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 االهداء

 ب ب

 االهداء

 وعاهذ الصعاب ،إلى من علمخني  ،إلى من جدسابق الهلماث لخخسج معبرة عن منىىن ذاتها

 ليخفف من آالمي ؛حىانهاوعىدما جنسىوي الهمىم أسبح في بحس  ،ألصل إلى ما أها فيه 

 أمي

 إلى سبب وجىدي في الحياة .. والدي الحبيب

 لو مل الخجلى والاحترام

 ،إلزضائي والعيش في هىاء ؛إلى من ماهىا ًضيئىن لي الطسيق

 ..أخي وأخىاحي

 .لخفجسث منها ًىابيع املحبت ؛أحبنم حبا لى مس على أزض قاحلت 

 .العصيص. شوجي ،زفيق دزبي ،إلى من ساهدوي وزعاوي 

إلى من معهم سعدث ، وبسفقتهم في دزوب الحياة الحلىة  ،إلى أخىاحي اللىاحي لم جلدهن أمي

 صدًقاحي العصيصاث ،إلى من ماهىا معي على طسيق الىجاح والخير  ،والحصيىت سسث

 سلىي ( –اسالم  –) بشسي 

 ،أو هدي بالجىاب الصحيح حيرة سائليه ،إلى مل من أضاء بعلمه عقل غيره

 .وبسحابخه سماحت العازفين ،فأظهس بسماحخه جىاضع العلماء

 
 
 إلى من لم ًبخل بالدعاء لي في ظهس الغيب ... بازك هللا فينم وجصالم هللا خيرا

 .د املخىاضع خالصا لىجه هللا حعالىأهدي هرا الجه



  

 

 

 

 ذكرىوتقدور

 خ خ

 شكر وتقدير

 

ووجية الواصميف،إليي لؾ شكري،  ،،إلو العارفيفوعظيـ سمطانو،الحمد هلل حمدًا يميؽ بجبللو      
"مف اليشكر  :قوؿ الرسوؿ األعظـ  مف ،انطبلقاً يا ميسرًا أمر عممي ودراستي ،وخالص محبتي

الحمد يا رب فمؾ  فالشكر أواًل وآخرًا هلل تعالى أف يسر لي إنجاز ىذه الرسالة،" ،اليشكر اهللالناس
 عمى األرض مف أوراؽ الشجر . ، وما تساقطوما أنزلت مف مطر ،بعدد ما خمقت مف بشر

العمماءوالمتعمميف ،ولكمية  إلى الجامعة اإلسبلمية قبمةواليسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر      
كما وأشكر العامميف في المكتبة ولكؿ العامميف فييا، األكاديمية ،ممثمة بييئتيا اإلدارية و  التربية

 فجزاىـ اهلل خير الجزاء .. العممية ، المركزية لمساعدتيـ في توفير الكتب والمراجع

، ،الذي ما فتئ بتوجيياتو السديدةالدكتور / داودحمس والشكر الجزيؿ إلى مشرفي الفاضؿ سعادة
 فمـ يأؿ وآرائو السديدة، يديني إلى ما أرنو إليو،والذي جاد وأفاض عمى بتوجيياتو الحكيمة،ي

 العطاء والتوجيو واإلرشاد .فكاف حقًا مثااًل في  جيدًافي إرشادي وتوجييي،

 كما أتقدـ بخالص شكري وتقديري إلى عضوي لجنة المناقشة :

 محمد شحادة قوت  الدكتور الفاضؿ /

 مجدي سعيد عقؿ   والدكتور الفاضؿ /

رشاداتيما القيمة ،بتوجيياتيما السديدةو  موافقتيما عمى مناقشة الدراسة،المذيف تشرفت ب فجزاىما  ،وا 
 اهلل كؿ خير .

فبارؾ اهلل فييـ وأجزؿ ليـ  ،الدراسة محكميف الذيف تفضموا بتحكيـ أدواتالسادة ال ىوالأنس        
  الخير والثواب .

