــــات والحـــــــــوارات، والمنـــــــــاظرات،  والعمـــــــــل علـــــــــى اســـــــــتمطار األفكـــــــــار وا 

 لتسليط األضواء على الموضوع المراد الكتابة فيه.
تتفاعــــل األســــس الســــابقة وأنــــواع التعبيــــر المســـــتهدفة فــــي رســــم منطلقــــات تــــدريس التعبيـــــر، 

أرضـــــية تســـــمح بتحديـــــد األهـــــداف، وهـــــي منطلقـــــات تتشـــــابك مـــــع بعضـــــها الـــــبعض لتشـــــكل 
 ،وعالقاتهـــــــــا بالقـــــــــدرات والخبـــــــــرات والمهـــــــــارات التـــــــــي يحتاجهـــــــــا التـــــــــدريب علـــــــــى التعبيـــــــــر

 .(217صم، 2006)عاشور ومقدادي، 

 :أنواع التعبيرسابعاا: 
التعبيــــر الشـــــفوي والتعبيـــــر  عبيـــــر مـــــن حيـــــث الشـــــكل فـــــي نـــــوعين همـــــا:: تصــــنيف التأ

 الكتابي، 
ـــــر الشـــــفوي:  ـــــب بلســـــانه عـــــن أفكـــــاره ومشـــــاعره وأحاسيســـــه وخبراتـــــه  إفصـــــاحهـــــو التعبي الطال

ومشــــاهداته، بلغــــة عربيـــــة ســــليمة، وهـــــو أداة االتصــــال اللغـــــوي بــــاآلخرين عـــــن طريــــق التحـــــدث 
 المباشر.

الطالــــــب بقلمــــــه عــــــن أفكــــــاره ومشــــــاعره وأحاسيســــــه وخبراتــــــه  إفصــــــاحهــــــو التعبيــــــر الكتــــــابي: 
ي بــــاآلخرين عــــن طريــــق الكتابــــة، وهــــو ومشــــاهداته، بلغــــة عربيــــة ســــليمة، وهــــو االتصــــال اللغــــو 

م، 2011 ،)الفاســـــفة وســـــيلة االتصـــــال بـــــين الفـــــرد واآلخـــــرين ممـــــن يبعـــــدون عنـــــه زمانـــــا  ومكانـــــا  
 .(170ص
: ويصـــــنف التعبيـــــر مـــــن حيـــــث مضـــــمونه وأغراضـــــه فـــــي ثالثـــــة أنـــــواع هـــــي التعبيـــــر ب

 .تكاري اإلب، والتعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي

هـــــذا النـــــوع كمـــــا يـــــدل عليـــــه اســـــمه إلـــــى ابتكـــــار فـــــي المعنـــــى يشـــــمل : بتكـــــاري التعبيـــــر اإل . أ
واألســــلوب وغالبـــــا مـــــا يتجلـــــى فــــي ميـــــدان الشـــــعر صـــــورا  ولفظــــا  والهـــــدف مـــــن هـــــذا النـــــوع، 
فهـــــو تمكـــــين التالميـــــذ مـــــن التعبيـــــر عـــــن خبـــــراتهم ونظـــــراتهم الخاصـــــة تعبيـــــرا  حـــــرا  جمـــــيال  

 والكشف عن موهبة الموهوبين.
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ــــوظيفي: . ب ــــر ال نــــوع حــــول المطالــــب العمليــــة للحيــــاة وهــــو التعبيــــر الــــذي يتركــــز هــــذا ال التعبي
يجــــــري بــــــين الطــــــالب فــــــي حيــــــاتهم العامــــــة، ومعــــــامالتهم الرســــــمية عنــــــد قضــــــاء حاجــــــاتهم 
وتنظـــــيم شـــــؤون حيـــــاتهم؛ ومـــــن أبـــــرز مجاالتـــــه: المحادثـــــة، والمناقشـــــة، واألخبـــــار، وغلقـــــاء 

، فمواقـــــف الحيـــــاة ... الـــــخ واإلعالنـــــاتالكلمـــــات، والخطـــــب، وكتابـــــة التقـــــارير، والمـــــذكرات 
فـــــي الوقـــــت الحاضـــــر تتطلـــــب تعلـــــيم هـــــذا النـــــوع ألنـــــه يلـــــزم فـــــي الحيـــــاة اليوميـــــة، ويـــــدرس 

 التعبير الوظيفي في جميع صفوف مرحلة التعليم األساسي.
ـــداعي:  . ت ـــر اإلب هـــو لـــون مـــن ألـــوان التعبيـــر الـــذاتي الـــذي ينقـــل بـــه الطالـــب مـــا يدرســـه التعبي

شــــــاعر وخــــــواطر نفســــــية بأســــــلوب أدبــــــي فــــــي ذهنــــــه إلــــــى أذهــــــان اآلخــــــرين مــــــن أفكــــــار وم
، ويـــــدرس هـــــذا وأحاسيســـــهمتميـــــز، وبطريقـــــة مشـــــوقة مثيـــــرة، يفضـــــح فيـــــه خبراتـــــه ومشـــــاعره 

ــــــروا عــــــن أحاسيســــــهم وخلجــــــات  ــــــة للطــــــالب لكــــــي يعب ــــــرص الممكن ــــــة الف ــــــوع حــــــول تهيئ الن
كتابـــــــــة المـــــــــذكرات الشخصــــــــــية، و نفوســـــــــهم. ومـــــــــن أبــــــــــرز مجاالتـــــــــه: كتابـــــــــة المقــــــــــاالت، 

ــــــــــاتواليوميــــــــــات، والســــــــــير، والقصــــــــــص،   م، 2007)الحــــــــــالق، ، ونظــــــــــم الشــــــــــعروالتمثيلي
 .(71ص

 ما يلي: صور التعبير الكتابيثامناا: 

؛ (م2011)فة، والسفاســـــــــــ (م2003الـــــــــــدليمي والـــــــــــوائلي )كـــــــــــل مـــــــــــن  يـــــــــــرى حيـــــــــــث 
ـــــــابيم2010) ،؛ وصـــــــومان(م2006) والهاشـــــــمي ـــــــر الكت  والتـــــــي  ( أن مـــــــن أهـــــــم صـــــــور التعبي

 فيما يلي: إجمالهايمكن 

 كتابة المقاالت. .1
 كتابة الرسائل بأنواعها. .2
 كتابة البرقيات. .3
 كتابة الملخصات. .4
 كتابة التقارير. .5
 كتابة المذكرات الشخصية. .6
 كتابة الالفتات واإلعالنات. .7
 كتابة السجالت. .8
 كتابة األحداث الجارية. .9
 .األبحاثعن األسئلة، وكتابة  اإلجابة .10
 ت.كتابة الدعوا .11
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 كتابة الوصف الدقيق للمشاهد والمناظر. .12
 نثر األدبيات الشعرية. .13

 :مهارات التعبير الكتابيتاسعاا: 
هـــــو قـــــدرة الطـــــالب علـــــى الكتابـــــة المترجمـــــة ألفكـــــارهم، بعبـــــارات تخلـــــو مـــــن األخطـــــاء 
ن بقــــدر يـــــتالءم مـــــع قـــــدراتهم اللغويـــــة، ومـــــن ثـــــم تــــدريبهم علـــــى الكتابـــــة بأســـــلوب علـــــى قـــــدر مـــــ

 (.313ص م،1999ة، جالمناسب لهم )البالمجال الفني 
ـــــة، وهـــــذه العمليـــــة تطلـــــب مـــــن الكاتـــــب القيـــــام بمهـــــام  إن التعبيـــــر الكتـــــابي عمليـــــة عقلي
ــــــواع مــــــن  ــــــة أن ــــــابي، ويتضــــــمن هــــــذا الســــــياق ثالث ــــــه بالســــــياق الكت كثيــــــرة ومتعــــــددة منهــــــا معرفت

ــــــة بالمهمــــــة ــــــدرة وهــــــي ا ســــــتراتيجية، المعرفــــــة اإلالمعرفــــــة وهــــــي: المعرفــــــة الشخصــــــية، المعرف لق
 ستراتيجية معينة ألداء المهمة.إالختيار 

 ومن مهارات التعبير الكتابي:

 أن تكون الكلمة فصيحة. .1
 اتساق المعنى مع اللفظ. .2
 ايراد المعنى الواحد بطرائق مختلفة. .3
 وضوح األلفار. .4
 وضوح الجمل. .5
 استخدام الضمائر المناسبة في أماكنها الصحيحة. .6
 استخدام أدوات الربط المناسبة. .7
 خلو العمل الكتابي من التكليف. .8
 مراعاة تركيب الجمل. .9
 تسلسل األفكار وتتابع األساليب في نظام منطقي مقنع. .10
 البعد عن استعمال لكلمات العامية. .11
 استخدام عالمات الترقيم. .12

 وهناك مهارات تختص بالشكل:

 وضوح الخط. .1
 سالمة الرسم الهجائي. .2
 اكتمال أركان الجملة. .3
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 سالمة الضبط النحوي. .4
 ترتيب الجملة وتتابعها. .5
 القدرة على الكتابة الصحيحة إمالئيا . .6

صـــنفها يـــونس، فلقـــد  وهـــذا يمكـــن تصـــنيف مهـــارات الكتابـــة علـــى ثـــالث مهـــارات أساســـية، 
 (:م2005)

 ، يرتبط بهذه المهارات عنصران هما:مهارات تنظيمية .1
المناســــــبة وات الــــــربط تــــــرتبط الجمــــــل والفقــــــرات وتتــــــ زر بــــــأدالتماســــــك: ومعنــــــاه أن  . أ

 مثل: أدوات العطف، واالستدراك، وأدوات الشرط.
 الوحدة: وهي تعني أن يلتزم الكاتب بالموضوع الذي حدده لنفسه. . ب

 وتتضمن ما يلي: المهارات األسلوبية واللغوية، .2
 اختيار الكلمة المناسبة. . أ
 مراعاة التطابق في ضم الكلمات بعضها إلى بعض البعض. . ب
 بة.استخدام أدوات الربط المناس . ت
 مراعاة الصحة اللغوية )القواعد(. . ث
 مراعاة مقتضى الحال. . ج

 وتشمل على اآلتي: المهارات الفكرية، .3
 أن تتوافر في األفكار الحداثة والعرافة. . أ
 أن يراعى الترتيب المنطقي والتسلسل في تناول األفكار. . ب
 أن يقسم الموضوع إلى أفكار تتناول بالترتيب. . ت
 تناول الموضوع.أن تتوافر الوحدة والتماسك في  . ث

 :خطوات تدريس التعبير الكتابيعاشراا: 
 التمهيد: استدعاء خبرات الطالب السابقة بالطريقة التي يراها المعلم. .1
ــــرح المعلــــم موضــــوعا  حــــرا  للكتابــــة فيــــه، أو يطلــــب إلــــى الطــــالب أن يقترحــــوا موضــــوعا   .2 يقت

 ما.
علــــى الســــبورة، ثـــــم  يقتــــرح الطــــالب بإشــــراف المعلـــــم عناصــــر الموضــــوع الرئيســــية ويـــــدونها .3

 يقوم بعد ذلك بترتيبها ترتيبا  منطقيا ، حسب أولويات المناقشة.
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ـــــي جمـــــل صـــــحيحة  .4 ـــــه ف ـــــر عن ـــــى طالبـــــه التعبي ـــــب إل ـــــم العنصـــــر األول، ويطل ـــــاول المعل يتن
 ومناسبة ويدونها على السبورة.

مناقشــــتها فــــي  لجمــــل التــــي تــــم االتفــــاق عليهــــا وتمــــتيطلــــب المعلــــم إلــــى الطــــالب تــــدوين ا .5
 م.دفاتره

 يقوم المعلم بالعمل نفسه مع بقية عناصر الموضوع. .6
 يدون الطالب الجمل الخاصة بكل عنصر من عناصر الموضوع كله في دفاترهم. .7
 يتجول المعلم بين الطالب أثناء الكتابة، موجها  ومرشدا  ومصححا . .8

 :تواجه التلميذ في تدريس التعبيرمشكالت الحادي عشر: 
 تواجه التلميذ: مشكالت .1

ــــــــى التعبيــــــــر، فحــــــــري بــــــــالمعلم أن   يواجــــــــه الطفــــــــل صــــــــعوبات كثيــــــــرة فــــــــي تدريبــــــــه عل
ــــك، وأن يأخــــذ بيــــده ويســــاعده  ــــه أن يعــــذره فــــي ذل ــــه مقصــــر، بــــل علي يتحسســــها فــــال يشــــعره بأن

 على حلها بروية وتأني.
 ما يلي: مشكالت ومن أهم هذه ال

رغبـــــة فــــــي التعبيـــــر عمليـــــة ذهنيـــــة معقـــــدة يبـــــدأ أوال بفكـــــر مـــــا أو إحســـــاس معـــــين، أو  . أ
ـــــى اآلخـــــرين ليزيـــــل مـــــن ذهنـــــه مـــــا تســـــببه  توصـــــيل هـــــذه الفكـــــرة، أو هـــــذا اإلحســـــاس إل
هـــــــذه األحاســـــــيس مـــــــن ضـــــــيق أو تـــــــوتر، وهـــــــو لهـــــــذا يحتـــــــاج إلـــــــى كلمـــــــات وحـــــــروف 
وأفعــــــال وأســــــماء ليؤلــــــف منهــــــا جمــــــال  تكــــــون نــــــواة فقــــــرة أو فقــــــرات تغطــــــي كــــــل أجــــــزاء 

 فكرتها وانفعاالتها.
غنيـــــا  قـــــادرا  علـــــى نقـــــل مـــــا يحـــــول فـــــي خـــــاطرهم  وهـــــذه القواعـــــد تتطلـــــب معجمـــــا  لغويـــــا   . ب

والــــــى درايــــــة فــــــي قواعــــــد ترتيــــــب الجمــــــل والفقــــــرات، وممــــــا ال شــــــك فيــــــه أن هــــــذه مــــــن 
 الصعوبة بمكان على األطفال في مثل هذا السن.

باإلخفــــاق فـــــي نقـــــل  إحساســـــهمنفــــور كثيـــــر مــــن الطـــــالب مـــــن دروس التعبيــــر لســـــيطرة  . ت
والتـــــروي، ومســـــاعدتهم فـــــي التغلـــــب  واألحاســـــيس وذلـــــك بتـــــوخي الصـــــبر األفكـــــارتلـــــك 

 على هذه الصعوبة متدرجا  بهم من السهل إلى الصعب.
ــــة التعلــــيم، فهــــو عنــــده جهــــد ضــــائع ال منفعــــة فيــــه ومــــن ثــــم  . ث ــــل بعــــدم أهمي شــــعور الطف

ــــم  ــــى المعل ــــرازعل ــــر،  إب ــــة التعبي ظهــــارأهمي ــــز هــــذه األهميــــة  وا  ــــاتهم، وتعزي ــــي حي دوره ف
 من يتقن هذه المهارة.بالتشجيع والمدح والثناء والمكافأة ل
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 :في تدريس التعبير معلمتواجه المشكالت الثاني عشر: 
 التي يمكن أن تواجه المعلم هي: أن المشكالت (146ص م،2006زايد )هذا ويرى 

عدم استطاعة المعلم تحديد مفهوم التعبير وأهدافه كما يفعل في القراءة والكتابة  . أ
جهده في تدريس هذه المهارات وال يعطي  والتدريبات اللغوية، ولذلك فإنه يصرف ج ل

 التعبير الجهد نفسه.
عدم تمكن بعض المعلمين من أساليب تدريب الطالب على التعبير ألن هذه المهارة  . ب

 تستدعي امتالك الطفل المهارات اللغوية األخرى كافة.
ديد عدم معرفة بعض المعلمين لمراحل النمو اللغوي للتالميذ، مما يجعله مرتبكا  في تح . ت

 مستوى قدراتهم الذي يمكن البناء عليها.
 عدم وضوح أهداف التعبير عند المعلم والطالب معا . . ث
التزام بعض المعلمين بمفهوم أن التعبير مقتصرا  على موضوع يكتب عنوانه على  . ج

 السبورة، والطلب من التالميذ التعبير عنه متجاهال  أنواع التعبير األخرى.
 س التعبير لما فيه مشقة تصحيح كراسات التالميذ.نفور بعض المعلمين من در  . ح

 (191صم، 2013) ، حيث يرى زقوتأسباب ضعف الطلبة في التعبيرالثالث عشر: 

  أن من هذه العوامل التي تسبب ضعف الطالب في التعبير ما يتعلق بوسائل االعالم
..... األمر الذي المسموعة،والمرئية واحيانا  المقروءة ايضا  واستخدام اللهجة العامية ،.

 يضعف قدرة التالميذ استخدام الفصحى، وال يساعد على تعويدهم على التعبير الجيد.
  ومن العوامل التي تعمل على ضعف التالميذ في التعبير ما يسود الجو األسرى والبيئي

 من أحاديث عامية بعيدة عن أصول اللغة أحيانا .
 المعروض على المعلم تدريسها  ومن ضمن العوامل كذلك عدد موضوعات التعبير

خالل العام وتقيده بخطة تعليمية شهرية وسنوية قد التناسب مستوى معينا من الطالب 
 في مرحلة تعليمية معينة.

 :عالج ضعف الطلبة في التعبير الكتابيالرابع عشر: 
الطلبــــــة يجــــــب أن يقــــــود  تعبيــــــر إن تحديــــــد العوامــــــل واألســــــباب التــــــي تــــــؤثر ســــــلبا  فــــــي

إلــــى دراســــة هــــذه المــــؤثرات، وبالتــــالي توضـــــيح أثرهــــا وبيــــان األدوار اإليجابيــــة التــــي يمكـــــن أن 
 نستبدل بها السلبيات، ومن هذه الحلول الممكنة لعالج ضعف التالميذ في التعبير:
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الموضــــــوعات عنــــــد الكتابــــــة وخلــــــق اإلبــــــداع للتعبيــــــر  اختيــــــارإعطــــــاء الطلبــــــة الحريــــــة فــــــي  .1
 لمناسبات الطبيعية التي تدفع الطلبة للكتابة أو الحديث.وخلق ا

ربـــــط موضـــــوعات التعبيـــــر بفـــــروع اللغـــــة والمـــــواد الدراســـــية األخـــــرى، وتوظيـــــف موضـــــوعات  .2
 األدب والقراءة في ذلك.

إتاحـــــة الفرصـــــة أمـــــام الطلبـــــة للتـــــدرب علـــــى األشـــــكال المختلفـــــة للتعبيـــــر الشـــــفوي والكتـــــابي  .3
تـــــدرج فـــــي الموضـــــوعات واألشـــــكال وفـــــق قـــــدرات الطلبـــــة واإلبـــــداعي والـــــوظيفي، ومراعـــــاة ال

 في صفوف الدراسة المختلفة.
تعويـــــد الطلبـــــة علـــــى المطالعـــــة والقـــــراءة حتـــــى تتســـــع دائـــــرة ثقافـــــة الطلبـــــة، وبالتـــــالي يكـــــون  .4

 لديهم القدر الكافي من األفكار واأللفار التي يعينهم على الكتابة والتحدث.
ـــــــتم مـــــــا يمكـــــــن أن يقصـــــــر .5 ـــــــك  تســـــــتطيع األســـــــرة أن ت ـــــــة اتمامـــــــه، وذل المؤسســـــــات التعليمي

بمتابعــــــة أبنائهــــــا مــــــن خــــــالل مــــــراجعتهم فــــــي الــــــدروس التــــــي تعلموهــــــا، ففــــــي دروس اللغــــــة 
العربيـــــــة يســـــــتطيع االب واألم أن يـــــــدربوا أبنـــــــائهم علـــــــى قـــــــراءة دروســـــــهم، وطـــــــرح األســـــــئلة 
المختلفـــــــــة علـــــــــيهم، وتعويـــــــــدهم علـــــــــى تنظـــــــــيم أفكـــــــــارهم والتعبيـــــــــر عنهـــــــــا بلغـــــــــة ســـــــــليمة، 

م علــــــــى قـــــــراءة المــــــــواد اإلضــــــــافية الحـــــــرة، ممــــــــا يزيــــــــد مـــــــن معــــــــرفتهم، وينمــــــــي وتشـــــــجيعه
 معجمهم اللغوي.

تشـــــــجيع التالميـــــــذ علـــــــى المســـــــاهمة فـــــــي التعبيـــــــر بأشـــــــكاله فـــــــي حصـــــــص الدراســـــــة مثـــــــل  .6
 المشاركة في التمثيل والمناظرة والخطابة وغيرها.

ــــر الشــــ .7 ــــة والتعبي ــــراءة والكتاب ــــب مواقــــف الق ــــي تعق ــــار مــــن المناقشــــات الت فوي حــــول مــــا االكث
، وأفكار وكلمات مناسبة.  تتضمنه منمعان 

اســــتخدام اللغـــــة الصـــــحيحة واإلبتعـــــاد عـــــن اســــتخدام اللغـــــة العاميـــــة فـــــي التـــــدريس، وينبغـــــي  .8
 أال يقتصر ذلك على مدرسي اللغة العربية فقط.

مراعـــــاة معلمـــــي اللغـــــة العربيـــــة لألســـــس النفســـــية والتربويـــــة التـــــي تـــــؤثر ايجابيـــــا  فـــــي تعبيـــــر  .9
 التالميذ.

ــــــة،  .10 متابعــــــة معلمــــــي اللغــــــة العربيــــــة للموضــــــوعات الكتابيــــــة التــــــي يطلبونهــــــا مــــــن الطلب
ــــــذ ــــــدى التالمي ــــــة واغناؤهــــــا ل ــــــروة اللغوي ــــــي لتكــــــوين الث  )عاشــــــور، وتصــــــحيحها بأســــــلوب راق

 .(227م، ص2009 ومقدادي،
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 :تصحيح األداء التعبيري وتقويمهالخامس عشر: 
ـــــري لـــــدى  ـــــة مهـــــارات األداء التعبي ـــــي تنمي ـــــة هامـــــة ف ـــــر وتقويمـــــه عملي ـــــة التعبي إن عملي
ــــــدير مدرســــــه، كمــــــا أنهــــــا تســــــاعد  ــــــأن جهــــــده موضــــــوع عنايــــــة وتق التالميــــــذ، ويشــــــعر التلميــــــذ ب
المــــدرس علــــى الوقــــوف بشــــكل دقيــــق علــــى مســــتوى الطلبــــة، وتعمــــل علــــى تحديــــد مــــواطن القــــوة 

ومـــــن ثـــــم  أســـــبابهاف وبـــــذلك تعمـــــل علـــــى معرفـــــة وتنميتهـــــا وتطويرهـــــا ، وتحـــــدد مـــــواطن الضـــــع
 جها.عال

 (:م2005ما يأتي الهاشمي، )كوظائف التصحيح  إجمالويمكن 

اســــــتثارة دوافــــــع الطلبــــــة للــــــتعلم: ألن معرفــــــة الطالــــــب بالنتــــــائج تجعــــــل تعلمــــــه أكثــــــر جــــــودة  .1
 وأسرع تقدما ، وأبقى أثرا .

ـــــــوة والضـــــــعف فـــــــي .2 ـــــــب الق ـــــــد جوان ـــــــى تحدي تحصـــــــيل  التشـــــــخيص: يســـــــاعد التشـــــــخيص عل
التالميــــــذ، وجوانــــــب نمــــــوهم المختلفــــــة، ومحاولــــــة معرفــــــة أســــــاليب العــــــالج الممكنــــــة، وهــــــذا 
التشــــــــخيص يكــــــــون أكثــــــــر فائــــــــدة للضــــــــعيف مــــــــن الطلبــــــــة ليضــــــــاعف جهــــــــده، وللمجتهــــــــد 
الموهــــــوب ليرتقــــــي إلــــــى التكامــــــل بموضــــــوعاته التعبيريــــــة، وكــــــذلك فــــــإن عمليــــــة التصــــــحيح 

 تمثل تغذية راجعة للمعلم والمتعلم.
ؤ: أشــــــارت الدراســــــات إلــــــى وجــــــود عالقــــــة إيجابيــــــة بــــــين النجــــــاح فــــــي التعبيــــــر وبــــــين التنبــــــ .3

النجــــــاح فــــــي الحيــــــاة المدرســــــية واالجتماعيــــــة، والعجـــــــز فــــــي التعبيــــــر لــــــه أثــــــر بــــــالغ فـــــــي 
ـــــــه  ـــــــر عـــــــن خبرات ـــــــذ مـــــــن التعبي ـــــــوق فـــــــي اللغـــــــة يمكـــــــن التلمي ـــــــذ، ألن التف اضـــــــعاف التالمي

بــــين الثقــــة بــــالنفس، وبــــين القــــدرة  واســــهاماته  بكــــل ســــهولة وعفويــــة، كمــــا أن هنــــاك عالقــــة
 على التعبير.

 :أساليب تصحيح التعبيرالسادس عشر: 
ـــــك تبعـــــا  لألهـــــداف   ـــــر وتقويمـــــه، وذل ـــــي تصـــــحيح التعبي تتعـــــدد األســـــاليب المســـــتخدمة ف

المرجـــــــوة فـــــــي التصـــــــحيح مـــــــن جهـــــــة وتخفيـــــــف عـــــــبء التصـــــــحيح مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، ولكـــــــل 
 (:م2005)الهاشمي،  فيما يأتي إبرازهاأسلوب من التصحيح قيمة يمكن 

 التصحيح المباشر: .1
صـــــالحها،  ـــــه وا  ـــــى إحضـــــار المـــــدرس لصـــــاحب الموضـــــوع، ومناقشـــــته بأخطائ يقـــــوم عل
وهـــــذا األســـــلوب هـــــو األجـــــدى وفيـــــه نتـــــائج حميـــــدة، لكنـــــه ال يتيســـــر مـــــع كثـــــرة التالميـــــذ، وقلـــــة 

 المدرسين، وارتفاع نصابهم التدريسي.
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 التصحيح المفصل: .2

ويقــــــوم علــــــى قيــــــام المــــــدرس بكتابــــــة الصــــــواب لخطــــــأ الطالــــــب فيضــــــع المــــــدرس خطــــــا  
تحــــت الخطــــأ ويعالجــــه بالصــــورة الصــــحيحة، وميــــزة هــــذا األســــلوب أنــــه يقــــدم للتلميــــذ تصــــحيحا  

 واضحا  ألخطائه وقد يجدي نفعا  في المراحل الدراسية األولى.  
 التصحيح المرمز: .3

ويكتــــب فوقــــه رمــــزا  يــــدل علــــى نوعيــــة وفيــــه يقــــوم المــــدرس بوضــــع خــــط تحــــت الخطــــأ، 
ـــــــالحرف )ن(، وللخطـــــــأ  ـــــــذ بتصـــــــحيحه بنفســـــــه، فيرمـــــــز للخطـــــــأ النحـــــــوي ب ـــــــوم التلمي الخطـــــــأ ليق

ــــة  اإلمالئــــي بــــالحرف ــــوفير وقــــت المعلــــم مــــن ناحي )م(، وهكــــذا، وهــــذا األســــلوب يســــاعد علــــى ت
 ويحث الطالب على التفكير واالهتداء إلى الصواب من ناحية أخرى.

 :التصحيح اإلشاري  .4

وفيـــــــــه يقـــــــــوم المـــــــــدرس باإلشـــــــــارة إلـــــــــى األخطـــــــــاء بوضـــــــــع خـــــــــط تحتهـــــــــا مـــــــــن دون 
رمــــز، ويمــــنح هــــذا األســــلوب وقتــــا  أفضــــل للمــــدرس، وي حفــــز التلميــــذ علــــى  أوتصــــحيحها كتابــــة 

التفكيــــر لالهتــــداء إلــــى الصــــواب، ولكنــــه يتــــرك أخطــــاء التلميــــذ مطلقــــة، فقــــد يخــــتلط عنــــده نــــوع 
 الخطأ الواحد.

 رمز والمفصل:الجمع بين األسلوبين الم .5

هنـــــــاك أخطـــــــاء يســـــــيرة يســـــــتطيع التلميـــــــذ تصـــــــحيحها بنفســـــــه، وهنـــــــاك أخطـــــــاء يعجـــــــز 
 التلميذ عن معرفتها، فيقوم المعلم بتصحيحها.