 ،والشكر الممزوج بكؿ معاني الحب واالحتراـ إلى والدتي ووالدي الغالياف لدعميما ومساندتيما لي
 والعافية .فأطاؿ اهلل في عمرىما في الخير والسداد وأمدىـ بالصحة 



  

 

 

 

 ذكرىوتقدور

 ز ز

بتدائية عممي ومعممات مدرسة تؿ السمطاف االوكيؿ ومدـ بشكري وتقديري إلى زمبلئي مدير و وأتق
 فييـ.ف دعـ ومساندة وبارؾ اهلل المشتركة لما قدموه لي م

وفي ىذا المقاـ ال يسعني إال أف أتقدـ بالشكر الخالص لعائمتي )أخي محمد وأخواتي       
فبارؾ اهلل  ،،ومسيرة حياتي العممية والعمميةلذيف كانوا داعميف لي خبلؿ دراستيالعزيزات وأبنائيف (ا

 فييـ جميعًا.

،ويحثني عمى العمـ والتعمـ يشجعني وتقديري لزوجي العزيز،الذي كاف دومًابجانبيي شكر وعظيـ 
 والذي أعطاني مف وقتو الكثير .

الثانية أىؿ زوجي بارؾ اهلل اـ إلى عائمتي وفي ىذا المقاـ اليسعني إال أف أقدـ كؿ الحب واالحتر    
 وأطاؿ اهلل في عمرىـ. ،فييـ

جابة  ،ولو بكممة طيبة ،يوالشكر الموصوؿ إلى كؿ مف دعمني وساندن شافية، ودعوة صادقة في وا 
 فجزى اهلل الجميع خير الجزاء . ،ظير الغيب

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 ملخصىالدرادة

 ض ض

 ملخص ال  ا  
استراتيجية مقترحة لتوظيؼ برنامج التعمـ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ 

 وميوليـ نحوه . ساسالصؼ الثالث األتبلميذ تنمية التعبير الكتابي لدى  التفاعمي في
ما أثر استخداـ استراتيجية مقترحة : ة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التاليحيث حددت مشكم

الصؼ الثالث األساس  تالميذي تنمية التعبير الكتابي لدل لتكظيؼ برنامج التعمـ التفاعمي ف
 كميكليـ نحكه ؟

 كتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

ستراتيجية الذيف درسوا باال ،متوسط درجات المجموعة التجريبية بيفاختبلؼ ىؿ يوجد  .1
 المقترحة وبيف أقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار التعبير الكتابي؟  

أقرانيـ في المجموعة الضابطة  وبيف ،المجموعة التجريبيةدرجات متوسط بيف اختبلؼ ىؿ  .2
 في مقياس الميوؿ نحو التعبير الكتابي؟

ولئلجابة عف أسئمة الدراسة، اتبعت الباحثة المنيج التجريبي في الكشؼ عف أثر 
ىـ ( تمميذًامف الصؼ الثالث، تـ اختيار 60استخداـ االستراتيجية،وتكونت عينة الدراسة مف )

بالطريقة العشوائية البسيطة، مف مدرسة تؿ السمطاف االبتدائية المشتركة رفح، ووزعت إلى 
( تمميذًا، درسوا وفؽ 30مجموعتيف متساويتيف، المجموعة التجريبية، وبمغ عدد أفرادىا )

( تمميذًا درسوا وفؽ الطريقة 30االستراتيجية المقترحة، والمجموعة الضابطة وبمغ عدد أفرادىا )
 االعتيادية .

وتمثمت أدوات الدراسة في قائمة ميارات التعبير الكتابي، دليؿ المعمـ، واالستبانة ،وتـ 
التأكد مف صدقيا وثباتيا، ولمتحقؽ مف صحة الفروض واإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخداـ 

 بعض االختبارات اإلحصائية المناسبة، وأىميا اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف. 
 أظيرت نتائج الدراسة ما يمي :،كتحميؿ البيانات  ،تطبيؽ أدكات الدراسة كبعد

( بيف متوسطي درجات α≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إتوجد فروؽ ذات داللة  .1
وبيف  أقرانيـ في المجموعة ، ستراتيجية المقترحةالذيف درسوا باال ،المجموعة التجريبية 

 .   لصالح المجموعة التجريبية التعبير الكتابيالضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار 



  

 

 

 

 ملخصىالدرادة

 ح ح

 درجات ( بيف متوسطي α≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إتوجد فروؽ ذات داللة  .2
وبيف أقرانيـ في المجموعة الضابطة في مقياس الميوؿ نحو التعبير ، المجموعة التجريبية

 .، لصالح المجموعة التجريبيةالكتابي
 أكصت الدراسة بما يمي:كفي ضكء ىذه النتائج 

 وخاصة في  ،ضرورة التركيز عمى ميارات التعبير الكتابي في مختمؼ المراحؿ الدراسية
 المرحمة األساسية.

  توعية المعمميف ألىمية التعمـ التفاعمي في التدريس، ودوره الفعاؿ في تنمية ميارات التعبير
 الكتابي.

  ميارات التعبير الكتابي لدى التبلميذ.العمؿ عمى صياغة دليؿ لممعمميف خاصة تنمية 
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 الفصؿ األكؿ
 خمفية الدراسة كأىميتيا

 مقدمة:
داة في حياة الفرد والمجتمع ، فيي وسيمة االتصاؿ باآلخريف وىي أ عظيـٌ لمغة العربية دورٌ    

، وما يدور في الذىف مف أفكار ، فعف طريقيا تنمو شخصية رالتعبير عف العواطؼ والمشاع
لى بني جنسو إكما تمكنو مف الوصوؿ  ،الفرد ويصبح أكثر قدرة عمى التكيؼ مع البيئة والمجتمع

، فيتحقؽ الترابط الروحي والوجداني رغباتو في المجتمع الذي يعيش فيووتنفيذ  ،عند تمبية حاجاتو
 .األخرى كائناتنساف وغيره مف الإلا ،وبيذا يتجمى الفرؽ بيففرادهبيف أ

 كسب إلى وىي وسيمتو باآلخريف ، اتصالو التي تيسر فيي الفرد ، حياة في كبرى وظيفة ولمغة"
 إلى ويتعرؼ مع مجتمعو ، يتفاعؿ تجعمو التي والتجارب الخبرات كسب في واألساس المعرفة ،

 ( 2: 2002، )الفميتيعيش فيو "  الذي عالمو

وظيفة تواصمية في عصرنا الحاضر زيادة كبيرة نظرًا لتعقد بوصفيا وتزداد أىمية المغة      
 الذي تدور؛ مما جعؿ الفرد ىو المركز الرئيس لتي نحياىا ،وكثرة وسائؿ االتصاؿالحديثة ا الحياة
فأصبح في أشد الحاجة إلى امتبلؾ ناصية التواصؿ المغوي  ،الحياة االجتماعية ،والسياسية حولو
يكوف قادرًا عمى الفيـ واإلفياـ في كؿ مجاالت الحياة ؛ األمر الذي ينبغي معو العناية  حتى
:  1999 ،ابييا تدريبًا دقيقًا متصبًل )حجواإلكثار مف التدريب عم التواصؿ المغوي، بفنوف
138). 

 وبيف وبينيــ،ومجتمعاتي ،األفراد بيف االتصاؿ وسيمة فيي الفرد حياة في عظيـ دور لمغة كذلؾ
 عف الفرد بيا يعبر التعبير أداة أنيا كما ،ةراءوالق ،واالستماع ،والكتابة ،التحدث طريؽ بعضيـ عف

 ،الكبير العربي ووطنيـ المحمية ببيئتيـ التبلميذ لتعريؼ ووسيمة التفكير أداة وىي أفكاره، ومشاعره ،
 ،واالتجاىات والقيـ وبالمبادئؿ،المستقب في وماليا والحاضر، الماضي، في ومواقفيا وبأمجاد األمة

 وبالمغة اجتماعية ، وعدالة اجتماعي ، وتكافؿ وتضامف ، تعاوف مف الفمسطيني المجتمع التي تسود
 المجتمع فقوة جيؿ، إلى جيؿ مف ونقمو وثقافتو ، راثوت عمى الحفاظ المجتمع المكتوبة يستطيع

 .بزواليا ويزوؿ ببقائيا يبقى مصيرية عبلقة ولغتو المجتمع بيف قةبلالع فأ ؾذل؛لغتو بقوة منوطة
 .(100: 1997،)زقوت