 تصحيح األقران: .6

وفيـــــه يكتـــــب التالميـــــذ ويقومـــــون مـــــن قبـــــل أقـــــرانهم مـــــن تالميـــــذ الصـــــفوف األخـــــرى، أو 
رة النقـــــد عنـــــد التالميـــــذ، مـــــن تالميـــــذ الصـــــف نفســـــه، وهـــــذا األســـــلوب يســـــاعد فـــــي تطـــــوير قـــــد

 ولكن يصعب تطبيقه لما عليه التالميذ من ضعف في اللغة.
 تصحيح األنموذج: .7

فيـــــــــه يكتـــــــــب التالميـــــــــذ فـــــــــي موضـــــــــوع موحـــــــــد ثـــــــــم يختـــــــــار المـــــــــدرس خمســـــــــة مـــــــــنهم 
ـــــة فيهـــــا، ويعطـــــي المالحظـــــات ولتعليمـــــات  لتصـــــحيحها موضـــــحا  أخطائهـــــا، والمشـــــكالت اللغوي

كالت المتوقعـــــة، ثـــــم يطلـــــب مـــــن التالميـــــذ تصـــــحيح هـــــذه النمـــــاذج، والمشـــــ أخطـــــاءمـــــن خـــــالل 
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ــــي تحــــدث عنهــــا، وهــــذا األســــلوب يمــــنح المــــدرس  ــــي ضــــوء المالحظــــات الت وقتــــا  -الموضــــوع ف
 ويقلل من جهده.

 المناقشة الجماعية: .8

وفيـــــه يقـــــوم المـــــدرس بتقســـــيم التالميـــــذ إلـــــى مجموعـــــات يعتمـــــد عـــــددها علـــــى المجمـــــوع 
ــــم يعطــــي كــــل مجموعــــة عــــددا  مــــن  ــــي للصــــف، ث ــــاتر المجموعــــات األخــــرى لتصــــحيحها الكل دف

عــــــن طريــــــق المناقشــــــة الجماعيــــــة لكــــــل موضــــــوع وتحديــــــد األخطــــــاء وتصــــــحيحها ثــــــم إعادتهــــــا 
 (.90صم، 2007)الحالق، لى المدرس لمالحظة عمل كل مجموعةإ

وتــــــرى الباحثـــــــة أن األســـــــلوب المتبــــــع فـــــــي التصـــــــحيح فــــــي مدارســـــــنا وهـــــــو التصـــــــحيح 
شـــــــارة إلـــــــى نوعيـــــــة دون اإل اإلجابـــــــة الخاطئـــــــة،حيـــــــث يضـــــــع المعلـــــــم خطـــــــا تحـــــــت  شـــــــاري،اإل

ــــــي الفصــــــل الواحــــــد، و  ــــــرة ف ــــــذ الكبي ــــــر الخطــــــأ، فهــــــذا األســــــلوب يتناســــــب مــــــع أعــــــداد التالمي يثي
ــــر التالميــــذ، ــــه تفكي ــــذ مرتفعــــو الــــذكاء  مــــع ناســــبتي ولكــــن مــــن عيــــوب هــــذا األســــلوب أن التالمي

  يــــدركوا نــــوع الخطــــأ،فــــيجعلهم فــــي حيــــرة مــــن أمــــرهم وال وال يتناســــب مــــع التالميــــذ األقــــل ذكــــاءأ  
حيح ومراعـــــــاة الفـــــــروق الفرديـــــــة فـــــــي يب التصـــــــنويـــــــع فـــــــي اســـــــاللـــــــذلك يجـــــــب علـــــــى المعلـــــــم الت

 ستخدام اسلوب التصحيح األمثل.ا
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

حيث  متغيرات الدراسة، مع دراسات متالئمة سابقةالدراسات الفصل تناولت الباحثة في 
بدأت الباحثة بالمتغير المستقل وهو إسترايجية الرسوم الكرتونية، وثم المتغير التابع األول وهو 

نوعت الباحثة  ولقد وهو تنمية مهارات التعبير الكتابي، والمتغير التابع الثاني، تنمية المفاهيم،
ولقد قسمت  ودراسات عربية، ودراسات محلية، ،فهناك دراسات أجنبيةفي أماكن الدراسات، 

استخدمت استراتيجية  المحور األول تناول دراسات الباحثة الدراسات السابقة إلى ثالث محاور،
متغيرات تابعة مختلفة، والمحور الثاني  الرسوم الكرتونية لمعرفة أثر أو فاعلية اإلستراتيجية على

مهارات  تنمية وعية، والمحور الثالث الذي تناولهيم ببرامج أو استراتيجيات متنتناول تنمية المفا
ولقد اتبعت الباحثة من حيث الترتيب  التعبير الكتابي ببرامج، ونماذج، واستراتيجيات مختلفة،

  من الحديث إلى القديم. الزمني

 ات التي تناولت الرسوم الكرتونيةالمحور األول: الدراس

 :(م2017ليلة ) أبودراسة  .1

إلى أثر توظيـف اسـتراتيجية المفـاهيم الكرتونيـة فـي تنميـة مهـارات التعرف هدفت الدراسة 
اتبعـــت و التفكيــر البصـــري فـــي مـــادة العلــوم والحيـــاة لـــدى طالبـــات الصــف الرابـــع األساســـي بغـــزة،

 ة مـنتـم اختيـار عينـة الدراسـ التجريبـي، حيـث شـبه والمـنهج التحليلـي، الوصـفي الباحثـة المـنهج
 طالبـة،) 80عـددهن ) الـدنيا )ب( وبلـغ األساسـية القاهرة بمدرسة الرابع األساسي الصف طالبات

 قـائم علـى اسـتراتيجية المفـاهيم الكرتونيـة واختبـار مهـارات التفكيـر البصـري. متم إعداد دليل معلو
بــين ( α 0.05≤داللــة )ق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى وجــود فــرو  ،النتــائج علــى وأســفرت

متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة وأقــرانهن بالمجموعــة الضــابطة فــي اختبــار مهــارات 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد و  ،لبعــدي، لصــالح المجموعــة التجريبيــةالتفكيــر البصــري ا
ـــار α 0.05≤مســـتوى الداللـــة ) ( بـــين متوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي االختب

 تتبعي لمهارات التفكير البصري.البعدي وال
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 (:م2016دراسة إفيل وأوسكي ) .2

إلي فاعلية المفاهيم الكرتونية المساندة في النشاطات التعليمية  التعرف دراسةالهدفت   
الكيمياء والطاقة". تكونت عينة الدراسة من وحدة " على التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء في

من مدرسة أمسية الثانوية للعلوم االجتماعية في تركيا.   ( طالبة في الصف الحادي عشر98)
 ىاسة، حيث شملت األدوات علواستخدم الباحثان المنهج التجريبي من أجل تحقيق هدف الدر 

طريقة المفاهيم الكرتونية لتدريس المجموعة التجريبية  باستخداماختبار تشخيصي. قام الباحث 
من أجل تدريس مجموعة ضابطة التي  االعتياديةة ، والطريقا  ( طالب44التي اشتملت على )

الدراسة إلي أن المفاهيم الكرتونية لها تأثير إيجابي على  أسفرت نتائج. و ا  ( طالب44شملت على )
 وأن الطالب تفاعلوا مع الطريقة الجديدة بشكل جيد.  ،التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء

   :(م2016دراسة عبدالرحمن ) .3

فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تصويب التصورات إلي التعرف الدراسة  تهدف  
تالميذ الصف الرابع االبتدائي.  ىاالتجاه نحو المادة لد البديلة الخاطئة للمفاهيم الجغرافية وتنمية

قام الباحث بتحليل محتوي وحدتين من أجل تحقيق هدف البحث. استخدم الباحث المنهج 
الصف الرابع والذين درسوا  طالب من وطالبة   ا  ( طالب65)ونت عينة الدراسة من تكالتجريبي 
حيث استخدم  استخدم الباحث مجموعتين،و  بطريقة استراتيجية المفاهيم الكرتونية، الوحدتين

ومجموعة  ا ،( تلميذ42الباحث االختبار لقياس فاعلية االستراتيجية، مجموعة تجريبية بلغت )
إلي أن هناك فاعلية للمفاهيم رت نتائج الدراسة وأسفوبعد انتهاء التجربة،  ا ،( تلميذ42ضابطة )

الكرتونية في تصويب التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة 
 تالميذ المجموعة التجريبية.  ىلد
 :(م2016دراسة البلوي ) .4

كساب المفاهيم إية استخدام الرسوم الكرتونية في فاعلإلي التعرف  هدفت الدراسة  
بمدينة الرياض. استخدم الباحث المنهج الوصفي  ىلرياضية لدي تالميذ الصفوف األولا

مقترح للوحدة التي قام الباحث بإعداد نموذج  ،نهج التجريبي لتحقيق هدف الدراسةالمو  ،والتحليلي
 ،وم الكرتونية في اكتساب المفاهيمتحصيليا  لقياس مدي فاعلية استخدام الرساختبارا تم اختيارها و 

أنه يوجد  ىتوصل الباحث إل ،االبتدائي األولف صمن تالميذ ال ا  ( تلميذ50اشترك في البحث )
بين مجموعة التالميذ الذين درسوا بالطريقة التقليدية في المجموعة  إحصائيةفروق ذات داللة 
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ة التالميذ الذين درسوا في المجموعة التجريبية وذلك لصالح المجموعة الضابطة ومجموع
 التجريبية. 

 :(م2016دراسة علي ) .5

أثر برنامج حركي باستخدام الرسوم الكرتونية لتنمية بعض  إليهدفت الدراسة التعرف   
التربية المهارات الحركية األساسية واالتجاهات الصحية للتالميذ المعاقين ذهنيا في دروس 

في طالبا  ( 30من )الدراسة عينة  حيث تكونت الرياضية. استخدم الباحث المنهج التجريبي
( 10من الطالب المعاقين ذهنيا  باإلضافة إلي ) ( طالبا  20كان هناك )فالمرحلة االبتدائية. 

أن هناك اثر  ىتوصل الباحث إلو  ،ت العلمية لالختبارات قيد البحثأطفال إلجراء المعامال
المجموعة التجريبية في تنمية المهارات الحركية األساسية والتحصيل المعرفي  ىإيجابي عل

 لالتجاهات الحديثة.
 (:م2016دراسة حسين ) .6

الكشف عن فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في  إلىالتعرف هدفت الدراسة   
 ىة االتجاه نحو مادة الجغرافيا لدتصحيح التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم الجغرافية و تنمي

تالميذ الصف الرابع االبتدائي في المملكة العربية السعودية. وقد استخدم الباحث المنهج 
واختار الباحث عينة دراسة من مجموعة تجريبية  التجريبي من أجل تحقيق هدف الدراسة.

. وقام الباحث بتطبيق اختبار ا  ( طالب62و مجموعة ضابطة تكونت من) ا  ( طالب42تكونت من )
بعدي للمفاهيم الجغرافية ذات التصورات الخاطئة التي كشف عنها نتائج تطبيق االختبار  -قبلي

الدراسة. وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية ومقياسا  لالتجاه كأداتين من أدوات  التحصيلي
استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تصحيح التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم الجغرافية و تنمية 

 بتدائي.تالميذ الصف الرابع اإل ىرافيا لداالتجاه نحو مادة الجغ

 (:م2015دراسة الكبيسي ) .7

قياس أثر استراتيجية المفاهيم الكرتونية على التحصيل  إلىالتعرف دراسة الهدفت   
استخدم  ،وسط في مادة الجغرافية في العراقمت األولوالتفكير البصري لدي طالب الصف 

تم توزيعهم على عينة تجريبية  با  ( طال52الباحث المنهج التجريبي من خالل عينة تكونت من )
لجمع  أداتين. تم استخدام ا  ( طالب26) وعينة ضابطة شملت على ا  ( طالب26شملت على )

أن  ىالبصري. توصلت نتائج الدراسة إل بيانات الدراسة وهما: اختبار تحصيلي واختبار التفكير
هناك أثر إيجابي الستراتيجية المفاهيم الكرتونية على التحصيل والتفكير البصري لدي طالب 
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جحم األثر الكبير الذي تركته تلك  إلىمتوسط في مادة الجغرافية ويرجع ذلك  األولالصف 
 ولفت انتباههم.  ،االستراتيجية من خالل تشويق الطالب

 (:م2014دراسة ديميرل وأسالن ) .8

تحديد الكشف عن فاعلية برنامج تعليمي للحاسوب والتكنولوجيا قائم  ىهدف الباحثان إل  
طالب  ىوالفهم المفاهيمي لدز األكاديمي علي استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تحسين اإلنجا

الصف السابع في تركيا. استخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي لتدريس وحدة " الطاقة الشمسية 
 ا  ( طالب15، ق سموا إلي )ا  ( طالب31عينة تكونت من ) باختياروما بعدها"، حيث قام الباحثان 
اختبار تحصيلي  تطبيقوتم  في المجموعة الضابطة. ا  ( طالب16في المجموعة التجريبية، و)

أنه ال يوجد فروق ذات داللة  ىلومات الدراسة. وكشفت الدراسة إلبعدي من أجل جمع مع قبلي
إحصائية تعزي لفاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية على التحصيل الدراسي. وكشفت أيضا  أنه 

 ىلى الفهم المفاهيمي لدلكرتونية عيوجد فروق دالة إحصائيا  على تأثير طريقة المفاهيم ا
 الطالب.

 (:م2014دراسة الكبيسي ) .9

فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في التحصيل والتفكير  إلىالتعرف دراسة الهدفت   
المتوسط في محافظة األنبار في مادة الرياضيات. استخدم الباحث المنهج  األولالجانبي لطلبة 

التجريبي إلجراء البحث باستخدام مجموعتين، تجريبية وتم تدريسها من خالل استراتيجية 
الباحث  ،وقد طبقيسها من خالل الطريقة االعتياديةالمفاهيم الكرتونية ومجموعة ضابطة تم تدر 

من أجل أن يكونوا  ا  ( طالب26أجل أن يكون المجموعة التجريبية و )من  كامال   دراسيا   صفا  
بعدي. وكشفت الدراسة  -البحث على اختبار تحصيلي قبلي أدواتمجموعة ضابطة. واشتملت 

 أن إلىعلى أن هناك فاعلية الستراتيجية المفاهيم الكرتونية، حيث يعزو ذلك الباحث 
 في التشويق. ا  هام ا  عنصر وشكلت وانتباههم االستراتيجية قامت بزيادة تركيز الطالب 

 (:م2013دراسة هوجي ) .10

فاعلية المفاهيم الكرتونية على تحسين مهارة التعبير الفوري  هدفت الدراسة التعرف إلى  
عن النفس لدي طالب الصف السادس االبتدائي في هولندا. تبني الباحث المنهج التجريبي من 

( 15مكونة من )( مجموعات: مجموعة ضابطة 3) إليخالل اختيار عينة عشوائية قسمت 
( طالبة لكل مجموعة. قام الباحث بتدريس 15مجموعتين تجريبيتين تكونتا من )و طالبا  

المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية والمجموعتين التجريبيتين باستخدام طريقة المفاهيم 



 

 51 

الطالب أثناء تعبير من أجل تسجيل  استخدم الباحث كاميرا و مسجل صوت كأدواتو الكرتونية. 
تعبيرهم الشفوي عن أنفسهم. و بعد تحليل المعلومات التي تم جمعها، لم يتوصل الباحث إلي أن 

طالب  ىهارة التعبير الفوري عن النفس لدهناك فاعلية لطريقة المفاهيم الكرتونية على تحسين م
خالفة لفرضيات الدراسة التي افترضت الصف السادس االبتدائي في هولندا، أي جاءت النتائج م

ة جدا بالكاد ال تذكر في عالمات ضعيف ا  أضاف الباحث أن هناك فروقية تلك الطريقة. و فاعل
 المجموعات التجريبية. ىحدإ

 :(م2014دراسة الربيعان ) .11

أثر استراتيجية  الرسوم الكرتونية حول المفهوم على أنماط إلى هدفت الدراسة التعرف   
تلميذات المرحلة االبتدائية في  ىلعلمية وطبيعة العلم لدالتفاعالت االجتماعية وفهم المفاهيم ا

المملكة العربية السعودية. قام الباحث بتصميم للرسوم الكرتونية حول المفهوم. استخدمت الباحثة 
مقسمين  ا  ( طالب41المنهج التجريبي وذلك من خالل تطبيق اختبار على عينة بحث قوامها )

قام الباحث  ،في المجموعة الضابطة ا  ( طالب21في المجموعة التجريبية و) ا  ( طالب20إلي )
أنه ال يوجد أثر  ىتطبيق االختبار، توصل الباحث إل أيضا  باستخدام بطاقة المالحظة. وبع

رت الباحث ،ونية على المفهوم في مادة العلومستراتيجية التدريس بالرسوم الكرتإل ة ذلك وقد فس 
 لقصر الفترة التجريبية والقتصار البحث الحالي على الورقة والقلم في قياس طبيعة العلم.

 م(:2013) األشقردراسة  .12

فاعلية  استخدام استراتيجية الرسوم الكرتونية في تصويب  إلىالتعرف  هدفت الدراسة   
التصورات البديلة لبعض المفاهيم لبعض المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف السادس  

الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و المنهج   أهدافولتحقيق  ،األساسي
بمدرستي عوني  األساسلسادس حيث اقتصرت هذه الدراسة على طالب الصف ا ،التجريبي
تربية والتعليم التابعة لوزارة ال للبنين )ب(  األساسيةللبنين )أ(  ومدرسة برير  األساسيةالحرتاني 

تصورات البديلة لبعض لومن أدوات الدراسة اختبار  لقياس تصويب ا ،بمديرية شمال غزة
  مستوى  إحصائيةق ذات داللة فرو  توجدليها الباحث إالنتائج التي توصل هم أ ومن  المفاهيم،

في المجموعة الضابطة في اختبار   أقرانهمبين درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات 
 التصورات البديلة  لصالح المجموعة التجريبية.

 :األولالتعليق على دراسات المحور 
 :األهداف .1
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على تنمية مهارات  الكرتونيةستراتيجية الرسوم إلية التعرف على فاع إلىهدفت بعض الدراسات 
، م(2016)ودراسة حسين  ،م(2016) وسكيأكدراسة عفتي و  متعددة لمراحل عمرية مختلفة،

، م(2014)ودراسة ديميرل واسالن  ،م(2016) ، ودراسة البلوي م(2016) حمنر ودراسة عبد ال
 م(.2013) األشقر ودراسة ،م(2013) ، ودراسة الهوجيم(2014) ودراسة الكبيسي

 ليلة أبوبينما هدفت دراسات أخرى للتعرف على أثر استراتيجية الرسوم الكرتونية كدراسة 
 م(.2014) ودراسة الربيعان م(،2016) يعلودراسة  ،م(2017)

المستقل أال  المتغير ألثروبهذا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراسة تناولها 
وهو تنمية  ،معها في تناولها المتغير التابع بينما اختلفت ،الكرتونيةستراتيجية الرسوم إوهو 

 المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي.

 المنهج:   .2
 ، ودراسةم(2016)استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ومنها دراسة افيل واوسكي 

ودراسة الكبيسي  ،م(2016) حمنر ودراسة عبد ال م(2016)ودراسة علي  ،م(2016)حسين 
 ، ودراسة الهوجيم(2016) ودراسة الربيعان ،م(2014) ، ودراسة الكبيسيم(2015)
 م(.2013)

 األشقر، ودراسة م(2016)ودراسة البلوي  م(،2017) ليلة أبوكما استخدم كل من ودراسة 
 .، المنهج  الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبيم(2013)

 العينة:  .3
 ليلة أبواختارت بعض الدراسات السابقة عينة مكونة من المرحلة األساسية الدنيا كدراسة 

 ودراسة عبد الرحمن ،م(2016)، ودراسة البلوي م(2016)دراسة حسين  م(،2017)
، م(2013) األشقرودراسة  ،م(2015) ، ودراسة الكبيسي م(2016) ودراسة علي م(،2016)

 م(.2013) ودراسة هوجي

بعض الدراسات السابقة عينة مكونة من الصفوف العليا ودراسة الكبيسي  اختارتبينما 
 م(.2014) ، ودراسة ديميرل واسالنم(2014)

، األساسيةوبهذا تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في اختيار عينة المرحلة 
 األساسيةا من المراحل تارت عينتهبينما اختلفت مع الدراسات التي اخ ،األساسالصف الرابع 

 المتوسطة والعليا .
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 األدوات:  .4
ستراتيجية الرسوم إلية فاع أوثر ألسابقة على أداة االختبار لقياس تفقت جميع الدراسات اا

للفاهيم واختبار  )االختبار( األداةاتفقت الدراسة الحالية على نفس  أيضا  ، وبهذا الكرتونية
 .لمهارات التعبير الكتابي

 النتائج: .5
ستراتيجية الرسوم الكرتونية وتأثيرها على إراسات السابقة على جدوى استخدام أظهرت نتائج الد

الفهم كاديمي و األ اإلنجاز، وتحسين الدراسي وتنمية التفكير البصري  بعض المتغيرات كالتحصيل
اء تساعد التالميذ على الحفظ وبقوالتفكير الجانبي، وتصحيح التصورات الخاطئة، و  ،المفاهيمي

المفاهيم  ستراتيجيةإلعدم جدوى فاعلية  م(2013)بينما جاءت نتائج دراسة الهوجي  ثر التعلم،أ
 الكرتونية على تحسين مهارة التعبير الفوري.

 الستراتيجيةهناك تأثيرا  فعاال  واضحا   أنتبين  ومن خالل عرض نتائج الدراسات السابقة،
 وتحفيزهم على المشاركة والتفاعل. ،التالميذ إثارةالرسوم الكرتونية في 

 ، وهي كالتالي:المحور األولمدى استفادة الباحثة من دراسات 
 العامة من تطبيق استراتيجية الرسوم الكرتونية. األهدافطالع على اإل .1
 تم فيها بناء الرسوم الكرتونية وخطوات تطبيقها. التي األوليةالخطوات   .2
 التساؤالت في مربع الحوار. إثارةكيفية  .3
 التعرف على الوسائل التوضيحية والمصورات المستخدمة في كل موضوع. .4
 الموضوعات التي طبقت عليها استراتيجية الرسوم الكرتونية. أوالتعرف على عدد الدروس  .5
 مرحلة العمرية المستهدفة.لستراتيجية لطالع على مدى مناسبة اإلاال .6
 ، واألنشطة المرافقة لهذه االستراتيجية .ئل التقويم المتعددة والمستخدمة طالع على وسااال .7
ومهارات  ،لتنمية المفاهيم م الكرتونية في بناء دليل المعلمستراتيجية الرسو إتوظيف  كيفية .8

 التعبير الكتابي.
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم

 :(م2017) دراسة حمد .1
( TBLأثر توظيف استراتيجية التعلم المرتكز على المهمة )هدفت الدراسة التعرف إلى 

 :أداة الدراسة، لدى طالبات الصف التاسع األساسي في تنمية المفاهيم ومهارات التواصل العلمي
عينة ، ة مالحظة لمهارات التواصل العلميأداة تحليل المحتوى، اختيار للمفاهيم العلمية، بطاق

رسة النصيرات اإلعدادية من طالبات الصف التاسع األساسي من مد ( طالبة  54) :سةالدرا
أهم نتائج ومن  منهج الدراسة: اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي والمنهج التجريبي. ،المشتركة
( بين متوسطات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) :الدراسة
المجموعة التجريبية، والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمية لصالح  درجات

 المجموعة التجريبية.
 :(م2016) ةدراسة قشط .2

التعلم المنعكس في تنمية المفاهيم  استراتيجيةثر توظيف أإلى التعرف هدفت الدراسة 
وتكونت  ومهارات التفكير التأملي بمبحث العلوم الحياتية لدى طالبات الصف العاشر األساسي،

بمدرسة آمنة بنت وهب   من طالبات الصف العاشر األساس طالبة   (80ة الدراسة من )عين
المجموعة  تم اختيارهن بصورة عشوائية، وزيعهن على شعبتين حيثوقد تم ت الثانوية للبنات،
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت  ،( طالبة  38والمجموعة التجريبية ) ، طالبة (42الضابطة )

في أداة تحليل   لوصفي التحليلي والمنهج التجريبي، وتمثلت أدوات ومواد الدراسةالباحثة المنهج ا
التفكير  لمهارات، واختبار ار المفاهيم العلميةفي التعلم المنعكس، واختبمحتوى، ودليل المعلم 

في  بين متوسطي درجات الطالبات وجود فروق دالة إحصائيا تائجالتأملي، ولقد أظهرت الن
والتفكير التأملي لصالح المجموعة  ،في اختباري تنمية المفاهيم المجموعة التجريبية والضابطة

 كس.التعلم المنع باستراتيجيةالتجريبية التي درست 

 :(م2016دراسة كالب ) .3
إلى فاعلية برنامج قائم على الخيال العلمي في تنمية المفاهيم  التعرف هدفت الدراسة

، ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة، ولتحقيق أهداف الدراسة
التجريبي تصميم ، والمنهج شبه لوصفي التحليلي في تحليل المحتوى استخدمت الباحثة المنهج ا

طالبة من طالبات الصف الثامن  (80قبلي وبعدي لمجوعتين، وقد تمثلت عينة الدراسة من )
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من مدرسة الرملة، وتمثلت أدوات الدراسة في بناء اختبار للمفاهيم العلمية  واختبار في  األساس
ين متوسط وجود  فروق ذات داللة إحصائيا  ب ير البصري، وقد أظهرت النتائجمهارات التفك

في االختبار البعدي  وبين درجات المجموعة الضابطة درجات طالبات المجموعة التجريبية
 ومهارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية. ،الختباري المفاهيم

 م(:2014دراسة الغمري ) .4
أثر توظيف نموذج درايفر في تعديل التصورات الخاطئة  إلى هدفت هذه الدراسة التعرف

وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، وحددت  ،مية لدى طالب الصف العاشر األساسللمفاهيم العل
بمدرسة المنفلوطي الثانوية  من طالب الصف العاشر األساس ا  ( طالب(66 عينة الدراسة من

العلمية، وتم تطبيق  "ب" وكانت أدوات الدراسة اختبار لتشخيص التصورات الخاطئة للمفاهيم
ورات الخاطئة عينة الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود العديد من التص ىاالختبار عل

لة إحصائية بين الطالب )عينة البحت( وكذلك وجود فروق ذات دال ىلمفاهيم الحرارة لد
متوسطي درجات الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار 

 لمية لصالح المجموعة التجريبية. البعدي لتشخيص التصورات الخاطئة للمفاهيم الع

 م(:2014دراسة معتصم ) .5
لمية المفاهيم العإلى أثر توظيف نموذج ميرلوتينسون في تنمية التعرف  هدفت الدراسة 

طالب الصف الرابع األساسي، وقد اتبع الباحث المنهج شبه  ىوعمليات العلم في العلوم لد
من طالب الصف الرابع األساسي في  وطالبة   ا  طالب (62) التجريبي، وحددت عينة الدراسة من

علمية، اختبار ، وكانت أدوات الدراسة اختبار للمفاهيم الاألساسية مدرسة دار األرقم التعليمية
عمليات العلم، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

واختبار  ،الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية
 عمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية.

 م(:2013العديلي )دراسة الحراحشة و  .6
العصف الذهني في  ستراتيجيةإأثر التدريس باستخدام إلى هدفت الدراسة التعرف 

واتجاهاتهن نحو العلوم في  ،ة لدى طالبات الصف الثامن األساساكتساب المفاهيم العلمي
عينة طالبات الصف الثامن  حيث قام الباحثان بتطبيق المنهج شبه التجريبي على ،األردن
والبالغ  ،حسن األساسية للطالبات التابعة لمديرية قصبة المفرق  في مدرسة رحاب بني األساس
ومقياس االتجاهات  ،، واستخدم الباحثان أداتين: اختبار للمفاهيم العلمية( طالبة  70عددهن )
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نحو تعلم العلوم، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب الطالبات 
 اتجاهاتهن نحو تعلم العلوم لصالح المجموعة التجريبية.للمفاهيم العلمية، وكذلك في 

 :م(2013دراسة الشرباصي ) .7
فعالية المدخل الجمالي في تنمية المفاهيم والمهارات الصحية إلى هدفت الدراسة التعرف 

. وقد اعتمدت الباحثة النهج الوصفي طالبات الصف السادس األساسي بغزةبمادة العلوم لدى 
رسة شبه التجريبي، وحددت عينة الدراسة من طالبات الصف السادس في مدالتحليلي والمنهج 

وكانت أدوات الدراسة هي: أداة  ( طالبة  90، وقد بلغ عددهن )حلب االبتدائية المشتركة "أ"
تحليل المحتوى ، واختبار المفاهيم الصحية، واختبار المهارات الصحية، وتم تطبيق االختبارين 
على عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ي للمفاهيم الصحية، واالختبار درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعد
البعدي للمهارات الصحية، وكذلك فعالية المدخل الجمالي حسب معامل كسب بالنك في تنمية 

 المفاهيم والمهارات الصحية لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة.

 م(:2013دراسة عباس ) .8
هيم العلمية أثر استخدام دورة التعلم في اكتساب المفا إلىهدفت الدراسة التعرف 

اعتمدت الباحثة المنهج  واستبقائها لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي في محافظة بابل. وقد
وحددت عينة الدراسة من طالبات الصف الخامس في المدارس االبتدائية التابعة  ،التجريبي
الدراسة هي:  ، وكانت أدوات( طالبة58، وقد بلغ عددهن )ية العامة لتربية بابل في العراقللمدير 

الدراسة إلى وجود  تطبيق االختبار على عينة الدراسة، وأشارت نتائجاختبار تعلم المفاهيم ، وتم 
، ومتوسط  درجات درجات طالبات المجموعة التجريبيةفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

 طالبات المجموعة الضابطة في اختبار تعلم المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.

 م(: 2013دراسة مهنا ) .9
ائري في تنمية المفاهيم شكل البيت الد ستراتيجيةإفعالية  إلى هدفت الدراسة التعرف

ومهارات التفكير المنظومي في العلوم الحياتية لدى طالبات الصف الحادي عشر في العلمية 
بات الصف غزة. وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي والتجريبي، وحددت عينة الدراسة من طال

الحادي عشر في مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات )أ( التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب 
كمجموعة  ( طالبة  36كمجموعة ضابطة و) ( طالبة  32، )( طالبة  68غزة، وقد بلغ عددهن )

، واستخدمت أدوات الدراسة التالية: أداة تحليل المحتوى، واختبار المفاهيم العلمية، تجريبية
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وتم تطبيق االختبارين على عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى  واختبار التفكير المنظومي،
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية. والضابطة في كل 

شكل  استراتيجيةار المفاهيم العلمية، واختبار مهارات التفكير المنظومي، وكذلك فعالية من اختب
 لعلمية ومهارات التفكير المنظوميالمفاهيم ا بيت الدائري حسب معامل كسب بالنك في تنميةال

 لدي طالبات الصف الحادي عشر  بغزة.

 :(م2012دراسة قربان ) .10
استخدام قصص الرسوم المتحركة في تنمية بعض إلى فاعلية التعرف  هدفت الدراسة 

المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية لألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، ولقد استخدمت 
وتكون مجتمع  ،تجريبية وضابطة(بي القائم على تصميم المجوعتين )الباحثة المنهج شبه التجري

ي بمدينة مكة المكرمة، وقد تم اختيار الدراسة من جميع أطفال الروضة في مستوى التمهيد
وتم توزيعهم  ،لعاشرةحيث تم اختيارهم بالطريقة القصدية من الروضة ا ( طفال  50العينة بواقع )

سة في اختبار تحصيلي وتمثلت أداة الدرا إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، ،على مجموعتين
سوم المتحركة  التي صممتها الباحثة على محتوى وأهداف أفالم الر  ه  اعتمادا  ؤ مصور تم بنا
ولقد أظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي لمستوى  لغرض الدراسة،

 المفاهيم العلمية والقيم االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية.

                                                                          :(م2013) دراسة أبو مطلق .11
المفاهيم العبادات لدى  برنامج بالوسائط المتعددة لتنميةهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية 

وقد  وقد استخدمت الباحثة  في هذه الدراسة المنهج التجريبي، طالبات الصف السابع األساسي،
ية الدراسة من مدارس محافظة خانيونس من مدارس دالية الكرمل األساسية تم اختيار عين

من طالبات الصف السابع، وتمثلت  طالبة   (34للبنات، حيث اشتملت عينة الدراسة على )
نمية أدوات ومواد الدراسة في قائمة لتحليل المحتوى  وبرنامج قائم على الوسائط المتعددة  لت

وقد أظهرت النتائج عن وجود  مدى تنمية مفاهيم العبادات، لقياسواختبار  ،مفاهيم العبادات
درجات طالبات المجوعة التجريبية  وطالبات المجموعة  وق ذات داللة إحصائية  بين متوسطفر 

 الضابطة في اختبار تنمية المجموعة التجريبية  لصالح المجوعة التجريبية. 

 :(م2011) دراسة الموني ودولت .12
فاعلية البرنامج معتمد على الرسوم المتحركة في تنمية  إلىالتعرف  هدفت الدراسة 

 طالبا   (70وقد تكونت عينة الدراسة من ) ربد،إلبة المرحلة األساسية في مديرية طدى للمفاهيم ل
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ربد األولى، حيث تم توزيع إسادس في المدارس التابعة لتربية من طلبة الصف ال طالبة   (98)و
أحداهما تجريبية تكونت من  بالطريقة العشوائية البسيطة على مجموعتين،الطالب والطالبات 

 طالبا   (35واألخرى ضابطة تكونت من ) طالبة في شعبتين (49طالبا من شعبة واحدة و) (35)
وتمثلت  ،المنهج التجريبي ولقد اعتمد الباحثان طالبة من شعبتين، (49و) من شعبة واحدة،

الدراسة إلى وجود فروق  للمفاهيم العلمية، وقد أظهرت نتائج حصيليتبارا تأدوات الدراسة في اخ
صائية في تنمية طلبة الصف السادس لصالح المجموعة التجريبية للمفاهيم العلمية ذات داللة إح

 حسب طريقة التدريس.

 :(م2011) دراسة الصرايرة .13
األلعاب التعليمية في التدريس  تعرف على اثر استخدام استراتيجيةهدفت الدراسة إلى ال

لتنمية المفاهيم الجغرافية والتحصيل  الدراسي لدى طالبات الصف السابع األساسي في مدارس 
ولتحقيق أهداف  الدراسة  استخدم الباحث المنهج التجريبي، أهدافولتحقيق  منطقة الكرك،

ات الدراسة في  بناء اختبار الدراسة تم بناء برنامج قائم على األلعاب التعليمية، وتمثلت أدو 
منهم في طالبا  ( 31عينة مكونة من ) ىحيث تم تطبيق البرنامج عل للمفاهيم  الجغرافية،

البيانات وتحليلها تم  وبعد أن تم جمع في المجموعة الضابطة (32المجموعة التجريبية و)
الصف السابع طالبات من خالل األلعاب وتحسين تحصيل  وجود فاعلية للتدريس ىالتوصل إل

 في اختبار المفاهيم الجغرافية.

 :الثاني التعليق على دراسات المحور
 :األهداف .1

ت السابقة للتعرف حيث هدفت بعض الدراسا ،الدراسات السابقة هاالتي تناولت األهدافتعددت 
دراسة و  (م2017) دراسة حمدك ستراتيجيات متنوعة لتنمية المفاهيم،إ ثر توظيفأعلى مدى 

ودراسة الصرايرة  ،(م2013) (، ودراسة مهنام2013(، ودراسة الحراحشة )م2016)قشطة 
 (.م2011)

نماذج، كدراسة كالب  أوللتعرف على فاعلية برامج تعليمية  أخرى بينما هدفت دراسات 
 (، ودراسة الشرباصيم2014(، ودراسة المعتصم )م2014(، ودراسة الغمري )م2016)
 مطلق أبو، ودراسة (م2013(، ودراسة القربان )م2013س )(، ودراسة عبام2013)
 (.م2011) ودراسة الموني ودوالت (،م2013)
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ينما تنمية المفاهيم، ب لدراسات السابقة من حيث الهدف فيوبهذا اتفقت الدراسة الحالية مع ا
ستراتيجية الرسوم الكرتونية إحيث استخدمت الباحثة  ،لية التنميةآاختلفت مع الدراسات من حيث 

 لتنمية المفاهيم.

 :المنهج .2
 دراسة الغمري  ،(م2017) دراسة حمداستخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ومنها 

(، ودراسة الموني ودوالت م2013(، ودراسة مهنا )م2013) (، ودراسة عباسم2014)
 (.م2011) (، ودراسة الصرايرةم2011)

 ودراسة  الشرباصي (،م2016كالب )ودراسة  (،م2016بينما استخدمت كل من دراسة قشطة )
 (، المنهج شبه التجريبي.م2013(، ودراسة الحراحشة )م2014(، ودراسة المعتصم )م2015)

 ودراسة الشرباصي (،م2016(، ودراسة كالب )م2016ة )طفي حين استخدمت دراسة قش
 (، المنهج الوصفي التحليلي.م2015)

( في استخدام م2016(، ودراسة كالب )م2016قشطة )اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة وبهذا  
 الدراسة. أهدافلتحقيق  المنهج الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي معا  

  :العينة .3
 (.م2013كدراسة قربان ) األطفالعينة مكونة من رياض لبعض الدراسات  ستخدمتا

(، م2014الدنيا مثل دراسة المعتصم ) األساسيةبعض الدراسات اختارت عينة من المرحلة و 
 (.م2013عباس )ودراسة  (،م2013)ة حشراالحو 

 ،(اإلعدادية) ةالمتوسط األساسية( على المرحلة م2016في حين اقتصرت دراسة كالب )
 .م(2013)ودراسة الحراحشة والعديلي 

 ،(م2017) دراسة حمدالعليا، مثل  األساسيةبينما اقتصرت بعض الدراسات على المرحلة 
 .م(2013)ودراسة مهنا  ،(م2014) (، ودراسة الغمري م2016دراسة قشطة )

 ،م(2013)ة حشراالح(، و م2014المعتصم )عينة دراسة  ولقد اتفقت عينة الدراسة الحالية مع
 .ساتاواختلف مع باقي الدر  ،م(2013)عباس ودراسة 

 :األدوات .4
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(، م2016) (، ودراسة كالبم2016دراسة  قشطة ) ،(م2017) دراسة حمد استخدمت كل من
 ،م(2013) (، ودراسة الحراجشة والعديليم2014(، ودراسة المعتصم )م2014) ودراسة الغمري 
 مطلق أبوودراسة  ،(م2012)، ودراسة قربان م(2013)، ودراسة مهنام(2013)ودراسة عباس

(، االختبار لقياس م2011) (، ودراسة الصرايرم2011، ودراسة الموني ودوالت )م(2013)
 مدى تنمية المفاهيم عن التالميذ 

ختبار لقياس مدى الدراسات السابقة في استخدام اإلجميع   هذا واتفقت الدراسة الحالية مع    
 تنمية المفاهيم عند التالميذ.

 النتائج: .5
 (، ودراسة الحراحشةم2016دراسة قشطة )، (م2017) دراسة حمدنتائج  أظهرت     
ستراتيجيات إ(، جدوى استخدام م2011، ودراسة الصرايرة )م(2013)، ودراسة مهنا م(2013)

 وطرائق متنوعة في تنمية المفاهيم.

بينما أظهرت بعض الدراسات التي تبنت برامج تعليمية ونماذج تعليمية  فاعلية البرامج والنماذج 
 في تنمية المفاهيم.

 :هذا المحور مدى استفادة الباحثة من الدراسات على

  وتحديد المفاهيم المراد تنميتها. ،كيفية تحليل المحتوى 
 هم المفاهيم المراد تنميتها.عداد قائمة بأية إ كيف 
 .كيفية طرق تدريس المفاهيم 
 .كيفية بناء اختبار لقياس المفاهيم 
 .كيفية بناء دليل للمعلم لتنمية المفاهيم 
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 مهارات التعبيراسات التي تناولت المحور الثالث: الدر 

 م(:2016) دراسة شبات .1
ستراتيجية التخيل الموجه على تنمية األداء إأثر توظيف التعرف إلى هدفت الدراسة 

وقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية ، الرابع األساسي بغزة التعبيري لدى تلميذات الصف
تلميذة للمجموعة التجريبية  (30) ،( تلميذة60) الدراسةعينة  أفرادعدد  محافظة غزة، وبلغ من
للمجموعة الضابطة، ولقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي، والمنهج شبه التجريبي، ولقد  (30)و

استخدمت الباحثة اختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات 
المجموعة التجريبية ومتوسط بين متوسط دراجات التلميذات في  (α=0.05) إحصائيةداللة 

درجات التلميذات في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التعبير الكتابي لصالح تلميذات 
 المجموعة التجريبية.

 م(:2016)دراسة أبو شرخ  .2
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على قراءة الصورة لتنمية  إلى التعرف هدفت الدراسة 
وتم تحديد عينة الدراسة بالطريقة  لدى تالميذ الصف الثالث األساسي،مهارات التعبير الكتابي 

تلميذا من تالميذ الصف الثالث األساسي،  (74)عينة الدراسة  أفرادالعشوائية حيث بلغت عدد 
 (38)تلميذا ، ومجموعة ضابطة تكونت من  (36)وقسمت إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية 

لقياس مهارات  ا  تجريبي ولقد استخدمت الباحثة اختبار الشبه هج يذا ، واستخدمت الباحثة المنتلم
  (a≤0.05)عند مستوى  إحصائيةالتعبير الكتابي، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة 

المجموعة التجريبية  بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح
 على قراءة الصورة.ستراتيجية قائمة إالتي درست ب

 :(م2016) دحروج أبودراسة  .3
فاعلية برنامج قائم على المنحى التكاملي في تنمية  إلىهدفت هذه الدراسة التعرف 

الباحثة المنهج  ت، وقد اتبعاألساسبعض مهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثالث 
اعلية البرنامج  قبل وبعد ف حيث اقتصرت الدراسة على عينة واحدة  لقياس مدى التجريبي،
والمنهج التحليلي لتحليل المحتوى،  ،واستخدمت المنهج البنائي لبناء البرنامج المعد ،تطبيقه

الصف الثالث وتم بناء من طالبات  ( طالبة  31مكونة من ) وتكونت العينة التجريبية من عينة
 وأظهرتالتكاملي،  المنحنى ، وبناء برنامج قائم علىاختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي
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بين متوسط درجات  (a≤0.01)عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  النتائج
 ا وبعديا لصالح االختبار البعدي.الطالبات في اختبار مهارات التعبير الكتابي قبلي

 م(:2014) دراسة الناصر .4
باستخدام منحنى  النحويةتقصاء أثر تدريس القواعد إلى اس التعرف هدفت الدراسة

ومهارات التعبير الكتابي والشفوي لدى تالميذ  ،مسرحة المناهج في تنمية التحصيل الدراسي
الصف السادس االبتدائي في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وتكونت عينة الدراسة 

تجريبية درست ثالث إحداهما  :على مجموعتين متكافئتين إحصائيا  تلميذا ، موزعين  (62)من 
وحدات من منهاج قواعد اللغة العربية، ومهارات التعبير الكتابي والشفوي باستخدام منحنى 
مسرحة المناهج، وأخرى ضابطة درست بالطريقة االستظرافية، واستخدم الباحث ثالث أدوات، 
ة، صممت خصيصا  ألجل أهداف البحث وهي: اختبار تحصيلي من مادة قواعد اللغة العربي

واختبار تحصيلي لمهارات التعبير الكتابي، ومقياس لمهارات التعبير الشفوي، خلصت الدراسة 
منحنى مسرحة المناهج في إلى البحث حول ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية على استخدام 

 التدريس.

 م(:2014) دراسة الهاشمي .5
ة التعبير ر مها ابإكسهدفت الدراسة إلى التعرف على استخدام تصحيح األقران في 

عند مستويات االستجابة  اإلنجليزيةالكتابي لطالب الصف الثالث الثانوي، في مادة اللغة 
 (30)الموجهة، اآللية، االستجابة الظاهرية المعقدة والتكيف والتعديل، وتكونت عينة الدراسة من 

 مجتمع الدراسة المكون منيا ، من تلميذا  من تالميذ الصف الثالث الثانوي تم اختيارهم عشوائ
م الباحث المنهج شبه ختبار التحصيلي، واستخداالتلميذا  وقد استخدم الباحث   (370)

 ،مقارنة بالتصحيح التقليدي اإليجابيالتجريبي، وأظهرت النتائج أن تصحيح األقران له األثر 
 هارة الكتابة باللغة اإلنجليزية.واكتسابه م

 م(:2014)دراسة هزاع  .6
في تنمية التعبير الكتابي، لدى األنشطة اللغوية أثر بعض التعرف إلى هدفت الدراسة 

المتوسط، وتحددت عينة الدراسة بتلميذات الصف األول المتوسط في  األولتالميذ الصف 
واختيرت العينة  ،تلميذة   (60)ثانوية األول للبنات في محافظة ديالي، حيث بلغت عينة الدراسة 

ختبار كأداة للدراسة، وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات الباحثة االد استخدم ، وقا  عشوائي
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المجموعة تعزى إلى تفوق الطالبات االتي درسن التعبير، باألنشطة اللغوية على  إحصائيةداللة 
 الضابطة.

 م(:2013) دراسة الحايك، الزرقان .7
معالجة صعوبات  إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي فيالتعرف هدفت الدراسة 

في  التعبير الكتابي، لدى التالميذ المعاقين سمعيا  في األردن، واستخدم المنهج شبه التجريبي،
وكان عدد أفراد العينة الذين تم اختبارهم بالطريقة  تطبيق البرنامج التدريبي للتعبير الكتابي،

ومدرسة  ،ل الملكة علياءمن مدرسة األم وتلميذة   ا  تلميذ (52)العشوائية من مجتمع الدراسة 
وتم توزيع أفرادها عشوائيا  إلى مجموعتين مجموعة  الرجاءمن تالميذ الصف السادس األساس،

، واستخدم لم تتعرض للبرنامج التجريبيومجموعة ضابطة  ،،تم تدريبها على البرنامجتجريبية 
الدراسة إلى فاعلية  نتائج  وأشارت ي،بعدو الباحث اختبار التعبير الكتابي الذي طبق قبلي 

التدريبي في معالجة صعوبات التعبير الكتابي لدى التالميذ المعاقين سمعيا  في األردن البرنامج 
 على مهارات التعبير الكتابي.

 :(م2013) دراسة الهرباوي  .8
ارات فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم النشط لتنمية مه إلىهدفت الدراسة التعرف 

الدراسة  أهدافبمحافظة غزة، ولتحقيق  األساسالصف الرابع  الكتابي لدى تالميذالتعبير 
 ا  ( تلميذ160استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث قام الباحث باختيار عينة قصدية بلغت )

مجموعة  ا  ( تلميذ40( تلميذ مجموعة ضابطة و)40اربع مجموعات ) إلى، تم تقسيمهم وتلميذة  
ومواد  أدواتمجموعة تجريبية، وتمثلت  ( تلميذة  40مجموعة ضابطة و) يذة  ( تلم40تجريبية و)

، يل للمعلم في توظيف التعلم النشطالدراسة  باختبار تحصيلي في مهارات التعبير الكتابي، ودل
 (a≤0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةهناك فروق ذات داللة  أن إلىالنتائج  أظهرتحيث 

 ضابطة لصالح المجموعة التجريبية.الالمجموعة التجريبية و  أفرادبين متوسط درجات 

 م(:2013)دراسة الحوامدة، عاشور  .9
ستراتيجية نموذج فورست في رواية القصة في تنمية إفاعلية  إلىالتعرف  هدفت الدراسة

مهارات التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي في محافظة إربد، واستخدم الباحثان 
  (36)و ، تلميذا    (28)المنهج التجريبي والوصفي التحليلي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

تراتيجيات نموذج )فورست( في رواية القصة، أما تلميذا  في المجموعة التجريبية من خالل اس
قد درست وفق البرنامج ف تلميذة   (34)تلميذا  و (36)اشتملت على لقد و  ،المجموعة الضابطة
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ذات داللة إحصائية في مستوى أداء تالميذ  ا  هناك فروق أنالنتائج على  أظهرتوقد ، االعتيادي
 لصالح أفراد المجموعة التجريبية.تابي، الصف الثالث األساسي على مهارات التعبير الك

 م(:2012)ية مدراسة شا .10
ات الستة لتنمية مهارات التعبير قبعراسة إلى معرفة أثر استخدام الهدفت هذه الد

لدى طالبات الصف السادس األساسي، ولهذا اتبعت الباحثة المنهج التجريبي في  اإلبداعي
تلميذة من تلميذات  (90)الكشف عن أثر استخدام االستراتيجية، وتكونت عينة الدراسة من 

)ج( االبتدائية  أسماءواختيرت العينة بطريقة قصدية من مدرسة  األساسيالصف السادس 
 (45)إلى مجموعة تجريبية وعددها  إحداهمووزعت  ،الغوث لالجئينة، التابعة لوكالة المشترك
ل تمأدوات الدراسة بإعداد استبانة تشتلميذة وتمثلت  (45)واألخرى ضابطة وعددها  ،تلميذة

قائمة مهارات التعبير  وا عداد لتلميذات الصف السادس،  اإلبداعيعلى مهارات التعبير الكتابي 
اختيار بعدي وتطبيقه على كاتب المجموعتين، وأظهرت  وا عدادالكتابي اإلبداعي األكثر أهمية 
بين متوسط درجات التلميذات   (a≤0.05)عند مستوى  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة 

 ضابطة لصالح المجموعة التجريبية.في المجموعة التجريبية عن المجموعة ال

 م(:2010)دراسة أبو صبحة  .11
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر قراءة القصة في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي 

استخدام الباحث المنهج التجريبي، حيث لدى تلميذات الصف التاسع األساسي،  اإلبداعي
تلميذة من تلميذات الصف التاسع  (76)ولتحقيق أهداف الدراسة تكونت عينة البحث من 

األساسي من مدرسة أبو طعمية اإلعدادية المشتركة. اختيرت بطريقة قصدية من العدد الكلي 
 :تلميذا  من منطقة )خانيونس( حيث وزعت إلى مجموعتين (1601)لمجتمع الدراسة البالغ 
استبانة  إعداديذة، وتم تلم (38)تلميذة واألخرى ضابطة وعددها  (38)إحداهما تجريبية وعددها 

اختبار لقياس هذه المهارات، وتم تطبيق  وا عداد، اإلبداعيتشمل جميع مهارات التعبير الكتابي 
عند مستوى  إحسائيةاالختبار القلبي والبعدي وأظهرت النتائج على وجود فروق ذات داللة 

(a≤0.05)  جات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التعبير بين متوسط در
 لصالح المجموعة التجريبية. اإلبداعيالكتابي 

 م(:2009)دراسة  الطراونة  .12
ستراتيجية العصف الذهني والتعلم التعاوني في تنمية إأثر  إلىالتعرف  هدفت الدراسة 

ي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، الصف العاشر األساسات التعبير الكتابي لدى تلميذاتمهار 
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من طلبة الصف العاشر األساسي في مدرسة )األمير  وطالبة   ا  طالب (157)وتكونت العينة من 
الحسن الثانوية الشاملة للبنين( ومدرسة )زين الشرف( للبنات، من مدارس منطقة الكرك 

وقد تم تطبيق اختبار في  (2007,2008)التعليمية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 
التعبير الكتابي لقياس بعض مهارات التعبير الكتابي، واستخدام استراتيجية العصف الذهني 

ومقارنة  ،وبأسلوب التوجيه الفردي، والتعلم التعاوني في تطوير بعض مهارات التعبير الكتابي
في مهارات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىذلك بالطريقة االعتيادية، أظهرت النتائج 

التعبير الكتابي ومقارنة ذلك بالطريقة االعتيادية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
في اكتساب مهارات التعبير الكتابي. لدى طلبة الصف العاشر األساسي على اختبار   إحصائية

يجية العصف التعبير الكتابي البعدي بين المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استرات
ستراتيجية التعلم التعاوني بالمقارنة مع إة التجريبية التي درست باستخدام الذهني والمجموع
 التي درست بالطريقة االعتيادية. المجموعة الضابطة

 : التعليق على دراسات المحور الثالث
 األهداف: .1

إلى التعرف على قد هدفت بعض الدراسات فتعددت األهداف التي تناولتها الدراسة السابقة، 
، م(2016) مدى أثر استخدام استراتيجيات متنوعة لتنمية مهارات التعبير الكتابي كدراسة شبات

 ، ودراسة هزاعم(2014)ودراسة الهاشمي  م(،2014) ، ودراسة ناصرم(2016) وأبو شرخ
 ، ودراسة الطراونةم(2010) ، ودراسة أبو صبحةم(2012)ودراسة شامية  ،م(2014)
 .م(2009)

 دحروج أبوتدريبية كدراسة  أوفاعلية برامج تعليمية  إلى للتعرف أخرى بينما هدفت دراسات 
 .م(2013) راسة الهرباوي دو  ،م(2013) ودراسة الحوامدة وعاشور ، وم(2016)

وبهذا اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراسة تنمية مهارات التعبير الكتابي، بينما 
 البرنامج المستخدم. أواختلفت مع الدراسات من حيث الهدف ونوع االستراتيجية 

 المنهج:   .2

، ودراسة أبو شرخ م(2016)استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي ومنها دراسة شبات 
 ودراسة الهرباوي م( 2013) ، والحايك وزريقاتم(2014)، ودراسة الهباش م(2016)
 م(.2013)
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، ودراسة م(2013)، ودراسة الحوامدة وعاشور م(2014)كما استخدم كل من دراسة هزاع 
 المنهج التجريبي. م(2010)، ودراسة أبو صبحة م(2012)ية مشا

 ،المنهج الوصفيالمنهج البنائي و  دحروج أبوودراسة  ،م(2016) بينما استخدمت دراسة شبات
 والشبه تجريبي. والمنهج

 العينة:  .3

اختارت بعض الدراسات السابقة عينة مكونة من المرحلة األساسية الدنيا مثل دراسة شبات 
، م(2014)ودراسة الناصر ،م(2016) دحروج أبوودراسة  ،م(2016)، وأبو شرخ م(2016)

 م(.2013) ودراسة الهرباوي  ، م(2015)ودراسة الحوامدة وعاشور 

 ودراسة أبو صبحة ،م(2012)ة ، ودراسة شاميم(2014)، وهزاع م(2013) بينما دراسة الهباش
 فقد اقتصرت على تالميذ المرحلة األساسية العليا.  م(2009) ، ودراسة الطراونةم(2010)
 األدوات:  .4

لقياس مهارات التعبير الكتابي، وقائمة بمهارات  واالختبار االستبانةتنوعت األدوات بين استخدام 
 .التعبير الكتابي

 النتائج: .5

وطرائق متعددة في  وبرامج تعليمية، جدوى استخدام استراتيجيات قةأظهرت نتائج الدراسات الساب
 .تنمية مهارات التعبير الكتابي

 ، وهي كالتالي:مدى استفادة الباحثة من دراسات المحور الثالث

 والتأكد من هدفها. ،بنائهاتحديد قائمة مهارات التعبير الكتابي، وكيفية  .1
 كيفية تحويل قائمة مهارات التعبير الكتابي إلى اختبار تحصيلي. .2
 وضبطه. ،وتصميمه، فية بناء اختبار التعبير الكتابيكي .3
 كيفية بناء دليل المعلم لكيفية تدريس مهارات التعبير الكتابي. .4



 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 
 الطريقة والجراءات  

 

 

 
 
 
 

  



 

 67 

 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

منهج  ويشمل ،ادراسته في ةالباحث هاتاتبع التي واإلجراءات الطريقة الفصل هذا يتناول
جابة عن ولإل، ةالدراسأداوات  بناءبيان كيفية  و  وعينتها، الدراسة مجتمع ووصف، ةالدراس

 مهاراتالمفاهيم و   تنمية على الكرتونية الرسوم استراتيجية أثر"في ةمشكلة الدراسة المتمثل