  

 

 

 

 الفصلىاألول

 خلفوةىالدرادةىوأهموتكا

3 3 

 وسائؿ معينة فيي الفروع بقية أما ،اً جميع بينيا غاية بأنو ،العربية المغة فروع بيف ميزةر ولمتعبي
 منيؿ لمثروة والنصوص والمحفوظات والثقافية، المغوية بالمادة القارئ تزود والمطالعة فالقراءة عميو،
 واإلمبلء وسيمة الخطأ، في الوقوع مف والقمـ المساف لصوف وسيمةٌ  النحوية والقواعد األدبية، المغوية
  .الكتابة لتجميؿ والخط ، اً صحيح رسماً  والحروؼ الكممات لرسـ

ف و وىو المغوية ، الدراسة أغراض أىـ التعبير دويع  أنو حصيمة إال العربية المغة فروع أحد كاف ا 
 (132: 2011،) عيد األخرى .  المغة فروع روافد فيو تصب الذي المصب وىو الفروع، تمؾ

 فيو ضرورة مف ضرورات ،إف لمتعبير منزلة كبيرة في حياة الطالب المتعمـ والناس عمى حد سواء
الذي و ،نو وسيمة االتصاؿ بيف األفراد يمكف االستغناء عنو في أي زماف ومكاف ،أل إذ ال ؛الحياة

إذا تحقؽ األلفة  ،وبو يتكيؼ الفرد مع مجتمعو  ،ية الروابط الفكرية واالجتماعيةيعمؿ عمى تقو 
وبو ينتقؿ التراث اإلنساني مف جيؿ آلخر ،وبو يتـ االتصاؿ  ،وبو يربط الماضي بالحاضر ،واألمف
 ( 427: 2005،) الدليمي والوائمي خرى .المجتمعات األ بتراث

 رائو،وآونفسو  وعقمو، فكره بطرح وذلؾ لغيره؛ اإلفادة تحقيؽ مف الفرد تمّكف رموز ىي والكتابة
 مف التعرؼ اإلنساف تمكف التيالتعبير  أداة وىي نفعاالتو،او  وتجاىاتو ، وعواطفو، ووجدانو، ومشاعره

 مف حقائؽ، توثيقو يريد ما يوثؽ و ومفاىيـ، مشاعر، مف لديو ما يكتشؼ وأف ،اآلخريف أفكار عمى
 (95:  2006، )زايداألحداث  ووقائع

 المكانية،فات الزمانية و والتعبير الكتابي ىو وسيمة االتصاؿ بيف الفرد وغيره ، ممف تفصمو عنو المسا
 (116:  2005،)الركابي  سةليو ماإ والحاجة

 العقؿ ما أنتجو لصوف وسيمة دتع التي المحررة أو المكتوبة، الكممة أداتو بأف الكتابي التعبير ويمتاز
 خاطره، يجوؿ في عما يعبر أف الكتابي التعبير خبلؿ مف التمميذ ويستطيع لو، وعدّ  ورهوط البشري،
 شخصية التمميذ، عف مجمميا في الكتابة ىذه برتع و ، وتجاىاتٍ أ أوحاسيس راءآو  ، فكر مف وعقمو
 والتمكف العممي، وتسمسؿ المغوية، والقوةأ الببلغية، القوة أىميا مف أشياء عدة عمى دليؿ خير وىي

 (3-2:  2010، أبوصبحة) المعمومات.  وصحة األفكار،

لكتروني في شتى تفعيؿ دور الحاسب اإللى إوالتكنولوجي بيف الحاجة الماسة  ولعؿ التقدـ العممي 
فقد أصبحت األمية تعرؼ في بعض الدوؿ عمى أنيا الجيؿ  ،ؽ التدريسائومف بينيا طر ،المجاالت 

وذلؾ لما ليذا المجاؿ العممي مف أىمية كبيرة في التطوير والتقدـ ،فأصبح لزامًا ،باستخداـ ىذا الجياز
التي تزود الطفؿ بالمفاىيـ والخبرات والميارات  ،دوا البرامجليف والتربوييف والباحثيف أف يعو عمى المسؤ 
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مف ىذه أيف نحف : جينا ىواوالسؤاؿ الذي يو  ،والتي تمكنيـ مف الحياة في المجتمع اليوـ ،المختمفة
 (    3:  2005،) زمزمي البرامج ؟ 

فيو يعمؿ عمى االرتقاء  ،غزة تبرنامج التعمـ التفاعمي مف االستراتيجيات الحديثة في محافظا دويع
ويتيح  ،كما يحفز التبلميذ عمى التركيز،بمستوى التحصيؿ عامة وضعاؼ التحصيؿ بصورة خاصة 

عمى ضباط التبلميذ داخؿ المدرسة ويساعد عمى زيادة ان ،المزيد مف فرص المشاركة والتفاىـليـ 
حيث ،النفسية والسموكيةنسبة المشكبلت باإلضافة الى تقميؿ  ،بشكؿ خاص صؼوداخؿ ال ،عاـنحو 

 (4:  2012،) الحسنات .دافعتييـ لمتعمـ  يعزز تعمـ التبلميذ ويزيد مف

عامة، وفمسطيف خاصة  العربي الوطف في التعبير يف تبلميذال ضعؼ عمى تؤكد دالئؿ وىناؾ
 نتائج عف أولياً  والتعميـ تقريًرا التربية لوزارة التابع والتقويـ سالقيا مركز أعدّ  حيث ،) غزة )محافظات

 أظيرت النتائج حيث مف الصؼ األوؿ الى الرابع ، التبلميذ لدى العربية المغة في التحصيؿ مستوى
 لـ العينة حجـ مف (% 20 ) أف تبيف حيث،الكتابي التعبير ميارة في ضعفاً  يعانوف لتبلميذا أف

 ( 1998،ـالكتابي )وزارة التربية والتعمي التعبير في درجة أي عمى تحصؿ

ودراسة عبد الجواد  ،(  2012دراسة شامية ) منيا: الدراسات بعض أكدتو ما ذلؾ، إلى إضافة
 .( 2006ودراسة المصري )  ،( 2001)

 الباحثةارتأت  ،وخبرتيا في ضوء ما سبؽ ،معممة في حقؿ التعميـ الباحثة وأيضًا مف خبلؿ عمؿ
وميوليـ  تبلميذبي لدى الاتنمية التعبير الكت الوقوؼ عمى أثر استخداـ برنامج التعميـ التفاعمي في

ات الدراس ىذه مثؿإجراءبتبلميذ ة ماسة لتنمية التعبير لدى الف ىناؾ حاجأالحظت فقد ،نحو البرنامج
لدى  امتبلؾ ميارات التعبير الكتابيوتنمية  ،تحسيف في الدراسة ىذه تسيـ أف الباحثة ، وتأمؿالعممية

 . طمبة المرحمة األساسية 
 مشكمة الدراسة :

 التالي : كمة الدراسة بطرح السؤاؿ  الرئيستتحدد مش

لدى  ،في تنمية التعبير الكتابي ،لتوظيؼ برنامج التعميـ التفاعمي ما أثر استخداـ استراتيجية مقترحة
 وميوليـ نحوه ؟  ساسالصؼ الثالث األ تبلميذ

 األسئمة الفرعية التالية : وينبثؽ عف التساؤؿ الرئيس
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 ،ستراتيجية المقترحةالالذيف درسوا با جموعة التجريبيةمتوسط درجات الم بيف د اختبلؼىؿ يوج -1
 أقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار التعبير الكتابي ؟   وبيف

وبيف  أقرانيـ في المجموعة ،المجموعة التجريبية درجات متوسط  بيفاختبلؼ ىؿ يوجد  -2
 التعبير الكتابي  ؟ الضابطة في مقياس الميوؿ نحو

 الدراسة : تافرضي
بيف متوسطي درجات  ،( α≤ 0.05حصائية عند مستوى داللة )إال توجد فروؽ ذات داللة -1

وبيف  أقرانيـ في المجموعة الضابطة في  ،ستراتيجية المقترحةموعة التجريبية  الذيف درسوا باالالمج
 التطبيؽ البعدي الختبار التعبير الكتابي.   