 في ةالباحث هاتاتبع التي واإلجراءات ،"األساس الرابع الصف تلميذات لدى الكتابي التعبير
جراءاتأدوات وثبات صدق مدى عن الكشف  اعداد الرسوم الكرتونية،، وكيفية الدراسة ، وا 

 .والصعوبات التى واجهت الباحثة في إعدادها، وكيفية التغلب عليها

 :الدراسة منهج: أولا 
 استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المناهج التالية:

 المنهج الوصفي:
يدرس ظاهرة أو نه" المنهج الذي بأ (83ص ،م2000) ستاذعرفه األغا واألحيث 

ة سئل، يمكن الحصول منه على معلومات تجيب عن أو قضية موجودة حاليا  ، أو حدثا  قضية، أ
استخدمت الباحثة  وقد، ذلك لوصف وتفسير نتائج الدراسة "، و دون تدخل الباحث فيها الدراسة

 طار النظري تحديد مهارات التعبير الكتابي، وكتابة اإلهم المفاهيم و هذا المنهج من أجل تحديد أ 
 لى الدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسة.الدراسة، والتعرف  إالخاص بمحاور 

 المنهج التجريبي:
الذي "المنهج  بأنه (234صم، 2000ومعدي ) عرفه القحطاني، والعامري،حيث 

نسانية، ويحاول تعظيم الصدق الداخلي والخارجي على حد سواء، يتوافق مع طبيعة الظواهر اإل
 .ون من الممكن تعيين أو اختيار مفردات عشوائية للتجربة  عندما يك ويكون ذلك جليا  

ستراتيجيية الرسوم ف إثر توظيإلى أوقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، بهدف التعرف 
عتمدة من خالل استخدام التجربة الم ،على تنمية المفاهيم ومهارات التعبير الكتابيالكرتونية 

 ستراتيجية.على هذه اإل
لتحديد  الباحثة اتبعهت ةطريق هوف ي؛التجريب المنهج الدراسة هذه في ةالباحث تاتبعوبذلك   

عتمـد وت. فيهـا والـتحكم ،عليهـا والسـيطرة ،مـا ظـاهرة تخـص التـي والمتغيـرات الظـروف مختلـف
التوصـل  بغـرض البحـث محـل بالظـاهرة الخاصـة المتغيـرات دراسـة عنـد المـنهج هـذا علـى ةالباحثـ
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 اسـتخدامحيـث إن . التابعـة والمتغيرات المستقلة المتغيرات بين تربط التي ،السببية العالقات إلى
 كبير نطاق على يستخدم أصبح بل فقط، الطبيعية العلوم على مقتصرا   يعد لم التجريبي  المنهج
 .واالنسانية ،واللغوية ،االجتماعية في العلوم أيضا

 :الدراسة نةمجتمع الدراسة وعي :ثانياا
المرحلــة فــي  ســاسميــع طــالب وطالبــات الصــف الرابــع األمجتمــع الدراســة مــن جيتكــون 

مـن تتـراوح أعمـارهم الـذين من التعليم العام فـي محافظـات غـزة والضـفة الغربيـة و  ساسية األولىاأل
حيـث أخـذت عينـة الدراسـة ،  الطبيعي لتلك المرحلة التعليميةتسع إلى عشر سنوات ضمن السن 

إلـــى مجمـــوعتين مســـتقلتين وهـــم المجموعـــة الضـــابطة  هنتـــم تقســـيم ة  طالبـــ (80)ممـــا يقـــارب عـــن
والتــي درســت بالطريقــة التقليديــة والمجموعــة التجريبيــة والبــالغ عــددها طالبــة  ( 40والبــالغ عــددها )

 .طالبة، والتي درست باستراتيجية الرسوم الكرتونية( 40)
 :العينة الستطالعية

 من طالبات الصف الخامس األساس، طالبة   )30)تكونت العينة االستطالعية من 
ايير معامالت الصعوبة والتمييز والتحقق من مع ،تجريب االختباربهدف عمل إجراءات 

 .المستخدمالصدق والثبات على االختبار جراءات وا  

 :متغيرات الدراسة ثالثاا:
 استراتيجية الرسوم الكرتونية. المتغير المستقل:

 تنمية المفاهيم.: المتغير التابع األول
 : تنمية مهارات التعبير الكتابي.المتغير التابع الثاني

 :والطرق التي اتبعتها الباحثة إلعدادها ،وأدواتها ،مواد الدراسة رابعاا:
 واختبار فرضياتها، تم بناء مواد وأدوات الدراسة، والتي تمثلت في: ،لتحقيق أهداف الدراسة     
  الكتابي.قائمة بمهارات التعبير 
 .قائمة بالمفاهيم المراد تنميتها 
 .دليل المعلم 
 .اختبار لقاس المفاهيم 
 .اختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي 
 .رسوم كرتونية 
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 : مهارات التعبير الكتابي مصادر قائمة

  سات التربوية .ااالطالع على البحوث والدر 
 تناولــت تنميــة مهــارات التعبيــر ت التربويــة  التــي االطــالع علــى الكتــب والمراجــع والمجــال

 .الكتابي
 ومـوجهي المرحلـة األساسـية، ألخـذ ارائهـم فـي تحديـد  ،مقابلة بعض معلمـي اللغـة العربيـة

 المراد تنميتها.مهارات التعبير الكتابي أهم 
 :الصورة األولية لقائمة مهارات التعبير

تحليل دروس القراءة من كتاب لغتنا الجميلـة للصـف الرابـع  بعد عداد القائمة األولية،إ تم 
كمــا تضــمنت القائمــة مقدمــة  ،)الــدرس الثــامن والتاســع والعاشــر والحــادي عشــر( للفصــل الدراســي

لهــذه  أو تعــديل ،أو حــذف ،افةضــمــن إ والمطلــوب مــن المحكمــين ،عــدادهالتوضــيح الهــدف مــن إ 
 القائمة.

 :مهارات التعبيرصدق قائمة 
التأكـد ب أعدت لقياسه، وقد قامـت الباحثـةنها سوف تقيس ما القائمة يعني: التأكد من أ صدق    

 من صدق القائمة بعدة طرق:
 داة )صدق المحكمين(:الصدق الظاهري أل . أ

 ،وليــة علــى مجموعــة مــن المحكمــينفــي صــورتها األ لدراســةداة اقامــت الباحثــة بعــرض أ
 التدريســــــية فــــــي الجامعــــــات الفلســــــطينية بغــــــزة،( عضــــــوا  مــــــن أعضــــــاء الهيئــــــة 13) تألفــــــت مــــــن

ولقـــد وضـــعوا بعـــض المالحظـــات  والمتخصصــين مـــن مـــوجهي ومعلمـــي الصـــف الرابــع األســـاس،
آلزمــة فــي ضــوء آراء المحكمــين، وتــم التوصــل وقامــت الباحثــة بــإجراء التعــديالت ال والتوجيهــات،

لتعبيــر الكتــابي المــراد تنميتهــا عــداد اختبــار مهــارات اوا   مهــارات التعبيــر الكتــابي،لــى قائمــة بــاهم إ
 ت الصف الرابع األساس.الدى تلميذ

حثـــة بتغييـــر بنـــود وقامــت البا ،بيـــر الكتـــابي بعــد الرجـــوع للمحكمـــينعـــداد اختبـــار مهــارات التعتــم إ 
ولقد  وكان التغيير في بعض األسئلة بحيث تم الحذف واإلضافة، مين،كراء المحاالختبار وفقا  آل
 ه تبعا للخطوات التالية.حيث تم بناؤ  التعبير الكتابي، ار مهاراتبتضمن االخت
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 الهدف من الختبار:
ســتراتيجية الرســوم التعبيــر الكتــابي مــن خــالل تطبيــق إ نظــرا ألن الدراســة تخــتص بتنميــة مهــارات

ـــة، ـــابي، الكرتوني ـــر الكت ـــاس بعـــض المهـــارات للتعبي ـــار هـــو قي ـــإن الهـــدف مـــن االختب ـــر  ف ـــان أث لبي
 الكرتونية وبذلك تم. ستراتيجية الرسومإ

 تصميم جدول مواصفات:
ونسـبة كـل مهـارة  على تحليـل المحتـوى، ا  وذلك اعتماد عداد جدول مواصفات،قامت الباحثة بإ   
 يوضح ذلك. (4.1)والجدول  مهارات المراد تنميتها،المن 

 جدول المواصفات لمهارات التعبير الكتابي(: 4.1جدول )

 سيةالمهارة الرئ المجال
عدد 
 الفقرات

الوزن 
 النسبي

 المجموع
النسبة 
 المئوية

 التعبير الكتابي

  %20 8 انتقاء اللفظ المالئم
 

 
 
40 

 
 
 
 

100% 

 %10 4 ترتيب الكلمات
 %10 4 الربط بحرف الجر
 %12,5 5 تحديد نوع األساليب
 %10 4 التعبير عن الصورة
 %10 4 التعبير عن الموضوع
 %20 8 ترتيب الجمل

 %7,5 3 اعادة الكتابة بخط جميل
 %100 40 %100 40 مهارات 8 المجموع

تحتوي على  ،أسئلة الصورة األولية لالختبار من عشر وقد تكونت صياغة مفردات االختبار:
 فقرة  تغطي المهارات المراد تنميتها لدى تلميذات الصف الرابع األساس. (45)

 الصورة المبدئية لختبار:
وذلــك  تــم عرضــه عــى مجموعــة مــن المحكمــين؛ ،بعــد االنتهــاء مــن إعــداد مفــردات االختبــار    

 للتأكد من:
 .مدى مناسبة أسئلة االختبار لتلميذات الصف الرابع األساس 
 .مدى مناسبة الصياغة اللغوية لتلميذات الصف الرابع األساس 
 .مدى مناسبة أسئلة االختبار لتلميذات الصف الرابع األساس 
 أو تعديلها. ،أو حذفها ،ضافتهاآراء أخرى تودون إ 
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 :التجربة الستطالعية لالختبار خامساا:
 عينة على االختبار بتطبيق ةالباحث تقام, ئيالنها بصورته االختبار إعداد بعد
، )خارج مجموعة عينة األساس من تلميذات الصف الخامس تلميذة  ( 30)قوامها  استطالعية

 صدق وحساب ،االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت بهدف حسابالدراسة الفعلية( 
تطبيقه على  دالختبار عنإلجراء االزمن الالزم و حتساب باإلضافة إلى ا ،االختبار وثبات فقرات
 العينة الفعلية.

 مهارات التعبير الكتابي:  زم لختبارال احتساب الزمن ال
زم لإلجابة عن أسئلة االختبار من الال الزمنفي ضوء التجربة االستطالعية تم حساب 

 تعين زمن بداية اإلجابة عن أسئلة االختبار. خالل:
نهاء اإلحساب متوسط الزمن الذي است  ،جابة عن أسئلة االختبارغرقته أول خمس طالبات، وا 
 ويحسب بالمعادلة التالية: ،آخر خمس طالبات في إنهاء اإلجابةومتوسط الزمن الذي استغرقته 

 زمن انهاء اإلجابة على الختبار لول خمس تلميذات + زمن انهاء اإلجابة لخر خمس تلميذات  متوسط الزمن =
10 

 دقيقة 45= 300 + 150متوسط الزمن = 
                                               10                

 :الختبار فقرات تحليل
 :يلي كما اإلحصائية الخطوات من بعدد ةالباحث تقام االختبار فقرات لتحليل   
 :الصعوبة معامل .1

االختبار  أسئلة من سؤال كل عن أجابوا للذين المئوية النسبة"  الصعوبة بمعامل يقصد
 عن أجبن تيالال وفرز مجموعتين، إلىالطالبات  درجات تقسيم تم فقد ولذلك خاطئة، إجابة

 وفقا الصعوبة معامل إيجاد ثم صحيحة، إجابة السؤالعن  أجابوا والذين ،خطأ السؤال إجابة
 :لمعادلة التاليةل

  = ص( م (الصعوبة معامل
 جابات الخطأعدد اإل

 جابات الخطأعدد اإلجابات الصحيحة + اإل
 

ما زادت النسبة تكون الفقرة أصعب, وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كل

 .(289:2002)عودة،والعكس صحيح, 
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 تبدأ بالفقرات بحيث صعوبتها، في متدرجة تكون  أن يجب االختبار فقرات أن العلماء ويرى     
-20أو ) (10-90%) بين صعوبتها قيمة تتراوح وبالتالي الصعبة، بالفقرات وتنتهي السهلة

  1982: 339) لبدة، أبو، )%50 حدود في ككل االختبار صعوبة معامل يكون  بحيث %(80
 :التمييز معامل .2

ى القدرة سؤال ما في التمييز بين الطالب ذإن مهمة التمييز تتمثل في تحديد مدى فاعلية 
بالقدر نفسه الذي يفرق االختبار بينهما في الدرجة النهائية  التحصيل العالية والطالب ضعيف

 حساب تم وقد ،وعلية تم احتساب معامل التمييز لكل سؤال من اسئلة االختبار ،بصورة عامة
 :التالية المعادلة وفق االختبار، فقرات من فقرة لكل التمييز معامل

 عدد االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد االجابات الصحيحة في المجموعة العليا  =ت( م (التمييز معامل
 في المجموعتيننصف عدد االفراد 

 (. 289م، ص2002 )عودة، 
الطلبة  تقسيم تم االختبار، فقرات من فقرة كل تمييز معامل الباحثة على تحصل ولكي

 نحصل الذين من الطلبة مجموع من (%27) وضمت علياال األولى المجموعة مجموعتين، إلى
الطلبة  مجموع من (%27) وضمت دنيا الثانية والمجموعة االختبار، في الدرجات أعلى على
 أالا  يجب التمييز معامل أن العلماء ويرى  االختبار، على الدرجات أدنى على حصلوا التيال من
 وعليان، أفضل )الزيود كانت كلما ذلك عن التمييز درجة ارتفعت كلما وأنه (%25) عن يقل

 :االختبار فقرات من فقرة لكل زوالتميي الصعوبة معامالت يبين التالي ، والجدول(م1998
 يوضح معامالت الصعوبة والتمييز :(4.2جدول )

 

# 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

# 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.42 0.60 21 0.75 0.67 

2 0.48 0.66 22 0.65 0.55 

3 0.35 0.65 23 0.5 0.45 

4 0.55 0.41 24 0.52 0.55 

5 0.35 0.42 25 0.47 0.60 

6 0.4 0.54 26 0.45 0.37 

7 0.65 0.52 27 0.5 0.63 

8 0.45 0.48 28 0.49 0.45 

9 0.78 0.63 29 0.4 0.48 

10 0.52 0.75 30 0.55 0.45 

11 0.55 0.55 31 0.50 0.63 

12 0.65 0.45 32 0.35 0.54 

13 0.64 0.60 33 0.65 0.45 
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# 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

# 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

14 0.43 0.39 34 0.50 0.48 

15 0.40 0.63 35 0.54 0.42 

16 0.45 0.45 36 0.42 0.60 

17 0.55 0.48 37 0.47 0.54 

18 0.65 0.45 38 0.53 0.50 

19 0.75 0.52 39 0.45 0.32 

20 0.39 0.46 40 0.48 0.55 

 0.514 المتوسط العام لمعامل الصعوبة

 0.522 المتوسط العام لمعامل التمييز
 

 0.35- 0.78) ) بين تراوحت االختبار فقرات صعوبة درجة أن السابق الجدول من يتضح   
  (0.32- 0.75) بين تراوحت االختبار فقرات تمييز درجة وأن %،51.4بمتوسط قدره 

المقبول  المستوى  ضمن تقع االختبار فقرات جميع أن إلى يشير مما %، 52.2 قدره بمتوسط
 .والتمييز  الصعوبة لمعامالت

  اختبار المهارات: وثبات صدق
 :الختبار صدق
يعني  فهو ، (254م، ص1997)فرج،  لقياسه صمم لما االختبار يقيس أن بالصدق، يقصد   
كلما  الصدق مؤشرات تعددت كلما وأنه أجلها، من صمم التي التربوية األهداف تحقيق درجة
 .األداة في الثقة زيادة على داال   ذلك كان
ا ةالباحث عتاتب  :الختبار صدق لحساب الطرق  من عددا
 :المحكمين صدق .1
كتاب  بتوجيه ةالباحثت قام المحكمين، صدق خالل من الدراسة أداة صدق من للتأكد   

 (7) ملحق لالختبار األولية الصورة عرض تم ثم ومن االختبار، بتحكيم المحكمين الستئذان
 في تدريس وطرق  المناهج بقسمي التدريس هيئة من المتخصصين األساتذة من على مجموعة

 بهدف وذلك ،(1) ملحق القسم وأساتذة مشرفي من عدد على عرضه تم كما غزة، جامعات
 :يلي مما التأكد
 أجله من الموضوعة للهدف فقرة كل تحقيق مدى.  
 االختبار لفقرات اللغوية الصياغة صحة مدى.  
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 الطلبة. لمستوى  الصياغة مةمالء مدى 

وحذف  الفقرات بعض بتعديل ةالباحثت قام المحكمون، أبداها التي المالحظات ضوء وفي   
 عدد وأصبح أفضل، بشكل األسئلة وتوزيع ،االختبار تشكيل بإعادة ةالباحث قامت كما بعضها،
  .سؤاال   (40 ) االختبار أسئلة

 

 :)التساق( الداخليالصدق  .2
 بعدلل الكلية درجةالو من الفقرات  فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب ةالباحث تقام   
 :التالي الجدول يبين كماوالنتائج  االختبار، إليه في تنتمي الذي

 

 درجة الكلية لالختبارالالفقرات مع يوضح معامالت الرتباط لكل فقرة من  (:4.3) جدول

# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
 0.000 0.603 .2 *0.000 0.822 .2 انتقاء اللفظ

1. 0.721 0.000* .3 0.733 0.000* 3. 0.613 0.000 

2. 0.743 0.000* 4. 0.748 0.000* 4. 0.666 0.000* 

 ترتيب الجمل نوع األساليب *0.000 0.749 3.

.4 0.619 0.000* 1. 0.820 0.000* 1. 0.743 0.000* 

.5 0.703 0.000* 2. 0.808 0.000* 2. 0.842 0.000* 

.6 0.719 0.000* .3 0.694 0.000* 3. 0.781 0.000* 

.7 0.819 0.000* .4 0.800 0.000* 4. 0.826 0.000* 

.8 0.723 0.000* .5 0.888 0.000* 5. 0.763 0.000* 

 *0.000 0.811 .6 التعبير عن الصورة ترتيب الكلمات

1. 0.938 0.000* 1. 0.821 0.000* 7. 0.771 0.000* 

2. 0.643 0.000* 2. 0.809 0.000* 8. 0.840 0.000* 

 اعادة الكتابة *0.000 0.838 3. *0.000 0.744 3.

.4 0.938 0.000* .4 0.806 0.000* 1. 0.814 0.000* 

 *0.000 0.719 .2 الموضوعالتعبير عن  الرابط بحرف الجر

1. 0.669 0.000* 1. 0.811 0.000* 3. 0.739 0.000* 
 0.05ومستوى داللة  28عند درجة حرية  0.3494" تساوي r * قيمة معامل االرتباط الجدولية " 
 0.4487ومستوى داللة  28عند درجة حرية  0.3494" تساوي r * قيمة معامل االرتباط الجدولية " 

 

 الدرجة الكلية مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أن السابق الجدول من يتضح    
 .باالتساق الداخلي يتسم االختبار أن على يدلل مما 0.05 مستوى  عند إليه تنتمي الذي للبعد
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 الصدق البنائي: .3
يعد الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد    

بالدرجة الكلية األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل مهارة من مهارات التعبير الكتابي 
كل لتحقق من الصدق البنائي تم حساب معامالت االرتباط بين كل درجة ل، وللفقرات المهارات

 مهارات التعبير الكتابي والدرجة الكلية للمهارات. نممهارة 
لالختبار،  الكلية االختبار والدرجة أبعاد معامالت االرتباط بين بحساب الباحثة تقام كما

 :الجدول التالي يبين كما والنتائج
 له الكلية الدرجة مع الختبار أبعاد ارتباطات يوضح: (4.4) جدول

 المهارات #
معامل 
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

 *0.000 0.833 انتقاء اللفظ  .1

 *0.000 0.818 ترتيب الكلمات  .2

 *0.000 0.866 الربط بحرف الجر .3

 *0.000 0.741 ساليبنوع األ .4

 *0.000 0.889 التعبير عن الصورة .5

 *0.000 0.794 التعبير عن الموضوع .6

 *0.000 0.778 ترتيب الجمل .7

 *0.000 0.769 الكتابةعادة إ .8

 0.05ومستوى داللة  28عند درجة حرية  0.3494" تساوي r * قيمة معامل االرتباط الجدولية " 
 0.4487ومستوى داللة  28عند درجة حرية  0.3494" تساوي r * قيمة معامل االرتباط الجدولية " 

 

 الكلية الدرجة مع دالة حققت ارتباطات لالختبار المكونة المفاهيم أبعاد أن السابق الجدول من يتبين

 مستوى  عند إحصائي ا دالة وجميعها  _0.889 ) ,0.741بين) ما االرتباطات تراوحت وقد لالختبار،

 .(0.05) داللة

 :الختبار ثبات
األداة  نفس باستخدام القياس تكرار عند النتائج نفس على الحصول" االختبار بثبات يقصد  
 ثبات معامل بحساب الباحثة قامت وقد, (120م، ص1997)األغا،  الظروف نفس وفي

 :التاليتين بالطريقتين االختبار التحصيلي
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 : Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ :   .1
وهي  لقياس الثبات أولىكطريقة   ختبارثبات االطريقة ألفا كرونباخ لقياس  الباحث تاستخدام
 أم الموضوعية األسئلة نوع من كانت سواء االختبارات في األسئلة أنواع من نوع أي في ت ستخدم
وفقا للقانون  كرونباخ ألفا معادلة باستخدام االختبار ثبات معامل حساب تم وقد ،المقالية األسئلة
 التالي: 
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1
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S

n
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 ( أن معامالت الثبات مرتفعة.4.5وقد يبين جدول رقم )

 ختباراللمعامل الثبات )طريقة ألفا كرونباخ( : (4.5جدول )

 المهارات #
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.727 انتقاء اللفظ  .1
 0.823 ترتيب الكلمات  .2
 0.938 الربط بحرف الجر .3
 0.835 نوع الساليب .4
 0.948 التعبير عن الصورة .5
 0.878 التعبير عن الموضوع .6
 0.755 ترتيب الجمل .7
 0.832 اعادة الكتابة .8

 0.819 الدرجة الكلية لالختبار 
  0.05عن مستوى داللة  االرتباط دال إحصائيا  معامل 

 

 مرتفعـةوهـي قيمـة  (0.819) الثبات الكلي تسـاوي معامل قيمة يتضح من الجدول السابق أن    
إلى تطبيقها على عينة  ةتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثي االختباروهذا يدل على أن 

  الدراسة
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 :النصفية التجزئة طريقة .2
األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام ) :ينأجز  ىحيث تم تجزئة فقرات االختبار إل   

ودرجات األسئلة الزوجية،  ،، ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية(الزوجية
وفقا  معامل االرتباط المعدل=  معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون م تصحيح ـوبعد ذلك ت

للمعادلة التالية : 
R1

2R
=


R ، حيث  Rودرجات  ،معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية

 .(4.6)وتم الحصول على النتائج الموضحة في جدول ، األسئلة الزوجية

 الختبار طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات يوضح نتائج : (4.6جدول )

معامل  المهارات #
 الرتباط 

معامل الرتباط 
 المعدل

 0.871 0.771 انتقاء اللفظ  .1
 0.826 0.703 ترتيب الكلمات  .2
 0.890 0.802 الربط بحرف الجر .3
 0.837 0.719 نوع الساليب .4
 0.839 0.723 التعبير عن الصورة .5
 0.872 0.773 التعبير عن الموضوع .6
 0.866 0.763 ترتيب الجمل .7
 0.938 0.883 اعادة الكتابة .8

 0.868 0.767 الدرجة الكلية لالختبار
 

)سبيرمان براون(  قيمة معامل االرتباط المعدل أن يتبين لنا (4.6) رقم جدولمن خالل ال   
(Spearman Brown )النهائية كما  في صورته المقياسكون يبذلك و ، ودال إحصائي ا ،مرتفع
، مما االختبارمن صدق وثبات  تقد تأكد ةالباحثكون تقابل للتوزيع، و  (8) في الملحق وه

أسئلة  عنواإلجابة  ،وصالحيتها لتحليل النتائج ،األداة المستخدمةعلى ثقة تامة بصحة  ايجعله
 .واختبار فرضياتها ،الدراسة
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 :20 ريتشاردسون  كودر معادلة .3
ا الباحثة قامت     وفقا   20تشاردسون ري كودر معادلة باستخدام االختبار ثبات بحساب أيض 

 للقانون التالي: 
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n  ،2: عدد األسئلة في االختبار

TS  :2تباين الكلي لالختبار، ال

sumS ات أسئلة : مجموع تباين
 االختبار.

النتائج حسب  فكانت20 ريتشاردسون  كودربحساب مكونات قانون  ةالباحث توقد قام      
 الجدول التالي:

 20 يوضح قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون  :(4.7جدول )

التباين الكلي  عدد األسئلة
 لالختبار

مجموع تباينات 
 أسئلة الختبار

 كودرقيمة 
 20 ريتشاردسون 

40 54.83 6.90 0.896 

 

 بدرجة مما يشير إلى أن االختبار يتمتع (0.896) تساوي  الثبات أن قيمة سبق مما يتضح    
 صالحية وتظهر عليها الحصول سيتم التي البيانات لصحةة الباحث تطمئن من الثبات عالية

 .للدراسة الفعلية العينة أفراد على االختبار للتطبيق
 :اختبار المفاهيمالخطوات التي تم بها اعداد قائمة الفاهيم و 

  :عداد قائمة للمفاهيم من خاللد قامت الباحثة بالبحث عن كيفية إلق
  سات التربوية .ااالطالع على البحوث والدر 
 التي تناولت تنمية المفاهيم.، والمجالت التربوية ،والمراجع ،االطالع على الكتب 
  اللغة العربية وموجهي المرحلة األساسية، ألخذ ارائهم في تحديد مقابلة بعض معلمي

 أهم المفاهيم المراد تنميتها.
 الصورة األولية لقائمة المفاهيم:

بعد تحليل دروس القراءة من كتاب لغتنا الجميلـة للصـف الرابـع )الـدرس  تم اعداد القائمة األولية،
 ( مفهوما .26حيث تم استخراج ) الدراسي األول،الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر( للفصل 

مــن إضــافة  مطلــوب مــن المحكمــينكمــا تضــمنت القائمــة مقدمــة لتوضــيح الهــدف مــن إعــدادها وال
 لهذه القائمة. للمفاهيم أو حذف مفاهيم غير مناسبة أو تعديل
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 صدق قائمة المفاهيم المراد تنميتها:
ما أعـدت لقياسـه، وقـد قامـت الباحثـة مـن التأكـد صدق القائمة يعني: التأكد من أنها سوف تقيس 

 من صدق القائمة بعدة طرق:
 الصدق الظاهري لداة )صدق المحكمين(: . أ

 في صورتها االولية على مجموعة من المحكمين، قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة
 ( عضوا  من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بغزة،13) تألفت من

ولقد وضعوا بعض المالحظات  والمتخصصين من موجهي ومعلمي الصف الرابع األساس،
زمة في ضوء أراء المحكمين، وتم التوصل امت الباحثة بإجراء التعديالت الالوق والتوجيهات،

 ( مفهوما .13مفهوما  إلى ) (26من ) ،مة باهم المفاهيم المراد تنميتهاالى قائ
 ،تم عرضها على مجموعة من المحكمينو  قائمة المفاهيم، احثة باعدادبعد أن قامت الب

ن الدراسة تختص في تنمية المفاهيم من خالل حيث إ حثة باعداد اختبار للمفاهيم،قامت البا
 توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية .

 ،عداد مفردات االختباربعد اإلنتهاء من إ  ،لصورة المبدئية لالختبارعدت الباحثة افأ
 عرضه على مجموعة من المحمين وذلك للتاكد من:ومن ثم 
 .مدى مناسبة االختبار لهدف الدراسة 
 .مدى مناسبة أسئلة االختبار لتلميذات الصف الرابع األساس 
 .مدى مناسبة الصياغة اللغوية لتلميذات الصف الرابع األساس 
 أو تعديلها. ،أو حذفها ،تهاخرى تودون اضافآراء أ 

 

 لالختبار:التجربة الستطالعية 
قامــت الباحثــة بتطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية  ،عــداد االختبــار بصــورته النهائيــةبعــد إ 
رج مجموعـة عينـة الدراسـة الفعليـة خـا األسـاس، ( طالبة  من تلميذات الصـف الخـامس30) قوامها

 وذلك لحساب 
  .معامل الصعوبة والتمييز لالختبار 
  .معامل ثبات وصدق االختبار 
  جراء االختبار.الزم إلالالزمن 
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 مل الصعوبة والتمييز لختبار المفاهيم:معا
 :يلي كما اإلحصائية الخطوات من بعدد ةالباحث تقام االختبار فقرات لتحليل

 :الصعوبة ومعامل التمييز معامل .1
وقد  ،ومعامالت التمييز الختبار المفاهيم ،جدول التالي يوضح نتائج معامالت الصعوبةال    

  :كانت على النحو التالي
 يوضح معامالت الصعوبة والتمييز :(4.8جدول )

 

# 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

# 
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.49 0.65 21 0.62 0.58 

2 0.51 0.67 22 0.65 0.55 

3 0.40 0.65 23 0.50 0.45 

4 0.56 0.42 24 0.52 0.55 

5 0.35 0.43 25 0.42 0.6 

6 0.46 0.59 26 0.55 0.37 

7 0.50 0.52 27 0.50 0.63 

8 0.55 0.48 28 0.59 0.45 

9 0.70 0.63 29 0.40 0.48 

10 0.4 0.79 30 0.65 0.51 

11 0.55 0.55 31 0.50 0.63 

12 0.65 0.45 32 0.35 0.63 

13 0.45 0.60 33 0.65 0.57 

14 0.43 0.39 34 0.50 0.48 

15 0.53 0.63 35 0.54 0.39 

16 0.56 0.45 36 0.52 0.60 

17 0.55 0.48 37 0.53 0.54 

18 0.65 0.45 38 0.34 0.50 

19 0.75 0.52 39 0.55 0.35 

20 0.48 0.55 40 0.40 0.45 

 0.520 المتوسط العام لمعامل الصعوبة

 0.530 المتوسط العام لمعامل التمييز
 

 0.34- 0.75) ) بين تراوحت االختبار فقرات صعوبة درجة أن السابق الجدول من يتضح   
  (0.35- 0.79) بين تراوحت االختبار فقرات تمييز درجة وأن %،52.0بمتوسط قدره 
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المقبول  المستوى  ضمن تقع االختبار فقرات جميع أن إلى يشير مما %، 53.0 قدره بمتوسط
 .والتمييز الصعوبة لمعامالت

  الختبار: وثبات صدق
 :الختبار صدق
ا ثةالباح عتاتب  :الختبار صدق لحساب الطرق  من عددا
 :المحكمين صدق .1

كتاب  بتوجيه الباحثة متقا المحكمين، صدق خالل من الدراسة أداة صدق من للتأكد
 (3) ملحق لالختبار األولية الصورة عرض تم ثم ومن االختبار، بتحكيم المحكمين الستئذان

 في تدريس وطرق  المناهج بقسمي التدريس هيئة من المتخصصين األساتذة من على مجموعة
 بهدف وذلك ،(1) ملحق القسم وأساتذة مشرفي من عدد على عرضه تم كما غزة، جامعات
 :يلي مما التأكد
 أجله من الموضوعة للهدف فقرة كل تحقيق مدى.  

 االختبار لفقرات اللغوية الصياغة صحة مدى.  

 الطلبة. لمستوى  الصياغة مةمالء مدى 

وحذف  الفقرات بعض بتعديلة الباحثمت قا المحكمون، أبداها التي المالحظات ضوء وفي   
 عدد وأصبح أفضل، بشكل األسئلة وتوزيع االختبار تشكيل بإعادة الباحثة قامت كما بعضها،
 .سؤاال    (40)االختبار أسئلة
 :)التساق( الداخليالصدق  .2
 بعدلل الكلية درجةالو من الفقرات  فقرة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب ةالباحث تقام   
 :التالي الجدول يبين كماوالنتائج  االختبار، إليه في تنتمي الذي

 درجة الكلية لالختبارالالفقرات مع يوضح معامالت الرتباط لكل فقرة من  :(4.9) جدول

# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
.1 0.669 0.000* .15 0.460 0.000* .29 0.611 0.000* 

.2 0.721 0.000* .16 0.569 0.000* .30 0.699 0.000* 

.3 0.655 0.000* .17 0.699 0.000* .31 0.798 0.000* 

.4 0.634 0.000* .18 0.747 0.000* .32 0.794 0.000* 

.5 0.638 0.000* .19 0.749 0.000* .33 0.619 0.000* 
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# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
معامل  #

 الرتباط

القيمة  
 الحتمالية

(sig) 
.6 0.708 0.000* .20 0.623 0.000* .34 0.634 0.000* 

.7 0.671 0.000* .21 0.625 0.000* .35 0.731 0.000* 

.8 0.696 0.000* .22 0.623 0.000* .36 0.772 0.000* 

.9 0.692 0.000* .23 0.678 0.000* .37 0.689 0.000* 

.10 0.769 0.000* .24 0.551 0.000* .38 0.890 0.000* 

.11 0.821 0.000* .25 0.725 0.000* .39 0.590 0.000* 

.12 0.771 0.000* .26 0.707 0.000* .40 0.604 0.000* 

.13 0.760 0.000* .27 0.760 0.000* 
 

.14 0.711 0.000* .28 0.660 0.000* 
 0.05ومستوى داللة  28عند درجة حرية  0.3494" تساوي r * قيمة معامل االرتباط الجدولية " 
 0.4487ومستوى داللة  28عند درجة حرية  0.3494" تساوي r * قيمة معامل االرتباط الجدولية " 

الدرجة  مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أن السابق الجدول من يتضح 
باالتساق  يتسم االختبار أن على يدلل مما 0.05 مستوى  عند إليه تنتمي الذي للبعد الكلية
 .الداخلي

 

 :الختبار ثبات
 طريقةو  ، Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ خالل تم عمل ثبات االختبار من    

 .(4.9) حصلنا على النتائج التالية حسب الجدولوقد  ،النصفية التجزئة
 ختباراللمعامل الثبات ) طريقة ألفا كرونباخ( : (4.10جدول )
# 

 المهارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الرتباط 

معامل الرتباط 
 المعدل

 0.894 0.809 0.873  الدرجة الكلية لالختبار
 

 ،مرتفعةوهي قيمة  ،(0.873) الثبات الكلي تساوي معامل قيمة يتضح من الجدول السابق أن   
 إلــى تطبيقــه ةتطمــئن الباحثــ ، وبــذلكتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــاتي االختبــاروهــذا يــدل علــى أن 
)ســــبيرمان بــــراون(  قيمــــة معامــــل االرتبــــاط المعــــدل أن تبــــين لنــــا ، كمــــا وقــــدعلــــى عينــــة الدراســــة

(SpearmanBrown )فـي الملحـق وفي صورته النهائية كمـا هـ االختباركون يبذلك و ، ةمرتفع 
علــى ثقــة  ، ممــا يجعلــهاالختبــارمــن صــدق وثبــات  تقــد تأكــد ةالباحثــكــون تللتوزيــع، و  قــابال   (4)
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واختبـار  ،أسئلة الدراسـة عنواإلجابة  ،وصالحيتها لتحليل النتائج ،األداة المستخدمةتامة بصحة 
 .فرضياتها

 :20 ريتشاردسون  كودر معادلة

ا الباحثة قامت    وفقا   20ريتشاردسون  كودر معادلة باستخدام االختبار ثبات بحساب أيض 
 للقانون التالي: 













 
2

22

20
1-n

n
=

T

sumT

S

SS
K 

n  ،2: عدد األسئلة في االختبار

TS  :2تباين الكلي لالختبار، ال

sumS ات أسئلة : مجموع تباين
 االختبار.
النتائج حسب الجدول  فكانت 20 ,ريتشاردسون  كودربحساب مكونات قانون  ةالباحث توقد قام
 التالي:

 20 يوضح قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون : (4.11جدول )

التباين الكلي  عدد األسئلة
 لالختبار

مجموع تباينات 
 أسئلة الختبار

 كودرقيمة 
 20 ريتشاردسون 

40 63.40 5.88 0.930 
 

 مما يشير إلى أن االختبار يتمتع (0.930), تساوي  الثبات أن قيمة سبق مما تضح  
 وتظهر عليها الحصول سيتم التي البيانات لصحة الباحثة تطمئن من الثبات عالية بدرجة

 .للدراسة الفعلية العينة أفراد على االختبار للتطبيق صالحية
 جراء اختبار المفاهيم:زم إلآلالزمن التحديد 

 من خالل: االزم لإلجابة عن أسئلة االختبا، الزمنفي ضوء  التجربة االستطالعية تم حساب 
 سئلة االختبار.تعيين زمن بداية في اإلجابة عن أ

نهاء االجابة عن أسئلة االختبار،حساب متوسط الزمن الذي استغرقته أول خمس طالبات،   وا 
 التالية:ويحسب بالمعادلة  ومتوسط الزمن الذي استغرقته آخر خمس طالبات في إنهاء اإلجابة،

 نهاء اإلجابة لخر خمس تلميذاتزمن إنهاء اإلجابة على الختبار ألول خمس تلميذات + زمن إمتوسط الزمن =
10 

 دقيقة 45= 300 + 150متوسط الزمن = 
                                               10                
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 :التجريب بدء قبل المتغيرات ضبط سادساا:
ــا    تــنجم قــد التــي لآلثــار وتجنب ــا النتــائج، ســالمة علــى الباحثــة مــن حرص 
 المجمــوعتين طريقــة تبنــى متــ فقــد التجربــة، علــى المتغيــرات الدخيلــة بعــض عــن

  (1998عالم، أبو( والضابطة التجريبية
 المتغيـــرات ضـــبط مـــن بـــالتحقق الباحثـــة قامـــت المجمـــوعتين هـــاتين ضـــوء وفـــي   

 :يلي كما
 :قبل التطبيق في اختبار مهارات التعبير الكتابيالضابطة والتجريبية  المجموعتين تكافؤ

تم استخدام  القبلي التحصيل الضابطة والتجريبية في المجموعتينوللتحقق من تكافؤ 
بين متوسط درجات للمقارنة "  IndependentSamples t testمستقلتين " لعينتين  t اختبار

فكانت قبل التطبيق في اختبار مهارات التعبير الكتابي  الضابطةالمجموعة و المجموعة التجريبية 
 (.4.12كما يوضحها الجدول ) النتائج
قبل المجموعة الضابطة ( للفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية و Tنتائج اختبار ): (4.12) جدول

 التطبيق

 العدد المجموعة المهارات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

الدللة 
 اإلحصائية

 0.884 4.20 30 التجريبية انتقاء اللفظ المناسب
1.191 0.090 

غير دالة 
 0.764 3.98 30 الضابطة إحصائية

 0.888 2.40 30 التجريبية ترتيب الكلمات
1.081 0.120 

غير دالة 
 0.762 2.20 30 الضابطة إحصائية

 0.732 2.40 30 التجريبية الربط بحرف الجر
0.330 0.843 

غير دالة 
 0.888 2.34 30 الضابطة إحصائية

 0.81 3.10 30 التجريبية نوع الساليب
0.759 0.623 

غير دالة 
 0.72 2.97 30 الضابطة إحصائية

 0.884 2.20 30 التجريبية التعبير عن الصورة
1.642 0.078 

غير دالة 
 0.744 1.90 30 الضابطة إحصائية

 0.798 2.40 30 التجريبية التعبير عن الموضوع
1.597 0.084 

غير دالة 
 0.88 2.10 30 الضابطة إحصائية

 0.921 5.00 30 التجريبية ترتيب الجمل
0.737 0.689 

غير دالة 
 0.900 4.85 30 الضابطة إحصائية
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 العدد المجموعة المهارات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

الدللة 
 اإلحصائية

 0.700 1.66 30 التجريبية اعادة الكتابة
0.954 0.590 

غير دالة 
 0.883 1.49 30 الضابطة إحصائية

 6.217 23.36 30 التجريبية المجموع الكلي
1.107 0.098 

غير دالة 
 6.141 21.83 30 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )58 ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي )2.001. 
 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )58 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )2.663. 

 

 : ( السابق4.12تبين من الجدول )
 

ـــــــــــار ـــــــــــي لالختب ـــــــــــوع الكل ـــــــــــة T: أن قيمـــــــــــة )بالنســـــــــــبة للمجم ( المحســـــــــــوبة لدرجـــــــــــة الكلي
( الجدوليـــــــــــــة التـــــــــــــي تســـــــــــــاوي Tوهـــــــــــــي أكبـــــــــــــر مـــــــــــــن قيمـــــــــــــة ) 1.107لالختبـــــــــــــار تســـــــــــــاوي 

(، ممــــــــــــــا يــــــــــــــدلل علــــــــــــــى 05.0ومســــــــــــــتوى داللــــــــــــــة ) 58عنــــــــــــــد درجــــــــــــــة حريــــــــــــــة  2.001
 الضــــــابطة المجموعـــــة درجـــــات متوســـــط بــــــينعـــــدم وجــــــود فــــــروق ذات إحصـــــائية 

  الكتابي التعبير مهاراتل القبلياالختبار  في التجريبية والمجموعة

 قبل التطبيق في اختبار المفاهيمالضابطة والتجريبية  المجموعتين تكافؤ
 تم استخدام اختبار القبلي التحصيل الضابطة والتجريبية في المجموعتين وللتحقق من تكافؤ

t مستقلتين " لعينتينIndependentSamples t test  " بين متوسط درجات المجموعة للمقارنة
كما يوضحها  فكانت النتائجقبل التطبيق في اختبار المفاهيم المجموعة الضابطة  والتجريبية 
 .(4.13) الجدول
قبل  وعة التجريبية والمجموعة الضابطة( للفروق بين متوسط درجات المجمTنتائج اختبار ): (4.13جدول )

 التطبيق

 العدد المجموعة 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

الدللة 
 اإلحصائية

 5.102 23.5 30 التجريبية اختبار المفاهيم
1.030 0.084 

غير دالة 
 6.221 22.19 30 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )58 ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي )2.001. 
 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )58 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )2.663. 
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 : ( السابق4.13تبين من الجدول )
 

ـــــــــــار ـــــــــــي لالختب ـــــــــــوع الكل ـــــــــــة T: أن قيمـــــــــــة )بالنســـــــــــبة للمجم ( المحســـــــــــوبة لدرجـــــــــــة الكلي
( الجدوليــــــــــــــة التــــــــــــــي تســــــــــــــاوي Tوهــــــــــــــي أقــــــــــــــل مــــــــــــــن قيمــــــــــــــة ) 1.030لالختبــــــــــــــار تســــــــــــــاوي 

(، ممــــــــــــــا يــــــــــــــدلل علــــــــــــــى 05.0ومســــــــــــــتوى داللــــــــــــــة ) 58عنــــــــــــــد درجــــــــــــــة حريــــــــــــــة  2.001
 الضــــــابطة المجموعـــــة درجـــــات متوســـــط بــــــينعـــــدم وجــــــود فــــــروق ذات إحصـــــائية 

   القبلي المفاهيم االختبار في التجريبية والمجموعة

 :اإلحصائية المعالجات سابعاا:
 باستخدام "SPSS"االجتماعية  للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت

 :التالية اإلحصائية بالطرق  وذلك الدراسة أسئلة عن اإلجابة بهدف الحاسوب،
 : الختبار وثبات صدق من التحقق في المستخدمة اإلحصائية األساليب – أ

 التحصيلي االختبار فقرات من فقرة كل صعوبة درجة لحساب الصعوبة معامل. 
 والدنيا العليا المجموعات بين الفقرات تمييز لحساب التمييز معامل. 
 الداخلي االتساق صدق عن للكشف :بيرسون  االرتباط معامل. 
 النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب :سبيرمان براون  معادلة. 
 االختبار ثبات إليجاد : 20 ريتشاردسون  كودر معامل. 
 :الدراسة أسئلة عن اإلجابة في المستخدمة اإلحصائية األساليب - ب

 مستقلتين عينتين متوسطي بين للفروق  ت اختبار. 
 ثر فاعلية األ من للتحقق إيتا معامل مربع 
 عن اإلجابة خالل وذلك من الدراسة، هذه إليها توصلت التي النتائج بعرضالباحثة  وستقوم
 المناسبة. اإلحصائية باألساليب األسئلة

 :اعداد الرسوم الكرتونيةخطوات  ثامناا:
 الخطوات التي اتبعتها الباحثة في إعداد الرسوم الكرتونية: 

 و محسوس.أهيم، مع تمييز نوع المفهوم مجرد تحليل الدروس، واستخراج المفا .1
 والتي يركز عليها المنهاج. ،انتقاء المفاهيم المناسبة ألعمار التالميذ والمهمة .2
 التي تعبر عن المفهوم.ابتكار الصورة  .3
وضع الشخصيات المناسبة لهذا المفهوم مع التعليقات على المفهوم حيث تكون جميعها  .4

 .للمفهوم ا  واحد ا  تعليق صحيحخاطئة ما عدا 
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 ترك مكان فارغ يطلب من التلميذ التعبير عن رأيه. .5
 الرسومات الكرتونية وكيفية التغلب عليها: إعدادومن الصعوبات التي واجهت الباحثة في 

ت العنكبوتية، خاصة لحداثة عدم وجود رسوم كرتونية جاهزة موجودة على الشبكا .1
 ، ولم يتطرق أحد لدراسة تنمية المفاهيم في اللغة العربية .البحث

صعوبة تجسيد المفاهيم المجردة، ووضعها في قالب يسهل على التالميذ فهمه  .2
 واستيعابه.

 الرسوم الكرتونية بالكفاءة والجودة المالئمة. إنتاجمتالك الباحثة القدرة على اعدم  .3
 مشرفين استخدموا الرسوم الكرتونية في مجال اللغة العربية. أوعدم وجود معلمين  .4

 قامت الباحثة بالخطوات التالية: ،تغلب على الصعوبات التي واجهت الباحثةللو 

وشرحت لهم الفكرة وأعطتهم التصاميم، وقاموا بتنفيذ استعانت الباحثة بمصممين،  .1
 الفكرة.

سهل فهمه يوم القريبة من بيئة التلميذ حتى اختارت الباحثة أنسب الشخصيات والرس .2
 واستيعابه وتنميته.

والدراسات العربية الموجودة بهذا المجال  األجنبيةاطلعت الباحثة على بعض الدراسات  .3
 ودراسة عبد الرحمن ،(م2014الكبيسي )دراسة و  (،م2016دراسة افيل واوسكي )

 (.م2013أبو شقير )ودراسة  ،(م2014)
في الشبكة العنكبوتية، ومشاهدة الفيديوهات في  اإلنترنتطلعت الباحثة على مواقع ا .4

 وكيفية تقويمها. ،وتنفيذها إعدادهاخطوات 

 :خطوات تصميم الدراسة تاسعاا:

)المستقل  رينية واالجنبية ذات الصلة بالمتغيالعربمراجعة الدراسات والبحوث السابقة  .1
 .والتابع(

وتحديد المفاهيم   ر،لى الدرس الحادي عشإاللغة العربية من الدرس الثامن  تحليل كتاب .2
 المتضمنة في الكتاب.

 ،كد من صدقهاأضمنة في كتاب اللغة العربية والتهم المفاهيم المتعداد قائمة بأإ  .3
 الرابع.متها لتالميذ الصف ءومال

 كد من صدقها.أوالت ،عداد قائمة لمهارات التعبير الكتابيإ  .4
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بحيث يعتبر دليل  طار العام  لدليل المعلم وفقا الستراتيجية الرسوم الكرتونية،عداد اإلإ  .5
، وتم تحكيمه من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين وموجها   المعلم مرشدا  
 والمختصين.

 وثباته.، كد من صدقهأتنميتها بحيث تم التاهيم المراد بناء اختبار للمف .6
 وثباته. ،بناء اختبار لمهارات التعبير الكتابي وتم التاكد من صدقه .7
( طالبة خارج عينة الدراسة من 30دوات الدراسة على عينة استطالعية قوامها )أتطبيق  .8

  ساس.درسة على تلميذات الصف الخامس األنفس الم
ة والضابطة، وضبط المتغيرات قبل لى المجموعتين التجريبيدوات الدراسة القبلية عأتطبيق 

والتحصيل في مادة اللغة العربية، والعمر  ،مثل: التحصيل العام للتلميذات جراء الدراسةإ
حيث تم رصد  الزمني للتلميذات، والقياس القبلي الختبار المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي،

 األساس بية، والعمر الزمني، وذلك في الصف الرابعتحصيل التلميذات في مادة اللغة العر 
 من سجالت المدرسة.

  رابعلتطبيق استراتيجية الرسوم الكرتونية على تلميذات المجموعة التجريبية  من الصف ا .9
رسة الزيتون االبتدائية، بينما تم استخدام الطريقة االعتيادية لتلميذات د( بم4)األساس

ومهارات التعبير  ( لتدريس المفاهيم5) األساس الرابعالصف المجموعة الضابطة 
عشر من دروس اللغة  والحادي ،والعاشر ،والتاسع ،الكتابي الخاصة بالدرس الثامن

ول  لكال المجموعتين  بواقع حصتين لكل درس من الدروس اللغة العربية  الفصل األ
 العربية المشار اليها اعاله.

الدراسة في المجموعتين التجريبية  على تلميذات عينة تنفيذ التجربة بعد االنتهاء من .10
على كال  ق اختبار مهارات التعبير الكتابيوتطبي ، تم تطبيق اختبار المفاهيموالضابطة

 المجموعتين.
 ،واختبار مهارات التعبير الكتابي  البعدي ،تجميع البيانات لكل من اختبار المفاهيم .11

، وتفسير النتائج ومناقشتها ووضع ( (spssحصائيا بواسطة برنامجإوتحليلهما 
 التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 
ووضع  ،وتفسيرها ،تحليل نتائج الدراسة

 التوصيات والمقترحات 
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 الفصل الخامس

 والمقترحاتوضع التوصيات و  وتفسيرها تحليل نتائج الدراسة

 على الكرتونية رسومال استراتيجية ر توظيفأث" كشف عنهدفت هذه الدراسة إلى ال
" حيث قامت األساس الرابع الصف تلميذات لدى الكتابي التعبير مهاراتو  ،المفاهيم تنمية

التعبير الكتابي لذلك، وقد تم  م وعمل اختبار للمفاهيم ومهاراتالباحثة بإعداد وبناء دليل المعل
وأساتذة جامعيين  ،من وجهة نظر معلمين ومشرفين تربويين من الدراسة وأدواتها تحكيم الهدف

 ار المهارات على كلفي المناهج وطرق تدريس اللغة العربية واإلحصاء، وقد تم تطبيق اختب
 من  مجموعات الدراسة.  مجموعة

وتحليلها تحليال  إحصائيا ، باستخدام البرنامج  ،بجمع البيانات ةالباحث تولقد قام
( للحصول على النتائج بحسب أسئلة الدراسة وفرضياتها، والتي يمكن (SPSSاإلحصائي 

 توضيحها ومناقشتها كما يلي: 

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها وتفسيرها: 

 أولا : النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي وتفسيرها: 

  تنمية على الرسوم الكرتونية ستراتيجيةإ أثر ما ما يلي: "عن وينص السؤال الرئيسي   
 ". األساس الرابع الصف تلميذات لدى  الكتابي التعبير المفاهيم ومهارات

 األسئلة الفرعية األتية:  نالسؤال قامت الباحثة باإلجابة عهذا عن ولإلجابة 

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشته وتفسيره:
 لستخدام المقترح ما التصور :وينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على  

 لدى الكتابي التعبير مهاراتو  ،المفاهيم لتنمية المقترحة الكرتونية المفاهيم استراتيجية
 ؟األساس الرابع الصف تلميذات

وقد تم بناء  (،9ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة يإعداد دليل للمعلم ملحق رقم )  
للمفاهيم المراد تنميتها والمهارات التي تم تحكيمها. كونها أكثر المهارات أهمية  الدليل وفقا  

رشادات وتوجيهات وتعليمات، ونبذة عن إم على للصف الرابع األساس، وقد تضمن دليل المعل
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، لمعلم : األهداف العامة  والخاصةاستراتيجية الرسوم الكرتونية، كما تضمن االطار العام لديل ا
 وتخطيط  الدروس، والوسائل المعينة والمناسبة، واألنشطة، والتقويم.

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشته وتفسيره:
المراد تنميتها لدى تلميذات الصف  ما المفاهيم: وينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على

 الرابع األساس؟
 بناء على تحليل محتوى أربعة دروسوذلك  ،عداد قائمة بأهم المفاهيمإحثة  بقامت البا  

 ثة على الدراساتمن خالل اطالع الباحو  ،األساس عمن كتاب لغتنا الجميلة للصف الراب
 من مشرفي مجموعة من المحكمينثم عرضها على دبيات في المناهج ومن ، واألقةالساب

  ا ،مفهوم (26) على بصورتها األولية، بحيث تضمنت القائمة ومعلمي المرحلة األساسية األولى
 وكانت على النحو التالي:

 قائمة المفاهيم(: 5.1) جدول
 نوعه المفهوم الرقم نوعه المفهوم الرقم
 محسوس السائل .14 محسوس الغابة  .1
 مجرد السعي .15 محسوس االطفائي  .2
 محسوس الهطول .16 مجرد الشجاعة  .3
 مجرد الجوع  .17 مجرد السخرية   .4
 مجرد الندم .18 مجرد االحترام  .5
 مجرد اللهو .19 مجرد الفخر  .6
 مجرد البريد االلكتروني .20 محسوس النبع  .7
 مجرد البريد العادي .21 محسوس قطرة  .8
 محسوس المرسل .22 محسوس بخار  .9
 محسوس المستقبل .23 مجرد صافية  .10
 مجرد التواصل .24 مجرد تجمد  .11
 محسوس البريد يساع .25 محسوس جليد  .12
 مجرد الشوق  .26 مجرد طبقة  .13
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 ومناقشته وتفسيره: لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الثا
 تنميتها المراد الكتابي التعبير مهارات ما :وينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على     
 ؟األساس الرابع تلميذات الصف لدى
طالعها على الدراسات والبحوث مهارات التعبير الكتابي من خالل اعدت الباحثة قائمة بأ 

السابقة، واألدبيات في المناهج وطرق التدريس اللغة العربية، ثم قامت الباحثة بعرضها على 
 منت القائمة ولى، وتضشرفي ومعلمي المرحلة االساسية األمجموعة من المحكمين من م

 ( وكانت على النحو التالي:6) ( مهارات للتعبير الكتابي أنظر ملحق رقم8على )النهائية 
 مهارة انتقاء اللفظ المناسب للمعنى. .1
 مهارة ترتيب الكلمات لتكوين جمل مفيدة. .2
 مهارة استخدام أدوات الربط بشكل صحيح. .3
 مهارة تحديد نوع األساليب اإلحصائية في الجمل. .4
 وصف الصورة والتعبير عنها.مهارة  .5
 مهارة تجنب االلفار العامية واستخدام االلفار العربية الفصحى. .6
 مهارة اعداد ترتيب جمل غير مرتبة لتكون موضوعا قصيرا. .7
 مهارة حسن الخط ووضوحه. .8

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشته وتفسيره:
لة إحصائية )الدذات هل توجد فروق  :وينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على   

05.0اختبار مهارات  في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسط ( بين 
 الكتابي؟ التعبير

 ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري التالي: 
 الضابطة المجموعة درجات متوسط ( بين05.0لة إحصائية )الد ذات ال توجد فروق 

 .الكتابي التعبير مهارات في التجريبية والمجموعة

 IndependentSamples t testلعينتين مستقلتين " t الفرض تم استخدام اختبار االختبار هذ
 التعبير مهارات في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسط " للمقارنة بين
 (.5.2فكانت النتائج كما يوضحها الجدول )الكتابي لنحو، 
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 في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسط ( للفروق بينTنتائج اختبار ): (5.2) جدول
 الكتابي التعبير مهارات

 العدد المجموعة المهارات
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

الدللة 
 اإلحصائية

انتقاء اللفظ 
 المناسب

 0.342 7.24 40 التجريبية
9.592 0.000 

دالة 

 0.921 5.75 40 الضابطة إحصائية

 ترتيب الكلمات
 0.534 3.80 40 التجريبية

7.190 0.000 
دالة 

 0.732 2.77 40 الضابطة إحصائية

الربط بحرف 
 الجر

 0.767 3.75 40 التجريبية
6.826 0.000 

دالة 

 0.988 2.40 40 الضابطة إحصائية

 نوع الساليب
 0.812 4.55 40 التجريبية

4.239 0.000 
دالة 

 0.77 3.80 40 الضابطة إحصائية

التعبير عن 
 الصورة

 0.441 3.44 40 التجريبية
7.439 0.000 

دالة 

 0.333 2.79 40 الضابطة إحصائية

التعبير عن 
 الموضوع

 0.898 3.60 40 التجريبية
7.019 0.000 

دالة 

 0.886 2.20 40 الضابطة إحصائية

 ترتيب الجمل
 0.948 7.30 40 التجريبية

5.599 0.000 
دالة 

 0.969 6.10 40 الضابطة إحصائية

 اعادة الكتابة
 0.794 2.70 40 التجريبية

4.483 0.000 
دالة 

 0.991 1.80 40 الضابطة إحصائية

 المجموع الكلي
 4.702 36.38 40 التجريبية

6.688 0.000 
دالة 

 6.831 27.61 40 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )78 ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي )1.990. 
 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )78 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )2.640. 