درجات بيف متوسطي  ،( α≤ 0.05صائية عند مستوى داللة )إحال توجد فروؽ ذات داللة  -2
 .وبيف أقرانيـ في المجموعة الضابطة في مقياس الميوؿ نحو التعبير الكتابي  ،المجموعة التجريبية

 أىداؼ الدراسة:
 تبلميذي تنمية التعبير الكتابي لدى البرنامج التفاعمي ف أثر االستراتيجية في توظيؼ الكشؼ عف -1

 . األساس الصؼ الثالث

ومتوسط تحصيؿ المجموعة الضابطة  ،تحصيؿ المجموعة التجريبيةمعرفة الفروقات بيف متوسط  -2
 في اختبار التعبير الكتابي .

معرفة الفروقات بيف متوسط  تحصيؿ المجموعة التجريبية في مقياس الميوؿ نحو  التعبير  -3
 الكتابي .

 أىمية الدراسة : 
 بما يمى : دراسةسيـ ىذا التيمكف أف 

 أىمية البرنامج التفاعمي في تنمية التعبير الكتابي . بينت -1

حوؿ البرنامج ،ضوء عمى بعض نقاط القوة أو الضعؼىذه الدراسة في تسميط ال تسيمأ -2
تطويرية نحو تحسيف  ،تغذية راجعةليف عف البرنامج والميتميف بو و ئو سيقدـ لممسامم ،التفاعمي
 .عداد بما يحقؽ األىداؼ المنشودةجودة اإل
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 المجاؿ ، واستخداـ ىذا في الدراسات مف لممزيد الباحثيف أماـ جديدة آفًاقا الدراسة ىذه قدتفتح -3
 األخرى . العربية المغة فروع التعمـ التفاعمي في 

 ساسية.فى المرحمة األريس المغة العربية سد ىذا البحث القصور فى أساليب تدقدي -4

 التعبير تنمية فيمف خبلؿ استراتيجية مقترحة  ،بالتعمـ التفاعمي البرنامج دورأبرزت – 5
الكتاب  في القصور أوجو يعالج وقد ،المادة ىذه إثراء عمى يساعد كما ،التبلميذ لدى  ،الكتابي

 المدرسي .

 حدكد الدراسة :
 تؿ السمطاف االبتدائية المشتركة لبلجئيف بمحافظة رفح. تـ تطبيؽ الدراسة في مدرسة: الحد المكاني

 ـ  2015-2014مف العاـ الدراسي  اسي األوؿتـ تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدر الحد الزماني: 

دراسة عمى استخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى برنامج التعمـ الىذه  اقتصرت: الحد المكضكعي
 التعبير الكتابي لمصؼ الثالث األساس وميوليـ نحوه .في تنمية ميارات التفاعمي 

بإحدى مدارس  ساسحالية عمى تبلميذ الصؼ الثالث األاقتصرت عينة الدراسة الالحد البشرم : 
 . وكالة الغوث الدولية

 مصطمحات الدراسة :

 برنامج  التعمـ التفاعمي : -6

 " Interactive Learning Program "  ىو برنامج أعدتو دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث
 ،في ميارات القراءة ،في الصفوؼ االبتدائية األولى لتبلميذبغزة بيدؼ تحسيف مستويات االدولية 
مف خبلؿ الحاسوب  ،متبلميذالمقررة في المغة العربية ل ، ويقـو عمى تقديـ الدروسالتعبيرو  ،والكتابة

اصر الصوت والصور والموف عمى شكؿ أنشطة وألعاب تفاعمية ىادفة ومتسمسمة وجذابة ، مدّعمة بعن
بحسب سرعتو وقدراتو الخاصة،  ،، وتسمح لمطالب بالتنقؿ في جزئياتيا والتحكـ في عناصرىاوالحركة

كما تتيح لممعمـ فرصة  ،عزيز المبلئـوالت ،وتتيح لو فرصة التفاعؿ معيا وتمّقي التغذية الراجعة الفورية
      .تقييـ أداء طبلبو ومدى تقدمو
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 الكتابي:التعبير  -5

ـ مع ء، بقدر يتبل خطاءسميمة تخمو مف األ بعبارات ألفكارىـ المترجمة الكتابة عمى الطبلب قدرة
المناسب ليـ ، ومف ثـ تدريبيـ عمى الكتابة بأسموب عمى قدر مف الجماؿ الفني قدراتيـ المغوية

 .فكار وتبويبيا وتسمسميا وربطيا وتعويدىـ عمى اختيار األلفاظ المبلئمة ، وجمع األ
 :االستراتيجية المقترحة -4

في تدريس التعبير وبيف البرنامج تقميدية ىي عبارة عف استراتيجية قائمة عمى  دمج بيف الطريقة ال
 التفاعمي .