 

 : التي( ا5.2تبين من الجدول )
 

( المحسوبة لدرجة الكلية لالختبار تساوي T: أن قيمة )بالنسبة للمجموع الكلي لالختبار   
ومستوى  ،78حرية عند درجة  1.990( الجدولية التي تساوي Tوهي أكبر من قيمة ) 6.688
 درجات متوسط بينإحصائية  داللة (، مما يدلل على وجود فروق ذات05.0) داللة
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ولصالح  ،الكتابي التعبيرة مهارا االختبار البعدي ل في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة
 المجموعة التجريبية

وهي أكبر من  9.592( المحسوبة تساوي T) تبين أن قيمة: لمهارة انتقاء اللفظبالنسبة    
(، مما 05.0ومستوى داللة ) 78عند درجة حرية  1.990( الجدولية التي تساوي Tقيمة )

يدلل على وجود فروق ذات إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات 
 انتقاء اللفظ ولصالح المجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي لمهارة 

( المحســـــــــــوبة تســـــــــــاوي T: تبـــــــــــين أن قيمـــــــــــة )لمهـــــــــــارة ترتيـــــــــــب الكلمـــــــــــات بالنســـــــــــبة    
ـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 7.190 ـــــــــــي تســـــــــــاوي Tوهـــــــــــي أكب ـــــــــــة الت ـــــــــــد درجـــــــــــة  1.990( الجدولي عن
(، ممـــــــــــــــا يــــــــــــــدلل علـــــــــــــــى وجــــــــــــــود فـــــــــــــــروق ذات 05.0ومســـــــــــــــتوى داللــــــــــــــة ) 78حريــــــــــــــة 

ســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات المجموعـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــابطة ومتوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات إحصـــــــــــــــــائية بـــــــــــــــــين متو 
المجموعـــــــــــــة التجريبيـــــــــــــة فـــــــــــــي االختبـــــــــــــار البعـــــــــــــدي لمهـــــــــــــارة ترتيـــــــــــــب الكلمـــــــــــــات ولصـــــــــــــالح 

 المجموعة التجريبية
ــــــــربالنســــــــبة     ــــــــرف الج ــــــــرابط بح ــــــــارة ال ــــــــين أن قيمــــــــة ): لمه ( المحســــــــوبة تســــــــاوي Tتب

ـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 6.826 ـــــــــــي تســـــــــــاوي Tوهـــــــــــي أكب ـــــــــــة الت ـــــــــــد درجـــــــــــة  1.990( الجدولي عن
ــــــــــة ) 78حريــــــــــة  ــــــــــى وجــــــــــود فــــــــــروق ذات05.0ومســــــــــتوى دالل ــــــــــة (، ممــــــــــا يــــــــــدلل عل  دالل

إحصـــــــــــــــــائية بـــــــــــــــــين متوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات المجموعـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــابطة ومتوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات 
المجموعــــــــــة التجريبيــــــــــة فــــــــــي االختبــــــــــار البعــــــــــدي لمهــــــــــارة الــــــــــرابط بحــــــــــرف الجــــــــــر ولصــــــــــالح 

 المجموعة التجريبية
( المحســــــــــــوبة تســــــــــــاوي Tين أن قيمــــــــــــة )تبــــــــــــ: ســــــــــــاليبلمهــــــــــــارة نــــــــــــوع األبالنســــــــــــبة    

ـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 4.239 ـــــــــــي تســـــــــــاوي Tوهـــــــــــي أكب ـــــــــــة الت ـــــــــــد درجـــــــــــة  1.990( الجدولي عن
ــــــــــة ) 78حريــــــــــة  ــــــــــى وجــــــــــود فــــــــــروق ذات05.0ومســــــــــتوى دالل ــــــــــة (، ممــــــــــا يــــــــــدلل عل  دالل

إحصـــــــــــــــــائية بـــــــــــــــــين متوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات المجموعـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــابطة ومتوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات 
ـــــــــرابط  ـــــــــار البعـــــــــدي لمهـــــــــارة ال ـــــــــي االختب ـــــــــة ف ـــــــــوع األالمجموعـــــــــة التجريبي ســـــــــاليب ولصـــــــــالح ن

 المجموعة التجريبية
( المحســــــــوبة تســــــــاوي T: تبــــــــين أن قيمــــــــة )لمهــــــــارة التعبيــــــــر عــــــــن الصــــــــورةبالنســــــــبة    

ـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 7.439 ـــــــــــي Tوهـــــــــــي أكب ـــــــــــة الت ـــــــــــد درجـــــــــــة  1.990تســـــــــــاوي ( الجدولي عن
ــــــــــة ) 78حريــــــــــة  ــــــــــى وجــــــــــود فــــــــــروق ذات05.0ومســــــــــتوى دالل ــــــــــة (، ممــــــــــا يــــــــــدلل عل  دالل

إحصـــــــــــــــــائية بـــــــــــــــــين متوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات المجموعـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــابطة ومتوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات 
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المجموعــــــــــة التجريبيــــــــــة فــــــــــي االختبـــــــــــار البعــــــــــدي لمهــــــــــارة الـــــــــــرابط التعبيــــــــــر عــــــــــن الصـــــــــــورة 
 ولصالح المجموعة التجريبية

ــــــــــر عــــــــــن الموضــــــــــوع بالنســــــــــبة     ــــــــــارة التعبي ــــــــــين أن قيمــــــــــة ): لمه ( المحســــــــــوبة Tتب
عنـــــــــــد  1.990( الجدوليـــــــــــة التـــــــــــي تســـــــــــاوي Tوهـــــــــــي أكبـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 7.019تســـــــــــاوي 

(، ممــــــــــا يــــــــــدلل علــــــــــى وجــــــــــود فــــــــــروق ذات 05.0ومســــــــــتوى داللــــــــــة ) 78درجــــــــــة حريــــــــــة 
ــــــــــــة  ط درجــــــــــــات إحصــــــــــــائية بــــــــــــين متوســــــــــــط درجــــــــــــات المجموعــــــــــــة الضــــــــــــابطة ومتوســــــــــــدالل

المجموعـــــــــة التجريبيــــــــــة فــــــــــي االختبـــــــــار البعــــــــــدي لمهــــــــــارة الـــــــــرابط التعبيــــــــــر عــــــــــن الموضــــــــــوع 
 ولصالح المجموعة التجريبية

ـــــــــــب الجمـــــــــــل بالنســـــــــــبة     ـــــــــــين أن قيمـــــــــــة )لمهـــــــــــارة ترتي ( المحســـــــــــوبة تســـــــــــاوي T: تب
ـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 5.599 ـــــــــــي تســـــــــــاوي Tوهـــــــــــي أكب ـــــــــــة الت ـــــــــــد درجـــــــــــة  1.990( الجدولي عن
(، ممـــــــــــــــا يــــــــــــــدلل علـــــــــــــــى وجــــــــــــــود فـــــــــــــــروق ذات 05.0ومســـــــــــــــتوى داللــــــــــــــة ) 78حريــــــــــــــة 

إحصـــــــــــــــــائية بـــــــــــــــــين متوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات المجموعـــــــــــــــــة الضـــــــــــــــــابطة ومتوســـــــــــــــــط درجـــــــــــــــــات 
المجموعــــــــــــــة التجريبيــــــــــــــة فــــــــــــــي االختبــــــــــــــار البعــــــــــــــدي لمهــــــــــــــارة ترتيــــــــــــــب الجمــــــــــــــل ولصــــــــــــــالح 

 المجموعة التجريبية
وهي أكبر من  4.483( المحسوبة تساوي T: تبين أن قيمة )لمهارة اعادة الكتابة بالنسبة    

(، مما 05.0ومستوى داللة ) 78عند درجة حرية  1.990( الجدولية التي تساوي Tقيمة )
يدلل على وجود فروق ذات إحصائية بين متوسط درجات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات 

 المجموعة التجريبيةالمجموعة التجريبية في االختبار البعدي لمهارة اعادة الكتابة ولصالح 
 على الرسوم الكرتونية استراتيجية أثر ما السؤال الرئيسي: وفيما يتعلق بحجم األثر الناتج عن

األساس، قامت الباحثة بحساب مربع  الرابع الصف تلميذاتلدى  يومهارات التعبير الكتاب تنمية
 (:42:2000التالية )عفانة  (  من خالل القوانينd( ، وحجم األثر)2إيتا )
  

(، وحجــــــــــــــم 2والجــــــــــــــدول التــــــــــــــالي يوضــــــــــــــح مســــــــــــــتويات التــــــــــــــأثير وفقــــــــــــــا لمربــــــــــــــع إيتــــــــــــــا )
 (dاألثر)

 (: يوضح مستويات حجم التأثير5.3) جدول
 كبير جداا  كبير متوسط صغير درجة التأثير
 0.2 0.5 0.8 1.0 (dحجم األثر)

لمربع إيتا )
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 ( d( وحجم األثر)2(: يوضح قيمة مربع إيتا)5.4) جدول

 (Tقيمة) المهارات
 المحسوبة

مربع إيتا 
(2) 

حجم األثر 
(d) 

 التأثيردرجة 

 كبير جداا  2.172 0.541 9.592 مهارة انتقاء اللفظ
 كبير جداا  1.628 0.399 7.190 مهارة ترتيب الكلمات

 كبير جداا  1.546 0.374 6.826 مهارة الرابط بحرف الجر
 كبير جداا  0.960 0.187 4.239 مهارة نوع الساليب

 جداا كبير  1.685 0.415 7.439 مهارة التعبير عن الصورة
 كبير جداا  1.589 0.387 7.019 مهارة التعبير عن الموضوع
 كبير جداا  1.268 0.287 5.599 مهارة انتقاء ترتيب الجمل

 كبير جداا  1.015 0.205 4.483 مهارة  الكتابة بخط جميل وواضح
 كبير جداا  1.515 0.364 6.688 المجموع الكلي 

( كبيرة مما يدلل على d( وحجم األثر )2إيتا )( أن قيم معامل مربع 5.4يتضح من الجدول )
 لدى  الكتابي التعبير مهارات تنمية على الكرتونية المفاهيم أن حجم األثر الناتج عن استراتيجية

 .األساسي فقد كان كبيرا   الرابع الصف  طلبة
 سباب التالية:النتيجة لأل وتعزو الباحثة

الرسوم الكرتونية بشكل فعال تماشيا  مع خطوات تنفيذها التي تبدأ  ستراتيجيةتوظيف إ -1
 بعرض الصورة منتهيا بالطلب بالتعليق على الصورة،

عمار التلميذات، واستخدام الشخصيات والمناسبة أل ان الزاهية المحببةلو األاستخدام  -2
 المشاركة الفعالة. ىالمالئمة لبيئة التلميذ مما تثير التلميذ وتحثه عل

سهمت كثيرا في ل اناشيد والعاب تربوية وبطاقات أالتنوع في طريقة العرض من خال -3
 اثارة التالميذ .

اعمار تالميذ المرحلة األساسية األولى  من  استراتيجية الرسوم الكرتونية مع مناسبة -4
  حيث الصور و تقسيم التالميذ إلى مجموعات والعمل كفريق واحد.

بو ودراسة أ ،م(2016)، وأبو شرخ م(2016)دراسة شبات مع  نتائج هذا البحث تتفقو 
ودراسة ، م(2015) ، ودراسة الحوامدة وعاشور م(2014)ودراسة الناصر ،2016)دحروج )
 ، ودراسة شاميةم(2014)، وهزاع م(2013) دراسة الهباشو  ،م(2013) الهرباوي 
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هناك أثر بأن  م(2009) ، ودراسة الطراونةم(2010) ودراسة أبو صبحة ،م(2012)
 أوفاعلية الستخدام استراتيجيات متنوعة وبرامج مختلفة لتنمية مهارات التعبير الكتابي.

 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس ومناقشته وتفسيره:
ـــــــة  :ع ننننننن راخنننننننة وينننننننال الخنننننننأائ الانننننننا    ننننننن   خنننننننئ ة الد هـــــــل توجـــــــد فـــــــروق دال

( بــــــــــــــــين متوســــــــــــــــط درجــــــــــــــــات المجموعــــــــــــــــة التجريبيــــــــــــــــة ومتوســــــــــــــــط 05.0إحصــــــــــــــــائية )
بيـــــــــــة المجموعـــــــــــة الضـــــــــــابطة فـــــــــــي اختبـــــــــــار المفـــــــــــاهيم فـــــــــــي اللغـــــــــــة العر تلميـــــــــــذات درجـــــــــــات 

 ؟لدى طلبة الصف الرابع األساس
 التالي:  الصفري ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض 
( بــــــــــــــين متوســــــــــــــط درجــــــــــــــات المجموعــــــــــــــة 05.0ال توجــــــــــــــد فــــــــــــــروق دالــــــــــــــة إحصــــــــــــــائية )

المجموعـــــــــــة الضـــــــــــابطة فـــــــــــي اختبـــــــــــار المفـــــــــــاهيم تلميـــــــــــذات التجريبيـــــــــــة ومتوســـــــــــط درجـــــــــــات 
 .في اللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع األساس

 IndependentSamples t test"  لعينتين مستقلتينt الفرض تم استخدام اختبار االختبار هذ
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة " للمقارنة بين متوسط درجات 

في اختبار المفاهيم في اللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع األساسي، فكانت النتائج كما 
 (.5.5يوضحها الجدول )

( للفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات Tنتائج اختبار ): (5.5جدول )
 بية لدى طلبة الصف الرابع األساسالمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم في اللغة العر 

 العدد المجموعة 
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري 

 (Tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(Sig). 

الدللة 
 اإلحصائية

 اختبار المفاهيم
 5.111 34.20 40 التجريبية

6.847 0.000 
دالة 

 6.321 25.40 40 الضابطة إحصائية

 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )78 ( 05.0وعند مستوى داللة تساوي )1.990. 
 ( قيمةT الجدولية عند درجة حرية )78 ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )2.640 
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 ( االتي: 5.5تبين من الجدول)

 

ـــــــــــار المفـــــــــــاهيم ( المحســـــــــــوبة لدرجـــــــــــة الكليـــــــــــة لالختبـــــــــــار T: أن قيمـــــــــــة )بالنســـــــــــبة لختب
عنـــــــــــد  1.990( الجدوليـــــــــــة التـــــــــــي تســـــــــــاوي Tوهـــــــــــي أكبـــــــــــر مـــــــــــن قيمـــــــــــة ) 6.847تســـــــــــاوي 

(، ممــــــــــا يــــــــــدلل علــــــــــى وجــــــــــود فــــــــــروق ذات 05.0ومســــــــــتوى داللــــــــــة ) 78درجــــــــــة حريــــــــــة 
المجموعـــــــــــة التجريبيـــــــــــة ومتوســـــــــــط درجـــــــــــات طالبـــــــــــات إحصـــــــــــائية بـــــــــــين متوســـــــــــط درجـــــــــــات 

ــــــــــــدى تلميــــــــــــذات المجموعــــــــــــة الضــــــــــــابطة فــــــــــــي اختبــــــــــــار المفــــــــــــاهيم فــــــــــــي اللغــــــــــــة العر  بيــــــــــــة ل
 ولصالح المجموعة التجريبية الصف الرابع األساس

اللغة لتنمية المفاهيم في الرسوم الكرتونية  استراتيجية أثر امعن  وفيما يتعلق بحجم األثر الناتج
(، وحجم 2، قامت الباحثة بحساب مربع إيتا )األساس الرابع الصف تلميذاتى لدالعربية 
 (  كانت النتيجة حسب الجدول:dاألثر)

 ( d( وحجم األثر)2) (: يوضح قيمة مربع إيتا5.6) جدول

 (Tقيمة) 
 المحسوبة

مربع إيتا 
(2) 

األثر حجم 
(d) 

 درجة التأثير

 كبير جداا  1.551 0.375 6.847 اختبار المفاهيم

( كبيرة مما يدلل على d( وحجم األثر )2( أن قيم معامل مربع إيتا )5.6يتضح من الجدول )
 الرابع الصف  طلبة لدىفي اللغة العربية  المستخدمة أن حجم األثر الناتج عن استراتيجية

 .فقد كان كبيرا   األساس
 وتعزو الباحثة هذه النتيجة لألسباب التالية:

  طبيعة استراتيجية الرسوم الكرتونية المرتكزة على استراتيجيات التعلم النشط التي تجعل
 وبذلك تطلق ابداعاته. من المتعلم محور لعملية التعلمية

 بدون جهد عالي  المفهوم صورة حسية سهل على التلميذ تنميةالمجردة ب تجسيد المفاهيم
 وقت مناسب.في و 

 .تنويع األدوات الوسائل المستخدمة في العملية التعلمية 
 .تنويع الطرق واألساليب، في الحصة مما يجعل الطالب يقظ طوال الحصة مستمتع بها 
 سئلة من السهل الى الصعب.روق الفردية.والتدرج في القاء األمراعاة الف 
 خر إال عند التأكد من تحقيق الهدف وعدم اإلنتقال من هدف آلمتنوعة، طرق التقويم ال

 السابق.
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 مقارنة نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة:
 الدراسات السابقة:نتائج  اتفاق واختالف نتيجة الدراسة مع مدى

 )استراتيجية الرسوم الكرتونية( الدرسات التي تناولت المتغير المستقل

الدراسة الحالية المتمثلة في "اثر توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية على تنمة  وتتفق نتيجة
مع الدراسات السابقة من  المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لتلميذات الصف الرابع األساس."

ي علودراسة  م(،2017) ليلة أبو  مع دراسة حيث فاعلية وأثر استراتيجية الرسوم الكرتونية،
حمن ر ، ودراسة عبد الم(2016)ودراسة حسين  ،م(2016)وسكي أعفتي و  م(،2016)
، ودراسة الكبيسي م(2014)سالن أودراسة ديميرل و  ،م(2016)، ودراسة البلوي م(2016)
 .م(2014) ودراسة الربيعان، م(2013)األشقر  ودراسة ،م(2014)

حيث جاءت نتيجة دراسة الهوجي  2013)) ،الهوجي وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة
 بعدم فاعلية الرسوم الكرتونية على المتغير التابع.

 :)تنمية المفاهيم( مقارنة بين الدراسات التي تناولت المتغير التابع

نتيجة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت المتغير التابع األول، وهو تنمية  تتفق
، ودراسة م(2016) ، ودراسة كالبم(2016)قشطة  دراسةو  م(،2017) حمد مع دراسةالمفاهيم 
ودراسة  ،م(2013) ، ودراسة الحراجشة والعديليم(2014)، ودراسة المعتصم م(2014) الغمري 
 بو مطلقودراسة أ ،م(2012)، ودراسة قربان م(2013) ، ودراسة مهنام(2013)عباس

من حيث فاعلية  ،(م2011) الصراير (، ودراسةم2011، ودراسة الموني ودوالت )م(2013)
 استراتيجيات وبرامج متنوعة في تنمية المفاهيم.وأثر 

 )تنمية مهارات التعبير الكتابي( مقارنة بين الدراسات التي تناولت المتغير التابع

تنمية  جة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي تناولت المتغير التابع الثاني وهوتتفق نتي
 ودراسة أبو دحروج ،م(2016) ، وأبو شرخم(2016)شبات مهارات التعبير الكتابي مع دراسة 

 ،م(2014) ، ودراسة هزاعم(2014)، ودراسة الهاشمي م(2014)ودراسة ناصر ، م(2016)
، م(2012)ودراسة شامية  .م(2013) راسة الهرباوي ود ،م(2013) ودراسة الحوامدة وعاشور

فاعلية برامج واستراتيجيات متنوعة  م(،2009) ، ودراسة الطراونةم(2010) ودراسة أبو صبحة
 لتنمية مهارات التعبير الكتابي.
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 :توصيات الدراسة
 بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، توصي الباحثة بما يلي:

  في جميع مباحث تعليم المرحلة األساسية  ظيف استراتيجية الرسوم الكرتونيةضرورة تو
 األولى لما يتالئم من خصائص النمو عند التالميذ في هذا العمر.

  في العملية  ظيف استراتيجية الرسوم الكرتونيةعقد دورات تدريبية للمعلمين، في كيفية تو
 التعليمية.

 تراتيجية الرسوم إعداد نشرات تربوية من قبل المشرفين والتربويين، تبين فيها فوائد اس
 الكرتونية  وايجابيات استخدامها.

  توجيه مشرفي التعليم األساسي إلى معلمي اللغة العربية بضرورة إعطاء حصص التعبير
 حقها ألن التعبير يعتبر مرآة الثر تعليم باقي فروع اللغة العربية 

 كبقية فروع اللغة العربية. ضرورة وضع منهاج محدد وواضح لمادة التعبير 
  ادراج استراتيجية الرسوم الكرتونية في كتاب دليل المعلم للمنهاج بهدف توسيع آفاق المتعلم

 وتطلعاته إلى المستقبل.
 ب الوزارة وأنشطةتحديد قائمة مهارات التعبير الكتابي الخاصة بكل مرحلة تعليمية في كتا 

 عليها.
  المستخدمة لتعلم  اتيجياتالتنويع من الطرق واإلستر ضرورة التركيز على تعلم المفاهيم و

 المفاهيم ألنها هي اللبنة األولى التي يبنى عليها هرم العلوم عند التلميذ.

 :مقترحات الدراسة
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة التالي:

  القيام بدراسة تجريبية تتناول باقي مهارات اللغة العربية، غير المهارات المتناولة في
 الشفوي و القراءة. رمثل دراسة اثر استراتيجية الرسوم الكرتونية لتنمية التعبيالدراسة، 

  القيام بدراسة مماثلة للدراسة الحالية ولكن على متغيرات أخرى  ومباحث أخرى كمبحث
 التربية االسالمية والعلوم العامة والتربية الوطنية للمرحلة االساسية االولى.

 نفس االستراتيجية ولكن على متغير تابع مثل: تنمية التفكير  القيام بدراسة تجريبية تتناول
اإلبداعي، والتفكير التأملي والتفكير البصري، لما المسته الباحثة من خالل تطبيق 

 االستراتيجية  اثناء التنفيذ.
 ة في الدراسة، وعلى خرى، غير المهارات المتناولة تجريبية تتناول مهارات كتابية أدراس

 خرى.أمراحل عمرية 



 
 
 

 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع

 كريم.القرآن ال

 أولا: المراجع العربية
 . رام هللا: دار الشروق للنشر والتوزيع.2. طأساليب تدريس الرياضيات"م(. 2010أسعد، صالح. )

فاعلية  استخدام استراتيجية الرسوم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة لبعض  م(.2013) محمد.األشقر، 
ساس  .)رسالة ماجستير غير منشورة( المفاهيم لبعض المفاهيم الهندسية لدى طالب الصف السادس  األ 

 الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

 . غزة: مطبعة الرنتيسي.2. طميم البحث التربوي (. مقدمة في تصم2007األغا، إحسان واألستاذ، محمد. )

 . دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.المهارات الكتابية من النشاط إلى التدريسم(. 2010الباري، ماهر. )

عمان: دار أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة بالمرحلة األساسية العليا. م(. 1999البجة، عبد الفتاح. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.الفكر 

فاعلية استخدام الرسوم الكرتونية في اكساب المفاهيم الرياضية لدي تالميذ الصفوف م(. 2016البلوي، محمد. )
 ، جامعة اإلمام محمد بن سعود،السعودية.(منشورة ماجستير غير رسالة). األولي بمدينة الرياض

ب وطالبات المرحلة الثانوية في تحصيل المفاهيم عوامل ضعف طالم(. 2005الحبيشي، سلطان بن مقبل. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الفيزيائية حسب رأي معلمي ومعلمات الفيزياء بمنطقة تبوك التعليمية

 الملك سعود، المملكة العربية السعودية.

لتصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تصويب ام(. 2016حسين، عبدالرحمن. )
(، 3) 75. دار المنظومة: الجغرافية و تنمية االتجاه نحو مادة الجغرافيا لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي

283-338. 

استقصاء فاعلية برنامج تدريبي في معالجة صعوبات التعبير الكتابي م(. 2013الحايك، فيصل، الزريقات، ابراهيم. )
 ، األردن.(منشورة غير رسالة ماجستير) الطلبة المعاقين سمعيا  في األردن،لدى 

أثر استراتيجية المماثلة في اكتساب المفاهيم العلمية ومستوى أداء عمليات العلم  م(.2008الحراحشة،  كوثر. )
 .132_122(، 2)28مجلة دمشق، . األساسية لدى تالميذ الصف الخامس األساس

 . غزة: مكتبة منصور.1. طفن التعبير الوظيفيم(. 2002فتاح، ونصار، خليل محمود. )خليل عبد ال ،حماد

 . عمان: دار المسيرة.1. طاللغة والتفكير الناقد. م(2007الحالق، على.)
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( في تنمية المفاهيم TBLبيان أثر توظيف استراتيجية التعلم المرتكز على المهمة )(. م2017حمد، تغريد، )
ماجستير غير منشورة(. الجامعة  رسالة. )العلمي لدى طالبات الصف التاسع األساسيومهارات التواصل 
 اإلسالمية، فلسطين.

فاعلية نموذج فورست في رواية القصة في تنمية مهارات م(. 2013الحوامدة ، محمد فؤاد وعاشور، راتب قاسم )
مجلة العلوم التربوية ، رسالة ماجستير منشوره، التعبير الكتابي لدى طلبة الصف األساس في محافظة اربد

 .31-22(،3)14، والنفسية

. العين االمارات العربية. دار أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهام(. 2001الحية، عبد الفتاح حسن. )
 الكتاب الجامعي.

نتاج الوسائل التعليميةم(. 2006الحيلة، محمد. )  ان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.. عم3ط .أساسيات تصميم وا 

نتاج الوسائل التعليمية م(.2008الحيلة، محمد. )  . عمان: دار المسيرة.4. طأساسيات تصميم وا 

فاعلية برنامج قائم على المنحنى التكاملي في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي  م( .2016أبو دحروج، ايمان. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. ي لدى طالبات الصف الثالث األساس في تنمية بعض مهارات التعبير الكتاب

 الجامعة االسالمية، فلسطين.

(، 47_46)43، الرسوم الكرتونية العلمية ما بين التعلم واالتصال والتواصل العلمي(. م2012درويش، سمر. )
126_133. 

. عمان: دار العربية مناهجها وطرائق تدريسهااللغة  (.2003الدليمي، طه على حسين والوائلي، سعاد عبد الكريم. )
 الشروق للنشر والتوزيع.