 : نحك التعبيرالميكؿ -3

باستخداـ برنامج التعمـ التفاعمي مقارنة  نحو التعبير الكتابي السمبية أو اإليجابية لتبلميذا استجابة
 . بالطريقة التقميدية 

 :الثالث األساسيالصؼ  -2

لصؼ األوؿ إلى الصؼ الرابع االسنة الدراسة الثالثة مف المرحمة األساسية األولية المكونة مف 
 ( سنوات.9-8)األساس ويكوف عمر التبلمذة فيو مف 
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 ا  ا  الاظ ي

 
 المحكر األكؿ: التعبير الكتابي 
 المحكر الثاني: التعمـ التفاعمي 
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 الفصؿ الثاني
 رمػػار النظػاإلط

أثر استخداـ استراتيجية مقترحة لتوظيؼ برنامج التعميـ  ،لما كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة
لذلؾ فإف ىذا  ه،في تنمية التعبير الكتابي لدى تبلميذ الصؼ الثالث األساس وميوليـ نحو  ،التفاعمي

ووضع  ،رساء قواعد ىذه الدراسةي تنطمؽ منيا الباحثة معتمدة في إالت ،األرض الصمبةالفصؿ يمثؿ 
مما  ؛باحثة ، والمتعمقة بمجاؿ الدراسةحصمت عمييا الوالدراسات التي  ،أسس األدبيات التربوية

ثرائو مف منظور تربوي . ،يساعد عمى تعزيز الموضوع  وا 

إلطار النظري إلى محوريف تـ تقسيـ ا إذالدراسة، محاور الباحثة في ىذا الفصؿ  وقد تناولت
 المحور الثاني برنامج التعمـ التفاعمي  . ،وحور األوؿ التعبير الكتابيىما : المرئيسيف 

 المحكر األكؿ: التعبير الكتابي 
 مفيـك التعبير

 لتعبير لغة :أكالن : ا
(" عبر الرؤيا عبرىا عبرًا ،وعبارة  529: 3ج1994) البف منظور ورد في معجـ لساف العرب -

 عبرىا فسرىا ،وأخبرىا بما يؤوؿ إليو أمرىا "
 تعبيرًا إذا عني بحجتو ،فتكمـ بيا عنو ". وقاؿ الفراىيدي :" عبر فبلف -
 (عف التعبير "التعبير فسُر الرؤيا ". 497: 1994،المغة )الرازي وجاء في مجمع -
ْؤَيا َتْعُبُروفَ  " وقد ورد في القرآف الكريـ - ـْ ِلمرُّ  ( 42:يوسؼ " ) ِإف ُكنُت

وىو اإلبانة واإلفصاح في  ،ويبدو أف التعبير ورد بمعنى التفسير ولـ يكف معروفًا بمعناه االصطبلحي
 .الحديث
 التعبير اصطالحان : ثانيان :

 ومف ىذه التعريفات منيا : ،تناوؿ الباحثوف التعبير بمفاىيـ عدة
وأغراض ،وىو  ،ومشاعر ،"التعبير ىو إفصاح اإلنساف بمسانو أو قممو عما في نفسو مف أفكار
 (163: 2012)صوماف،اليدؼ الذي تيدؼ إليو موضوعات المغة العربية جميعيا،وتسعى لتجويده"
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لى مستوى الذي يسير عمى وفؽ خطة متكاممة لموصوؿ بالطالب إ"أنو العمؿ المدرسي المنيجي  -
،وكتابة بمغة سميمة ،وخبراتو الحياتية شفاىةشاىداتو،وميمكنو مف ترجمة ،أفكاره،ومشاعره ،وأحاسيسو