أثر استراتيجية الرسوم الكرتونية حول المفهوم على أنماط التفاعالت االجتماعية وفهم م(. 2014الربيعان، نوال. )
. دار طرق التدريسمجلة دراسات في المناهج و  المفاهيم العلمية وطبيعة العلم لدي تلميذات المرحلة االبتدائية.

 .203-145(، 3)25المنظومة، 

 ،غزة : مكتبة األمل للطباعة.2م(. "المرشد في تدريس اللغة العربية،ط1999،محمد )زقوت

م(. أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر 2006زايد، فهد خليل. )
 والتوزيع.

المفاهيمية وبناء المفاهيم، المعهد الوطني لتكوين  المقاربةم(. 2008زكريا، محمد بن يحيى، فضيلة، حناش. )
 . الجزائر: دار المعارف.مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الجمهورية الجزائرية

. عمان: دار 2ط، تقويمه".المفاهيم اللغوية عند األطفال أسسها مهاراتها تدريسها"م(. 2009زهران، حامد وآخرون. )
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
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 (. مباد  القياس والتقويم في التربية في القاهرة:دار الفكر العربي.2000زيتون، فهمي، وعليان، هاشم.)

 : مكتبة الفالح.. الكويت1. طالعربيةطرائق تدريس اللغة . (2011)السفاسفة، عبد الرحمن 

 عمان: دار الفكر. .تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق تدريسها. م(2004سالمة، عادل. )

 . القاهرة: دار الفكر العربي.3. ط"فن تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةم(. 1998سمك، محمد صالح. )

هيم العلمية أثر توظيف استراتيجية التعليم المتمركز حول المشكلة في تنمية المفام(. 2014الشاعر، هازار حسن. )
)رسالة ماجستير واكتساب بعض المهارات الحياتية في مبحث العلوم العامة لطالبات الصف الرابع االبتدائي 

 غير منشورة(. جامعة األزهر بغزة، فلسطين.

أثر استراتيجية القبعات الستة لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف م(. 2012شامية، نسرين. )
 الجامعة اإلسالمية، فلسطين.(. ة)رسالة ماجستير غير منشور  ألساسالسادس ا

األداء التعبيري لدى تلميذات الصف  أثر توظيف استراتيجية التخيل الموجه على تنمية (.م2016شبات، سندس. )
 الجامعة اإلسالمية، فلسطين. )رسالة ماجستير غير منشورة(.الرابع االساس بغزة 

م(. أثر استخدام دورة التعلم في اكتساب المفاهيم العلمية واستبقائها لدى تلميذات الصف 2013)الشرباصي، أمل. 
 غير منشورة(. بابل، العراق. ماجستير الخامس االبتدائي في محافظة بابل )رسالة

الكتابي لدى فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على قراءة الصور لتنمية مهارات التعبير م(. 2016أبو شرخ، أسماء. )
 الجامعة اإلسالمية، فلسطين. غير منشورة(. ماجستير . )رسالةتالميذ الصف الثالث األساس

أثر قراءة القصة في تنمية بعض مهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف  م(.2010أبو صبحة، نضال. )
 رسالة  ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، فلسطين.) التاسع األساس

 . ط ا. بيروت: دار العودة.الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها م(.1980السيد، محمود محمد. )

أثر استخدام األلعاب التعليمية في التدريس على تنمية المفاهيم الجغرافية والتحصيل (. م2011الصرايرة، محمد. )
، جامعة مؤتة، (منشورةغير  ماجستير رسالة).الدراسي لدى طالبات الصف السابع األساس في منطقة الكرك

 األردن.

أثر استراتيجية العصف الذهني والتعلم التعاوني في تدريس التعبير الكتابي  م(.2009الطراونة، محمد عبد الكريم. )
 الجامعة عين شمس،، مجلة كلية التربية(، )دراسة ماجستير غير منشورةلدى طلبة الصف العاشر األساس. 

23(3.) 

 . عمان: دار زهران للنشر والتوزيع.أساليب تدريس اللغة العربيةم(. "2012صومان، أحمد. )

 . عمان: دار المسيرة.أساليب تدريس اللغة العربية م(.1996عاشور، راتب، والحوامدة، محمد فؤاد. )
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 جامعات.(. مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية،القاهرة،دار النشر لل2010أبو عالم ،رجاء)

أثر استخدام دورة التعلم في اكتساب المفاهيم العلمية واستقبالها لدى تلميذات الصف م(."2013عباس، وفاء. )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة بابل، العراق.الخامس االبتدائي

 التوزيع.. عمان: دار المسيرة للنشر و الكتابة الوظيفية واإلبداعيةم(. "2010عبد الباري، ماهر. )

م(. فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تصويب التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم 2016عبد الرحمن، أحمد )
 .283-338(، 22) 75الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، 

عمان: دار  هيم وأساليب تصحيح المفاهيم المخطوءة.ماهية المفا م(.2012عبد الصاحب، اقبال، جاسم، أشواق. )
 صفار للنشر والتوزيع.

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.التدريس الفعال ماهيته مهارت إداراتهم(. 1997عزيز، مجدي إبراهيم )

األساسية أثر برنامج حركي باستخدام الرسوم الكرتونية لتنمية بعض المهارات الحركية م(. 2016علي، تامر. )
-150(، 2) 76. المجلة العلمية للتربية البدنية وعلوم الرياضة واالتجاهات الصحية للتالميذ المعاقين ذهنيا.

165. 

 1المهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها وا ستراتيجياته.ط"م(. 2005عاشوراء، راتب حاسم، مقدادي، محمد فزى. )
 الطباعة.عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع و 

عمان: دار المسيرة للنشر  .2أساليب تدريس اللغة العربية. طم(. 2005عاشوراء، راتب، والحوامدة، محمد فؤاد. )
 والتوزيع والطباعة.

 . عمان. دار المسيرة.2طالوسائل التعليمية والتكنولوجية المساعدة. "م(. 2010العزة. )

نتم(. 2011). عبيد، ماجدة عمان: دار الصفاء  1.طاجها للعاديين وذوي االحتياجات الخاصة"الوسائل التعليمية وا 
 للنشر والتوزيع.

، عمان: دار أساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيقم(."2003عاشور، راتب قاسم والحوامدة، محمد فؤاد.)
 المسيرة للنشر والتوزيع.

 التعليمية التدريسية"،األردن: دار األمل للنشر والتوزيع.(."القياس والتقويم في العملية 2002عودة،أحمد.)

أثر توظيف نموذج درايفر في تعديل التصورات الخاطئة للمفاهيم العلمية لدى طالب م(. 2014) الغمري، زاهر.
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية ،فلسطين. الصف العاشر األساس

 . القاهرة: عالم الكتب.عمليات الكتابة الوظيفية وتطبيقها: تعليمها وتقويمها م(.2003فضل هللا، محمد رجب. )
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. السعودية: دار منهج البحث في العلوم السلوكيةم(. 2000القحطاني، سالم؛ والعامري، محمد مذهب، معدي.)
 المسيرة.

ارات التفكير التأملي لدى أثر توظيف استراتيجية التعلم المنعكس في تنمية المفاهيم ومهم(. 2016قشطة، آية. )
 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، فلسطين. ماجستير )رسالة طالبات الصف العاشر األساس

االجتماعية  فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية والقيمم(. 2012قربان، محمد. )
 .، جامعة أم القرى، السعودية(منشورة ماجستير غير رسالة) الروضة في مدينة مكة المكرمة. لألطفال

 ، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.األساسيات في تدريس العلومم(. 2004قالدة، فؤاد سليمان )

أثر استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تحصيل طالب الصف االول متوسط في مادة  (.م2015الكبيسي، ياسر. )
 .290-263(، 12) 50، مجلة البحوث التربوية والنفسية صري.الجغرافيا وتفكيرهم الب

أثر استراتيجية المفاهيم الكرتونية في التحصيل والتفكير الجانبي لطلبة األول  (.م2014) الكبيسي، عبدالواحد.
 .31-1(، 2)21، مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانيةالمتوسط في الرياضيات.

برنامج قائم على الخيال العلمي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري لدى (. فاعلية م2016كالب، هبة. )
 رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.) .طالبات الصف الثامن األساس بغزة

ي في مادة أثر توظيف استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تنمية مهارات التفكير البصر م(. 2017أبو ليلة، أالء. )
غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية،  ماجستير)دراسة العلوم والحياة لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة 

 فلسطين.

 . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.تعليم الطفل في دور الحضانة بين النظرية والتطبيقم(. 1998محمد، عواطف. )

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم العبادات لدى طالبات الصف السابع م(. 2013أبو مطلق، مروة. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، فلسطين.األساس، 

 . القاهررة: دار المعارف.1(. ط15) ."لسان العربم( 1990ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين. )

ة استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير المنظومي فاعليم(. 2013مهنا، مروة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة في العلوم الحياتية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة 

 اإلسالمية، فلسطين.

ية في تدريس العلوم في اكتساب أثر استخدام رسوم متحركة علمم(. 2011الموني، مأمون، ودوالت، عدنان. )
 .132_121(،3) 27، مجلة دمشق .التالميذ للمفاهيم العلمية
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أثر تدريس القواعد النحوية باستخدام منحنى مسرحة المناهج في تنمية التحصيل  م(.2014الناصر، محمد. )
في مدينة القطيف بالمملكة  االبتدائيالدراسي ومهارات التعبير الكتابي والشفوي لدى تالميذ الصف السادس 

 .155_150(، 1)8، مجلة الدراسات التربوية والنفسيةالعربية  السعودية. 

. عمان: دار المناهج أساليب تدريس التعبير اللغوي في المرحلة الثانويةم(. 2006الهاشمي، عبد الرحمن بن علي. )
 للنشر والتوزيع.

أثر استخدام أسلوب تصحيح االقران في اكساب مهارة التعبير الكتابي لطالب م(. 2014الهاشمي، محمد على. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى، السعودية.الصف الثالث الثانوي في مادة اللغة االنجليزية 

الكتابي لدى تالميذ  فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات التعبيرم(. 2013الهرباوي، رائد. )
 (. جامعة األزهر، فلسطين. )رسالة ماجستير غير منشورةالصف الرابع األساس. 

أثر بعض األنشطة اللغوية في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف  م(.2014هزاع، انتصار كيطان. )
 .98_59(، 4) 63اإلنسانية، ، كلية التربية للعلوم ، مجلة ديالي للبحوث اإلنسانيةاألول المتوسط

 ثانياا: المراجع األجنبية:
Beydarani, V. (2015). The Influence of Concept Mapping on Reading Comprehension of 

Iranian English Students Employing Persuasive and Descriptive Texts. Journal of 

Language Teaching and Research, 6(1), 196-203. 

Demirel, R., Aslan, O. ( The Effect of Science and Technology Teaching Promoted with 

Concept Cartoons on Students’ Academic Achievement and Conceptual Understanding.  

Journal of Theory and Practice in Education, 10(2) 368-392 

Hooij, R. (2013).  Effectiveness of Concept Cartoons and Self-Explanations to Promote 

Sixth-Graders’ Data-Reading and Theory-Revision Skills (Published Bachelor Thesis). 

University of Twente, Enschede. Netherlands.  

 Lin Liu, P. ( 2016) . Mobile English Vocabulary Learning Based on Concept-Mapping 

Strategy. Language Learning & Technology, 20(3), 128-141. 

Matthew sexton ,2010 using concept cartoons to Access student Beliefs about preferred 

Approaches to mathematics learning and teaching. Mathematics Eduacation 

RESEARCH GROUP OF Australasia, paper presented at Annul Meeting of the 

Mathematics Eduacation Research Group of Astralasia(33
rd

,Freematle. Western 

Australin, Jul 3-7,2010)  

Oskay, O., Efil, H. (2016) The Effect of Concept Cartoons on Academic Achievement and 

Inquiry Learning Skills. Journal of Educational and Instructional Studies. 6(3) 1-6 

Shirzadeh, A., Soleimani, H., & Lotfi, A. (2016).The Effect of Multimedia Learner-

Constructed Concept Mapping and Brainstorming Strategies on Iranian EFL Learners’ 

Reading Comprehension. International Journal of Language Learning and Applied 

Linguistics World, 7(4), 1-16 
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Tarkashvand, Z. (2015). Male Learners’ Vocabulary Acheivement through Concept 

Mapping and Mind Mapping: Differences and Similarities. International Journal of 

Language Learning and Applied Linguistics World, 10(7), 790-798. 
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 قائمة بأسماء المحكمين: (1ملحق )
 

 الجهة المسؤولة الدرجة العلمية السم م
أستاذ المناهج وطرق تدريس  أ.د. عبد المعطى األغا 1

 االجتماعيات
 الجامعة اإلسالمية بغزة

أستاذ مشارك في مناهج وطرق  د. داود حلس 2
 تدريس اللغة العربية

 الجامعة اإلسالمية بغزة

 وزارة التربية والتعليم بغزة دكتوراه في اللغة العربية د. خليل حماد 3
 جامعة األزهر بغزة أستاذ مساعد اللغة العربية د. محمد سالم أبو غفرة 4
دكتوراه في التدريس والتنظيم  د. صباح  نصار 5

 المدرسي
 جامعة فلسطين

دكتوراه في المناهج وطرق  د. عطية الخزندار 6
 التدريس

 الجامعة اإلسالمية بغزة

 جامعة فلسطين مشرف د. باسم صالح العجرمي 7
 جامعة فلسطين أستاذ دكتور د. احمد أبو ديةا.  8
 جامعة فلسطين ماجستير أصول تربية يوسف الداعور 9
 جامعة فلسطين دكتور  يد. محمد عل 10
 وكالة الغوث وتشغيل الالجئين ماجستير في اللغة العربية عماد أبو ضاحي 11
 الالجئينوكالة الغوث وتشغيل  بكالوريوس لغة عربية سمحة حسين السكني 12
 جامعة فلسطين ماجستير مناهج وطرق تدريس سندس شبات 13
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 : الصورة النهائية لقائمة المفاهيم(2ملحق )
 

 : _________________________________________.األستاذ الفاضل/ــة

 ...تحية طيبة وبعد

مناهج وطرائق تدريس، تخصص -تقوم الباحثة بدراسة تجريبية، لنيل درجة الماجستير في التربية
  هارات  ال فاهيم و تا ية ع   الرخوم الكرتواية اختراتيجية توظيف  ثر  ا :وذلك بعنوان

 األخا ؟ الرابع الصف  اتت  يذ لدى  الكتابي التعبير

؛ وذلك من أجل قياس مفاهيم المراد تنميتهاوفي إطار هذه الدراسة أعدت الباحثة اختبار ألهم ال
ويرجى من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم  للمفاهيم المراد تنميتها وامكانية توظيفهااستيعابهم مدي 

 فيما ترونه مناسبا من وجهة نظركم، وذلك من حيث 

 مدى مناسبة أسئلة اإلختبار لهدف البحث. .1
 مدى مناسبة أسئلة اإلختبار لتلميذات الصف الرابع األساس .2
 الرابع األساسمدى وضوح الصياغة اللغوية لتلميذات الصف  .3
 مقترحات أخري لسيادتكم حول االختبار .4

 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 لطيفة بكر أبو حوار الباحثة:                                                                
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 الصورة النهائية لقائمة المفاهيم

 نوعه المفهوم الرقم نوعه المفهوم الرقم
 محسوس السائل .14 محسوس الغابة  .1
 مجرد السعي .15 محسوس االطفائي  .2
 محسوس الهطول .16 مجرد الشجاعة  .3
 مجرد الجوع  .17 مجرد السخرية   .4
 مجرد الندم .18 مجرد االحترام  .5
 مجرد اللهو .19 مجرد الفخر  .6
 مجرد البريد االلكتروني .20 محسوس النبع  .7
 مجرد البريد العادي .21 محسوس قطرة  .8
 محسوس المرسل .22 محسوس بخار  .9
 محسوس المستقبل .23 مجرد صافية  .10
 مجرد التواصل .24 مجرد تجمد  .11
 محسوس ساع البريد .25 محسوس جليد  .12
 مجرد الشوق  .26 مجرد طبقة  .13
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 الصورة األولية لختبار المفاهيم: (3ملحق )
 

 : _________________________________________.األستاذ الفاضل/ــة

 ...تحية طيبة وبعد

تخصص مناهج وطرائق تدريس، -تقوم الباحثة بدراسة تجريبية، لنيل درجة الماجستير في التربية
  هارات  ال فاهيم و تا ية ع   الرخوم الكرتواية اختراتيجية توظيف  ثر  ا :وذلك بعنوان

 األخا ؟ الرابع الصف  اتت  يذ لدى  الكتابي التعبير

؛ وذلك من أجل قياس مفاهيم المراد تنميتهاأعدت الباحثة اختبار ألهم ال وفي إطار هذه الدراسة
ويرجى من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم  استيعابهم للمفاهيم المراد تنميتها وامكانية توظيفهامدي 

 فيما ترونه مناسبا من وجهة نظركم، وذلك من حيث 

 مدى مناسبة أسئلة اإلختبار لهدف البحث. .1
 أسئلة اإلختبار لتلميذات الصف الرابع األساسمدى مناسبة  .2
 مدى وضوح الصياغة اللغوية لتلميذات الصف الرابع األساس .3
 مقترحات أخري لسيادتكم حول االختبار .4

 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 لطيفة بكر أبو حوار الباحثة:                                                                
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 مفاهيم في اللغة العربية للصف الرابع البتدائي اختبار

           اسم الطالب:............................               
 الصف:.................................

_____________________________________________________________________________________________________ 

 السؤال األول: هات مرادف الكلمة التي تحتها خط:
 الحياة........... أساسالماء  .1
 الحيوانات وحاولت ان تطفئ النار......... ركضت .2
 الغابة........... حترقتلوال شجاعتك إل .3
 لى طبقات الجو العليا ..............بخار الماء إ صعد .4
 ......بجد ونشاط......................... تسعى النملة .5
 التواصل.................... يسرتالرسائل اإللكترونية  .6

 السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:
 مهذب( -محبوب -كسول -)نشيط.......الشخص الذي يحب النوم وال يحب العمل هو إنسان .1
 الخريف( -الصيف -الربيع -)الشتاء             يزداد التبخر في فصل........                 .2
 الشـارع( -المدرسة -البيت -)الغابـة              تعيش الحيوانات في........                  .3
 الخريف( -الصيف -الربيع -)الشتاء........    يخزن النمل طعامه ليتغذى عليه في فصل... .4
 الجهد( -المرور -الوعد -هــد)الع             البريد اإللكتروني يوفر الوقت ............   .5
 الخريف( -الربيع -الشتاء -الصيف)          تسقط األمطار في فلسطين في فصل .........  .6

 السؤال الثالث: قارن بين:
 البريد العادي البريد اإللكترواي وجهة ال قاراة

   السرعة .1

   الدقة .2

   التكلفة .3
 

 فصئ الصيف فصئ الشتاء    حيث

   درجة الحرارة .1

الحيوانات التي  .2
 تنشط في الفصل

  

نوع المالبس التي  .3
 تلبسها

  

 السؤال الربع: من أكون ؟؟؟؟؟؟
 أنا شخص أطفئ الحرائق واضحي بسالمتي ألجل سالمتكم............ .1
 أنا من أوصل لكم الرسائل من أحبابكم واآلن استغنيم عن خدماتي لتطوركم............  .2
 طويل  نأخذ من أنيابه العاج؟................أضخم الحيوانات وله خرطوم  .3
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 حالة من حاالت الماء وتشبه الصخور بصالبتها  ................ .4
 أنا فصل من فصول السنة حار جدا  وتزداد عملية التبخر.................... .5

 السؤال الخامس: صل الكلمة في العمود )أ( بمضادها في العمود )ب(       
  ضادها الك  ة

 محبوب شجاعة .1

 ماكر اقترب .2

 جبن اخماد .3

 ابتعد طيب .4

 اشعال  .5
 

 السؤال السادس: هات جمع الكلمات التالية وضعها في جملة من تعبيرك:
 _________________________________ حيوا  .1
 _________________________________ شــع .2
 _________________________________  قطرة .3
 _________________________________  وـــج .4
 _________________________________  ةـا   .5
 _________________________________  اكهة .6
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 الصورة النهائية لختبار المفاهيم: (4ملحق )
 اختبار مفاهيم في اللغة العربية للصف الرابع البتدائي

 اسم الطالب:............................

 الصف:.................................
 

 مرادف الكلمة التي تحتها خط: السؤال األول: هات
 الحياة........... أساسالماء  .1
 الحيوانات وحاولت ان تطفئ النار......... ركضت .2
 الغابة........... حترقتلوال شجاعتك ال .3
 بخار الماء الى طبقات الجو العليا .............. صعد .4
 بجد ونشاط............................... تسعى النملة .5
 التواصل.................... يسرتالرسائل االلكترونية  .6

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين السؤال الثاني:
 شخص يحب النوم وال يحب العمل هو انسان .........)نشيط_كسول_محبوب_مهذب( .1
 )الشتاء_الربيع_ الصيفالخريف(                    يزداد التبخر في فصل........        .2
 )الغابة_البيت_المدرسة_ الشارع(    تعيش الحيوانات في........                         .3
 )الشتاء_الربيع_الصيف_الخريف( يخزن النمل طعامعهليتغذى عليه في فصل.....     .4
 العهد, الوعد,المرور,الجهد()            البريد االلكتروني يوفر الوقت ............ .5
 الصيف, الشتاء, الربيع, الخريف()  تسقط األمطار في فلسطين في فصل .............  .6

 السؤال الثالث:قارن بين:
 البريد العادي البريد اللكتروني وجهة المقارنة

   السرعة .1

   الدقة .2

   التكلفة .3

 

 فصل الصيف فصل الشتاء من حيث
   درجة الحرارة .1

الحيوانات التي تنشط  .2
 في الفصل

  

نوع المالبس التي  .3
 تلبسها

  

 السؤال الربع: من أكون   ؟؟؟؟؟؟
 أطفئ الحرائق واضحي بسالمتي ألجل سالمتكم............ .1
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 أوصل لكم الرسائل من أحبابكم أما اآلن استغنيم عن خدماتي لتطوركم............ .2
 أنيابه العاج؟................ أضخم الحيوانات وله خرطوم طويل  نأخذ من .3
 حالة من حاالت الماء وأشبه الصخور بصالبتها  ................ .4
 أنا فصل من فصول السنة حار جدا  وتزداد عملية التبخر.................... .5

 

 بمضادها في العمود )ب(        السؤال الخامس:صل الكلمة في العمود )أ(
  ضادها الك  ة

 محبوب شجاعة .1

 ماكر اقترب .2

 جبن اخماد .3

 ابتعد طيب .4

 اشعال  .5

  

 وضعها في جملة من تعبيرك السؤال السادس:هات جمع الكلمات التالية
 _________________________________ حيوا  .1
 _________________________________ شــع .2
 _________________________________  قطرة .3
 _________________________________  وـــج .4
 _________________________________  ةـا   .5
 _________________________________  اكهة .6
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 القائمة األولية لبعض مهارات التعبير الكتابي: (5ملحق )
 

 : _________________________________________.األستاذ الفاضل/ــة

 ...تحية طيبة وبعد 

تخصص مناهج وطرائق تدريس، -تقوم الباحثة بدراسة تجريبية، لنيل درجة الماجستير في التربية
 التعبير المفاهيم ومهارات تنمية على الرسوم الكرتونية استراتيجية توظيف أثر ماوذلك بعنوان 

 ؟األساس الرابع الصف تلميذات  لدى  الكتابي

وفي إطار هذه الدراسة أعدت الباحثة قائمة ألهم مهارات التعبير المراد تنميتها؛ وذلك من أجل 
معرفة مدي مالئمة مهارات التعبير المراد تنميتها لتلميذات الصف الرابع االساس وامكانية 

ك من توظيفها ،ويرجى من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم فيما ترونه مناسبا  من وجهة نظركم، وذل
 حيث: 

 لهدف البحث.قائمة مهارات التعبير  مدى مناسبة .1
 .لتلميذات الصف الرابع األساسقائمة مهارات التعبير  مدى مناسبة .2
 لقائمة مهارات التعبير. مقترحات أخري لسيادتكم حول .3
 مفاهيم تودون اضافتها لقائمة مهارات التعبير. .4
 الساس.مهارات ترون عدم مالئمتها لتلميذات الصف الرابع ا .5

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 لطيفة بكر أبو حوار الباحثة:                                                                
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 مهارات األداء التعبيري  

 غير مالئمة مالئمة مهارات التعبير الكتابي الرقم

   اختيار الكلمة المناسبة للمعنى. .1  .1
   واضحة عن أفكاره.القدرة على نقل صورة  .2  .2
   تمييز الفكرة العامة من األفكار الجزئية. .3  .3
   إعادة ترتيب ألفار وجمل مبعثرة. .4  .4
   الربط الجيد بين الجمل.  .5
   اكتمال أركان الجملة.  .6
   القدرة على تلخيص الموضوع.  .7
   الدقة في وضع عالمات الترقيم  .8
   مهارة الربط بين األفكار.  .9
   الجمل.فهم معاني   .10
   توليد األفكار وتسلسها.  .11
   التعبير الواضح عن اآلراء والمشاعر.  .12
   تجنب األلفار العامية في الكتابة.  .13
   صحة الكتابة إمالئيا .  .14
   وضوح األفكار وعمقها.  .15
   وضوح الخط وجماله.  .16
   الدقة والوضوح والتنظيم.  .17
   توظيف الصور البالغية توظيفا  سليما .  .18
   التنويع بين األساليب الخبرية واإلنشائية.  .19
   الخلو من األخطاء النحوية .  .20
   دقة االستشهاد وسالمة توظيفه.  .21
   عرض األفكار بوضوح.  .22
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 القائمة النهائية لبعض مهارات التعبير الكتابي: (6ملحق )
 

 قائمة مهارات  التعبير الكتابي بالصورة النهائية

 التعبير الكتابيمهارات  الرقم

 مهارة انتقاء اللفظ المناسب للمعنى.  .1
 مهارة ترتيب الكلمات لتكوين جمل مفيدة.  .2
 مهارة استخدام أدوات الربط بشكل صحيح.  .3
 مهارة تحديد نوع األساليب في الجمل.  .4
 والتعبير عنها. مهارة وصف الصورة  .5
 مهارة تجنب األلفار العامية.  .6
 قصيرا   غير مرتبة لتكون موضوعا   تيب جملمهارة إعادة تر   .7
 مهارة حسن الخط ووضوحه.  .8
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 الصورة األولية لختبار التعبير الكتابي: (7ملحق )
 اختبار تعبير الكتابي للصف الرابع البتدائي

 اخم الطالب: ......................................

 الصف:............................................
 

 ::  هارة ااتقاء ال فظ ال ااخب ل  عا ولا  

 الخأائ األوئ: ااتر اإلجابة الصحيحة   ا بي  القوخي  

 )تشعل , تطفئ ,تمأل , ترش(   ن.......... النار.       ركضت الحيوانات وحاولت أ .1
 )شرفة,طرفة, امام,خلف(  منزله صباحا                وقف خالد على............  .2
 )عاد, اقبل,أتى, ذهب(جدجد يغني                 الصيف مسرعا  وال ......... .3
 )سهل ,صعب,أبعد, جميع ما سبق(....علينا التواصل.           البريد االلكتروني ......... .4
 )طعام,نصيحة أغنية صديق(    لم يستطع الجدجد أن يحصل على.................... .5
 )ماال , زمانا  ,ألوانا  ,أحالما (   .......... ووقتا     دا  و...الرسائل العادية تتطلب جه .6
 شكر خالد قطرة.............                              )الهواء ,الماء,السماء, الصفاء( .7
 )أنِت. أنتم, أنتما, أنَت(    لماذا ............ حزين يا صديقي.؟                  .8

 .وي  ج ئ  فيدة هارة ترتيب الك  ات لتك ثاايا:

 الخأائ الثااي: رتب الك  ات التالية لتكو  ج الا  فيدة.

 علينا-نحافظ-أن-عليه-الحياة -يجب-الماء-.عماد1

.............................................................. 

 .ناٌر, سمع, غرابا ,  الفيل, يقول, ناٌر2

............................................................... 

 .يلوم, عندها, خرج, من, الجدجد, نادما , نفسه.3

............................................................... 

 .بلهفة, كانوا, الناس, البريد, ينتظرون, الناس, ساعي.4

................................................................ 

ا:  هارة اختادام    .دوات الربط بشكئ صحيحثالثا

 الخأائ الثالث:  ك ئ الفراغ بحرف الجر ال ااخب.

 خرج الغزال الصغير يتنزه ..........الغابة. .1
 حول الجليد ..........ماء سائل في الصيف. .2
 ......... نملة فوجدها تسعى .......جد.وقف الجدجد قريبا   .3
 أصبحنا اآلن .........إطالع دائم على أحوال األحباب. .4
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ا:   هارة تحديد اوع األخاليب في الج ئ. رابعا

 الخأائ الرابع: حدد اوع األخاليب في الج ئ التالية.

 .هيا أكملي قصة حياتك ..........................1

 الغيمة......................لم تستطع الرياح حمل 2

 .أال أدلك على ما هو أنفع لك؟......................3

 .خرج الُجدُجد نادما  ولكن بعد فوات اآلوان....................4

 .يا هدى أتعلمين كيف كانت الرسائل ترسل؟..................................5 

 .........لماذا أنَت حزين؟....................6

 . ما أجمل المطر......................7

 . إن خرطومي طويل..........................8

 وصف الصورة والتعبير عاها اا خا:  هارة

  الخأائ الاا  : عبر ع  الصور التالية بج  تي   فيدتي .

 
.........................................................................................................
.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 
.........................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

ا :  هارة تجاب اللفاظ ا  لعا يةخادخا

 الخأائ الخاد :

 .أكتب الفتة عن أهمية العمل1

............................................................. 
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 . اكتب الفته عن أهمية الماء.2

.................................................. 

ا:  هارة إ  ا قصير ا عاخابعا  دة ترتيب ج ئ غير  رتبة لتكو   وضوعا

ا لتكو   اها فقرة  فيدة ا صحيحا  رتب الج ئ التالية ترتيبا

إذا  -إليها مبكرا   -فيحضر  –ويجتهد  -وهو يذاكر دروسه  -ينتبه إليه  -كي ينجح ويتفوق  .1
 حتى يفهم ويستوعب  -كان محمد يحب مدرسته -بدأ المعلم الشرح  

.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

إن حياة رجال  -إنهم يعيشون لغيرهم-لكنههم يتقبلونها _بنفوس راضية  -مملوءة بالمغامرة  .2

 قبل أن يعيشوا ألنفسهم. -وقلوب مطمئنة إلى رعاية هللا لهم  -اإلطفاء شاقة

.........................................................................................................

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

ا:  هارة حخ  الاط ووضوحه  ثا اا

الخأائ الثا   اكتب الج  ة التالية باط الاخخ  رة وباط الرقعة  رة  ارى  راعيا قواعد 

 الكتابة الصحيحة.

ا يافعك في فصئ الشتاء. .1  اج ع لافخك طعا ا
 النسخ.........................................خط 

 خط الرقعة.......................................

 

 يجب ع ياا    احترم الألاري  ول اخار  اهم .2
 خط النسخ..........................................

 خط الرقعة.......................................
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 ة النهائية لختبار التعبير الكتابيالصور : (8ملحق )
 اختبار التعبير الكتابي للصف الرابع البتدائي

 اخم الطالب: ......................................
 الصف:............................................

 

 الخأائ األوئ: ااتر اإلجابة الصحيحة   ا بي  القوخي  

 وحاولت أن.......... النار.            )تشعل, تطفئ,تمأل, ترش(.ركضت الحيوانات 1

 .وقف خالد على............ منزله صباحا                    )شرفة,طرفة, امام,خلف(2

 .......... الصيف مسرعا  والجدجد يغني                   )عاد, اقبل,أتى, ذهب(3

 التواصل.             )سهل ,صعب,أبعد, جميع ما سبق( .البريد االلكتروني .............علينا4

 .لم يستطع الجدجد أن يحصل على.....................     )طعام, نصيحة أغنية صديق(5

 .الرسائل العادية تتطلب جهدا  و............. ووقتا          )ماال , زمانا  ,ألوانا  ,أحالما (6

 )الهواء ,الماء,السماء, الصفاء(                             .شكر خالد قطرة.............   7

 .لماذا ............ حزين يا صديقي.؟                       )أنِت. أنتم, أنتما, أنَت(8

 رتب الك  ات التالية لتكو  ج الا  فيدة. الخأائ الثااي:

 نحافظ-أن-عليه-الحياة -يجب-الماء-.عماد1

.............................................................. 

 .ناٌر, سمع,غرابا , الفيل ,يقول ,ناٌر2

....................................................................... 

 .يلوم,عندها,خرج, من , الجدجد,نادما ,نفسه.3

.................................................................... 

 .بلهفة, كانوا, الناس, البريد, ينتظرون,,ساعي.4

................................................................... 

  ك ئ الفراغ بحرف الجر ال ااخب. الخأائ الثالث:

 .........الغابة..خرج الغزال الصغير يتنزه .1

 .تحول الجليد ..........ماء سائل في الصيف.2 

 .وقف الجدجد قريبا  ......... نملة فوجدها تسعى .......جد.3

 .أصبحنا اآلن .........إطالع دائم على أحوال األحباب.4

 الخأائ الرابع: حدد اوع األخاليب في الج ئ التالية.

 ............هيا أكملي قصة حياتك .............. .1
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 .لم تستطع الرياح حمل الغيمة..................... .2
 ؟............................ياجدي .لماذا أنَت حزين .3
 .................................. ما أجمل فصل الشتاء .4
 إن خرطومي طويل.......................... .5
 .خرج الجدجد نادما ولكن بعد فوات االوان.......... .6

  الخأائ الاا  : عبر ع  الصور التالية بج  تي   فيدتي .

 
.........................................................................................................
.........................................................................................................

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

  كتب لفتة ع   ه ية الع ئ الخأائ الخاد :

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

ا صحيح :الخأائ الخابع ا لتكو   اها فقرة  فيدةرتب الج ئ التالية ترتيبا  ا

 وإذا بدأ المعلم الشرح ,ينتبه إليه - فيحضر إليها مبكرا   - وهو يذاكر دروسه كي ينجح ويتفوق
 حتى يفهم ويستوعب - كان محمد يحب مدرسته -

.........................................................................................................
.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 خخ  راعيا قواعد الكتابة الصحيحة.اكتب الج  ة التالية باط الا :الخأائ الثا  

 اتع م    الا ئ الجد والاشاط والع ئ.

 خط النسخ.........................................
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 دليل المعلم: (9ملحق )
طالبات الصف كيفية تنمية المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي ل دليل المعلم في

 الرابع األساسي
 

  اإلطفائي الشجاع (:)الثامنالدرس. 
 قطرة ماء تروي قصة (:)التاسع الدرس. 
 ( العاشرالدرس:) الجدجد والنملة. 
 ( الحادي عشرالدرس:)   رسائل بال ساع. 
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 :أولا: طريقة إعداد دليل المعلم
قامت الباحثة باالطالع على األدبيات التربوية السابقة، وقامت بمراجعة بعض البحوث 

المفاهيم، ومهارات التعبير الكتابي، وقامت بمشورة العديد من المختصين ذات العالقة بتنمية 
بالمجال التربوي، وتكنولوجيا التربية، إضافة إلى مشرفا الدراسة، وبعض المتخصصين في مجال 
المناهج وطرق التدريس، وتم إعداد دليل للمعلم في استخدام البرنامج التعليمي القائم على تنمية 

 بير الكتابيالمفاهيم والتع

 خطوات إعداد الدليل:
 إعداد مقدمة توجيهية للدليل. .1
تحديد الهدف من دليل المعلم: حيث هدف هذا الدليل إلى مساعدة جميع المعلمين  .2

 الذين يدرسون اللغة العربية لطلبة الصف الرابع األساسي.
 قامت الباحثة بتحديد األهداف اإلجرائية لكل درس من الدروس  .3
 بتحديد األدوات، واألنشطة الالزمة لعمليتي التعليم والتعلم.قامت الباحثة  .4
 قامت بتنظيم الوسائل التعليمية المفترض استخدامها لتدريس الوحدة الدراسية. .5
عرضت الباحثة الدليل على مجموعة من المختصين بمجاالت التربية، وتكنولوجيا  .6

 تربويين.التعليم، وطرق تدريس التربية اإلسالمية، وبعض المشرفين ال

 ثانياا: مقدمة دليل المعلم:
 أخي المعلم/ أختي المعلمة.

نما هو عبارة عن تنظيم جديد لكيفية  دليل المعلم ال يغني عن الكتاب المدرسي، وا 
تدريس المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لطلبة الصف الرابع األساسي بمدارس محافظات غزة، 

والتوجيهات التي تساعدك على تنظيم الدروس، وذلك لتسهيل كما ويتضمن بعض اإلرشادات 
نقل المعرفة وتهيئة المناخ الدراسي بشكل جيد وفعال، إضافة إلى تنمية المفاهيم لدى الطلبة، 

 ورفع مستوى مهاراتهم.

ويعتبر الدليل عنصر أساسي في عملية التربية والتعليم، وتوفير برامج تعليمية يساهم 
يح مسار تنفيذ الدروس، ويضفي على االستراتيجيات التدريسية التي بشكل كبير في تصح

تستخدمها عنصر التشويق واإلثارة، بما يتيح لك فرص في رفع مستوى انتباه الطلبة، والتأثير 
اإليجابي في دافعيتهم، والبرنامج التعليمي القائم على السرد القصصي والصور الهادفة يمكن 
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ثراء معارف الطلبة تنفيذه دون تكلفة تذكر، فق ط هو بحاجة إلى البحث والتطوير للدروس، وا 
 ببعض المعلومات والقصص الغنية بهذه المفاهيم.

 أهمية دليل المعلم:

هذا الدليل الذي أضعه بين أيديكم عبارة عن ملحق ووسيلة لمساعدة المعلم على كيفية تدريس 
 .المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي

"أثر توظيف استراتيجية الرسوم الكرتونية على تنمية اسة بعنوان: ولدراسة مشكلة در  
، كما ويحتوي الدليل على العديد من المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي للصف الرابع الساس"

المراحل التدريسية اإلجرائية والتجارب، واألنشطة والوسائل التي يحتاجها المعلم، إضافة إلى 
بإمكانك توظيفها في تطبيق الدروس، وتكمن أهمية الدليل في أنها يساعدك الصور الهادفة الذي 
 على تحقيق ما يلي:

دارة الصف بشكل فعال. .1  تنظيم وا 
 تنظيم المادة العلمية "دروس من كتاب اللغة العربية للصف الرابع االساس". .2
 إضفاء عنصر اإلثارة والتشويق، بما يضمن المشاركة الفعالة لكافة الطلبة. .3
عاة الفروق الفردية، وعالج بعض مشكالت المدرسية الفلسطينية كاكتظار الصفوف مرا  .4

 الدراسية بالطلبة.
 ترسيخ مبدأ التعلم الذاتي، وخلق جو تعاوني. .5
تقديم التغذية الراجعة حيث بإمكانك مالحظة تقدم التالميذ، وبناء على هذه التغذية  .6

ما يحقق أهداف الدروس، وأهداف تدريس يمكنك إعادة تنظيم العملية التعليمية التعلمية ب
 اللغة العربية، وأهداف المدرسة المعاصرة.

 العتبارات الواجب مراعاتها عند استخدامك للدليل:

ضرورة صياغة األنشطة واالستراتيجيات الآلزمة واألساليب والقواعد التي تساعدك في  .1
واجب على اتباعها، تدريس الوحدة، وتحديد الزمن واألهداف والقواعد األساسية ال

 والتعليمات الواجب على المتعلم تنفيذها.
البدء بنفسك فأنت النموذج األول، قم بكتابة أو عرض عنوان الوحدة الدراسية على  .2

السبورة، ثم حدد األهداف األساسية للوحدة والدرس، ثم قم بتنشيط الطلبة من خالل 
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ز االيجابية، حاول أن يكون الطالب األسئلة الصفية والمناقشة، واستخدام مهارات التعزي
 مبادرا  ومتجها  نحو التعلم.

اسمح للطلبة بطرح أفكارهم وتوجهاتهم وميولهم، وشاركهم في اتخاذ القرارات، ونمي لديهم  .3
 الدافع والحافز نحو التعلم.

 قسم الصف الدراسي إلى مجموعات تعاونية، مع المحاولة بعدم التمييز بين المجموعات. .4
 لبة أهمية كل مفهوم من المفاهيم الواردة، وأهمية تنميتها في بناء شخصية الفرد.اشرح للط .5
 حاول أن تكون األدوات، واألنشطة التي تستخدمها وتنفذها من بيئة المتعلمين. .6
قم بالتجول بين الطلبة، وتعرف على أفكار كل مجموعة، ونظرتهم إلى طريقة التدريس،  .7

 والبرنامج المستخدم.
بطاقات نشاط أعدها خصيصا  لتجميع أفكار وآراء الطلبة، ثم دون مالحظاتك استخدم  .8

 حول أفكارهم والبدائل التي يطرحونها، وساعدهم على الوصول إلى أفضل الحلول.
حاول استخدام كافة الرسوم الكرتونية، ومن أكثر من اتجاه وألكثر من هدف، خاصة  .9

 نها الوحدة الدراسية، أو، وأفكار الطلبة.الصور التي يتضمنها البرنامج وتلك التي تتضم
ساعد الطلبة على استدعاء خبراتهم السابقة، وتوظيفها في تنمية مهارات )الفهم،  .10

 والتذكر، والتطبيق، والتحليل، والتقويم(.
ناقش مع الطلبة، طريقة عرض الصورة، واألطر المنهجية الالزمة لرفع مستوى تفكيرهم  .11

 نت ثالثية األبعاد أو غير ذلك.في الصور والرسوم سواء أكا
حدد مواطن القوة، والضعف لدى الطلبة، وساعدهم على تعزيز مواطن القوة، وساهم في  .12

 عالج جوانب القصور والضعف.
 تولى إعداد الوسائل واألنشطة، وقم بمشاركة الطلبة في إعدادها وتنفيذها. .13
 تها، وأهدافها.اعرض الدروس بثقة، وقم بمشاركة الطلبة في التفكير بمحتويا .14
وتامل المواقف والصور، والرسوم والتعليقات، والمفاهيم  أعطي الطلبة فرصة مشاهدة .15

 التي يتضمنها كل درس.
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 الدرس األول

 زمن الدرس: حصتين             الموضوع: اإلطفائي الشجاع              

 التعليمية للدرس: األهداف
 الدرس ان تكون قادرة على:أولا : يتوقع من الطالبة في نهاية 

 أن يذكر الطالب أسماء الحيوانات التي تعيش في الغابة. .1
 أن يميز الطالب  بين الحيوانات المفترسة والحيوانات الألليفة .2
 بسطرين عن جمال الطبيعة في الغابات أن يعبر الطالب .3
 أن يذكر فائدة لكل حيوان من الحيوانات التي تعيش في الغابة. .4
 الكلمات التالية  في جملة مفيدة الشجاعة ، السخرية ، االطفائي ،االحترام.أن يضع  .5

 المفاهيم المراد تنميتها في الدرس:
  السخرية 
  الشجاعة 
 االحترام 
 .اإلطفائي 

 :الوسائل التعليمية ثانياا:
 جهاز  .1
 السبورة. .2
 طباشير ملونة. .3
 كراسة وبطاقات. .4
 كرتونية لكل مفهوم. صورة .5

 :الدرسخطوات تطبيق  :ثالثا
 التمهيد:

 قصيرة عن الحيوانات. أنشودةتقوم المعلم بتهيئة الطالبات للدرس الجديد من خالل 
 التالية: األسئلةثم تبدأ المعلمة بطرح 

 تعيش الحيوانات؟ أين 
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 ما فؤائد الغابات؟ 
 الحيوانات التي تعيش في الغابة كيف نحمي 
 ماذا يحدث لو.... جف نبع الماء 
  ماذا يحدث لو.... حدث حريق في الغابة 
 ماذا يحدث لو.... لم تكن هناك محميات لحماية الحيوانات من االنقراض ؟ 

 التنفيذ:
 :تبدأ المعلمة بالنشاط التحضيري التالي 
  تقوم المعلمة بعرض الصورة االولى على الطالبات 
 تترك المعلمة الوقت الكافي للتأمل في الصورة 
  ثم تطلب المعلمة قراءة التعليق األول ثم التعليق الثاني ثم التعليق الثالث 
 ثم تتطلب المعلمة التعليق على كل راي من التعليقات السابقة، وهل يؤيد ذلك ولماذا؟ 
  تناقش المعلمة الطالبات بكل تعليق  ثم تسجل ارائهن على السبورة 
  بع المخصص للمفهوم.ثم تطلب المعلمة الكتابة على الصورة في المر 
 . تترك المعلمة الوقت المناسب للطالبات للتعبير عن ارائهم للمفهوم الذي توضحه الصورة 
 .ثم تبدأ المعلمة بعرض الصورة األولى  ثم الثانية ثم الثالثة 
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 التقويم الاهائي:

 هات جمع الكلمات اآلتية وضعها في جملة من تعبيرك: السؤال األول:
 غزال...................................................................... .1
 ..............................غابة......................................... .2
 ............................خرطوم......................................... .3
 .............................................حيوان......................... .4
 ..........................عصفور.......................................... .5

 هات مضاد الكلمات التية: :السؤال الثاني
 الشجاعة............. .1
 حزينا................. .2
 اخماد................. .3
 طيب.................. .4

 :الثالثالسؤال 
 عبر عن الصورة التالية بثالث أسطر مع مراعاة وضوح الخط وحسن التعبير:
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 السؤال الرابع:
 ما رأيك باإلنسان الشجاع وهل تحب أن تكون شجاع.

............................................................................................
............................................................................................ 

 واجب بيتي:

أمطار  :اكتب قصة قصيرة من ثالثة اسطر تعبر عن الشجاعة مستعينا بالكلمات التية .1
 غزيرة، بيت الجيران، صراخ أطفال، منتصف الليل اسرعنا إلنقاذهم،

 هات آية قرآنية تنهي عن السخرية. .2
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 التاسعالدرس: 

 الموضوع: قطرة ماء تروي قصة                               الزمن: حصتان

 األهداف التعليمية للدرس:
 يتوقع من الطالبة في نهاية الدرس أن يكون قادراا على أن:

 أن يذكر حاالت الماء .1
 أن يذكر فوائد الماء  .2
 أن يعبر بسطرين عن الفصل الذي يفضله والسبب في ذلك .3
 الطالب بين التبخر و التكاثفأن يفرق  .4
 حرارة نحافظ، عاليا، واسع. أن يأتي بمضاد صافية، .5

 المفاهيم المراد تنميتها:
 التبخر 
 التجمد 
 األمطار 
 أهمية الماء أساس الحياة 

 الوسائل التعليمية:
 LCDجهاز عرض  .1
 صور العرض .2
 طباشير ملون  .3
 كراسة  .4
 سبورة  .5

خطوات تنفيذ الدرس:  ثالثا ا
 التهيئة والتمهيد:

لقاء نشيد عن أحد الفصول كفصل الربيع، ثم تبدأ المعلمة بترتيب اتالميذ ‘تقوم المعلمة بإ
 بطريقة مجموعات،
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 خطوت تنفيذ الدرس:

 التالية: األسئلةتبدأ المعلمة بطرح 
 هل تشعرون بالبرد؟ 
 من منكم يحب فصل الشتاء؟ 
 أي فصول السنة تحبون؟ 
 من أين نحصل على الحرارة؟ 

بعرض الصورة االولى والت تعبر عن التبخر، وتطلب المعلمة من المجموعة  ثم تقوم المعلمة
  االولى بقراءة التعليق االول  بشكل جماعي،

 فانا اعرق كثيرا،  انا ال أحب الشمس كثيرا،
 أنا أيضا فهي تسرق الماء وتخبئها في السماء،

 ال أنا أحب الشمس فهي مفيدة جدا .

 التالية: األسئلةوبعد قراءة التعليقات تقوم بطرح 
 ما المصدر الرئيسي للحرارة في العالم؟ 
 هل تحب الشمس؟ 
 ما هي فوائد الشمس ؟ 
 هل تظن ان الشمس تسرق الماء؟ 
 ................... يزداد التبخر بزيادة 

 العمل بشكل جماعي أوراقالصحيحة على  اإلجابةثم تطلب المعلمة كتابة 
 المعلم بتفقد الطالبات ومتابعة ارائهم وكتابة كل رأي مجموعة على السبورة .  تقوم

ثم تقوم الملمة بعرض الصورة الثانية وا عطاء الطالبات الوقت المناسب للتأمل بالصورة والتي 
 تعبر عن الجليد.

 تطلب المعلمة من التلميذات بقراءة التعليق االول 
 .انظر انها حجارة بيضاء ضخمة 
 نها ليست حجارة انها جليد. ال إ 
 والجو بارد جدا . لشمس في الصورةال أرى ا 
 .انظر الى الدب القطبي والبطريق كيف يستطيع ان يعيش في هذا البرد 
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 التالية: األسئلةثم تطلب المعلمة بطرح 
 هل تظن ان هذه حجارة ضخمة بيضاء.؟ 
  واألفعى؟لماذا يعيش الدب في المناطق القطبية وال يعيش الجمل 
 لماذا تجمد الماء؟ 
 لماذا ال نرى الشمس في الصورة؟ 
 لماذا تحول الماء الى جليد.؟ 
 .................يتجمد الماء عند درجة حرارة 

 وتطلب من التلميذات التأمل بالصورة ومن ثم قراءة التعليقات. ثم تعرض المعلمة الصورة الثالثة
 يا إلهي الغيوم اصبح لونها رمادي 
  ان الجو مخيف بهذه األلوان 
 ال جدي قال انها ستمطر 
 والسؤال هنا: لماذا تغير لون الغيوم الى اللون الرمادي واألسود؟ 

 التالية: األسئلةوتبدأ المعلمة بطرح 
  ؟األمطارفي اي  فصل تسقط 
 هل تحب فصل الشتاء؟ 
 هل تعتقد انها ستمطر ام السماء تريد اخافتنا فقط؟ 

اراء  التلميذات على السبورة  وتقوم بتشجيع الطالبات على ابداء ثم تدون المعلمة 
 ارائهن دون خوف او خجل

 ثم تعرض الصورة الرابعة والتي تمثل فوائد المطر
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 التقويم النهائي:
 هات جمع كلمة:

 شرفة .............. 
 قطرة ............... 
 غيمة ..............  
 ليلة ................  
 بحر ...............  
 طبقة ............... 

 صل الكلمات اآلتية بمضادها:
 صباحا                    يتجمد 
 انخفضت                تكاثف 
 صافية                  عكرة 
 يذوب                  ارتفعت 
   تبخر                   مساء 

 ما نوع األساليب التالية:
 ا.................................لم تستطع الرياح حمله 
 ........................................ليتك تقدر تعبي 
 ........................هيا أكملي قصة حياتك 

 واجب بيتي:
 ضع كوب ماء في الثالجة وسجل ماذا يحدث .1
 اذكر فوائد اخرى للماء .2
 هات آية قرآنية تدل على أهمية الماء .3
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 الدرس العاشر

 الجدجد والنملة                                    الزمن حصتين الموضوع:

 األهداف التعليمية للدرس:
 أن يذكر التلميذ فوائد العمل  .1
 أن يعبر الطالب عن العمل الذي يحب ان يمارسه في حياته المستقبلية .2
 أن يقدر الطالب أصحاب المهن والحرف .3
 الكسل  التالية الصيف الضحك كثيرة مبكراتي الطالب بمضاد الكلمات أن يأ .4
 بمرادف الكلمات االتية هطل بجد ساخر طعام كاد الطالبأن يأتي  .5

 :المفاهيم المراد تنميتها
 النشاط 
 الكسل 
 العمل 
 اللهو 
 الندم 
  الحزن 
 السخرية 

 :الوسائل التعليمية ثانيا:
 LCDاز عرض جه .1
 السبورة .2
 طباشير ملونة .3
 كراسة وبطاقات .4
 صورة لكل مفهوم .5

 التنفيذ:
 التالية: األسئلةتقوم المعلمة بطرح  :تمهيد
 هل يعمل والدك؟ 
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 والدك؟ بها ما المهنة التي يعمل 
 .خالص  هللا يحب الشخص الذي ........ بجد وا 
 .........الذي يعمل ويتقن عمله يحبه ....... و 
 كيف نكون خلفاء في االرض؟ 
 هل انت كتلميذ لك دور في الحياة؟ 

من ثم تختار تلميذة لقراء  بالصورةتعرض المعلمة الصورة االولى وتطلب من التلميذات التأمل 
التعليق االول، ثم التعليق الثاني، ثم التعليق الثالث، ثم تسال المعلمة هل صحيح ان الشخص 

 الذي ينام كثيرا وال يحب العمل هو شخص سعيد؟

الثالثة، وتقرا التلميذات التعليقات وتأخذ برأي  وهكذا تعرض المعلمة الصورة الثانية والصورة
  التلميذات ثم تطلب منهم التعليق على كل تعليق في الفقاعة
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 التقويم:
 أكمل الفارغ بالكلمة المناسبة:

 نتعلم من النملة ......... في العمل 
 ذهب الصيف ........... والجدجد يغني 
 كاد.......... يقتل الجدجد 

 :اآلتية األساليبما نوع  
 ............خرج الجدجد نادما ولكن بعد فوات األوآن 
 ......................أال ادلك على ما هو انفع لك؟ 
 ..................لم يستطع الجدجد أن يحصل على طعام 

 :هات مرادف الكلمات التية
  ......... تسعى 
 ...........كاد 
 .........يحصل 
 ............انفع 

 واجب بيتي: 
 العمل مستشهدا ب ية قرآنية: تحث على اكتب ثالثة سطور

............................................................................................

............................................................................................  

  



 

 148 

 الدرس: الحادي عشر

 حصتين رسائل بال ساع                                  الزمن: الموضوع:

 األهداف التعليمية:
 أول يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس ان يكون قادر على ان:

 أن يعدد وسائل االتصال قديما .1
 أن يعدد وسائل االتصال حديثا .2
 القديمة ووسائل االتصال الحديثة.أن يذكر مميزات كل من وسائل االتصال  .3
 يفرق الطالب بين وسائل االتصال القديمة ووسائل االتصال الحديثة نأ .4
 يذكر الطالب توقعاته بوسائل االتصال مستقبال. نأ .5

 الوسائل التعليمية. ثانيا:
 LCDجهاز عرض  .1
 السبورة .2
 طباشير ملونة .3
 كراسة وبطاقات .4
 صورة لكل مفهوم .5

 التنفيذ:

 تقوم المعلمة بتهيئة المناخ الصفي للدرس 

 السابرة التي تعتبر مدخل لحديث عن وسائل االتصال األسئلةثم تقوم بالتمهيد بطرح بعض 
ثم تعرض المعلمة الصورة االولى وتطلب من التلميذات قراءة التعليق االول الموجود داخل 

سؤال وراء كل تعليق هل تؤيد ذلك ام ال الفقاعة ثم التعليق الثاني والتعليق الثالث وتقوم بطرح 
 ولماذا

 إلى أن يتوصل التالميذ الى الرأى الصحيح من خالل طرح أراء خاطئة ورأي واحد صحيح

 ثم تقوم المعلمة بعرض الصورة الثانية والصورة الثالثة والصورة الرابعة
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 التقويم:

 هات جمع الكلمات التية وضعها في جملة من تعبيرك:
 ..............................رسالة. .................... 
 ...................................................صديق 
 ....................طريق................................ 
 .............................نكهة........................ 

 هات مضاد الكلمات التالية:
 ................... سهل 
 ...................مرسل 
 .................جهد.... 
 .........تطفئ.......... 
 ........صحيح.......... 

 رتب الكلمات التية مكونا جملة مفيدة:
 ،وقتا البريد، جهدا، العادي، يتطلب، طويل 

......................................... 
 ،االحباب، انحاء، المعمورة، مع.في، جميع.البريد، التواصل، سهل االلكتروني ، 

............................................................................ 

 نشاط بيتي:

 لصورة  اجمع صور لبعض طوابع البريد التي كانت تطبع على الرسائل واسم كل بلد
 .الطوابع

............................................................................... 