 . ( 200: 2003) والدليمي والوائمي،  وفؽ نسؽ فكري معيف "

،وخاصة بالمحادثة ،والكتابة ،وعف  ومشاعر بالطرؽ المغوية ،"اإلفصاح عما في النفس مف أفكار-
  ،وقدراتو وميولو "وعف مواىبو بير يمكف الكشؼ عف شخصية المتحدث،أو الكاتب ،طريؽ التع

 .( 197: 2007،)عاشور والحوامدة

 ،بمغة راقية وموجزة " وحاجاتو أفكاره ،ومشاعره ، " قدرة االنساف العاقؿ عف اإلفصاح عف- 

 (44: 2006،)المصري                                                                   

ا "أف التعبير ىو أف يتحدث اإلنساف ،أو يعبر عما في نفسو مف موضوعات تمقى عميو ،أو عم-
 استجابة لمؤثرات في المجتمع، أو في الطبيعة " ،يحس ىو بالحاجة إلى الحديث عنو

 ( 173 : 2010،)طاىر 

    سميماً " ما ً استخدا " القدرة عمى استخداـ المغة في اإلفصاح عف األفكار والمشاعر-

                                                                                                                                                                                                                                          (23: 2002)الفميت،                                                                        

 ة سميمة تناسب مستوى المستمعيف" أو كتابة ،بمغة عربي ،أو المشاعر شفاىة" اإلفصاح عف األفكار-
 (.  129: 2005 ،) العيسوي وموسى

أف الباحثيف قد اتفقكا في تعريؼ التعبير عمى عدة أمكر  بالنظر إلى التعريفات السابقة يالحظك 
 ىي:

 مف المشاعر واألحاسيس الداخمية  اليدؼ مف التعبير ىو اإلفصاح عما يجوؿ في النفس -
 الغاية مف التعبير ىو تحقيؽ االتصاؿ والتواصؿ . -
 يتطمب التعبير قوالب لغوية ،سواء مكتوبة أو منطوقة . -

 أىمية التعبير: 
 ،باعتباره أحد الجوانب المغوية الميمة  والحصيمة النيائية لتعميـ المغة، ،الغاية يعد التعبير

تعميـ مف  التي ترجى ،وكؿ ميارات المغة تصب في التعبير باعتباره الثمرة النيائية ،فنوف المغةفكؿ 
كونو يفسح المجاؿ أماـ التبلميذ لنقؿ الرؤية العقمية  يستمد التعبير أىميتو ،المغة العربية في التبلميذ
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ألسموب، ، وتنسيؽ ا ، وحسف الصياغةر، وترتيب األفكاعف طريؽ تخير األلفاظ، وانتقاء التراكيب
 . وتنقيح الكبلـ
 (أف أىمية التعبير تكمف في : 691: 5165يرل عكف )

القراءة  العممية تقوـ عمى جانبي،وىذه ىـ،فيو أحد جانبي عممية التفاأنو وسيمة اإلفياـ -1
 .والتعبير 

 ـ .يـ والتعمالتعبير أداة التعم -2
 فكار.، لما فييا مف حرية األالتخيؿ واالبتكار تساعد التمميذ عمى -3
 .تفكيرىـمما يترتب عميو اضطراب ،بلميذعمى مستوى تعمـ التؤثركثيراً ي ،رإف العجز في التعبي -4
 عف طريؽ تبادؿ االراء ومناقشتيا.،يسيـ التعبير في حؿ المشكبلت الفردية واالجتماعية -5
 ( أف أىمية التعبير تتجمى في :614: 5165كيرل صكماف  ) 

 مشاعرىـ ومشاىداتيـ وخبراتيـ عمى نحومف التعبير عف حاجاتيـ و  تمكيف التبلميذ  -1
 صحيح.

بما يحتاجونو مف ألفاظ وتراكيب إلضافتو إلى حصيمتيـ المغوية،واستعمالو في  تزويد التبلميذ -2
 حديثيـ وكتابتيـ.

والقدرة عمى لمختمفة التي تتطمب فصاحة المساف لمواجية المواقؼ الحياتية ا تييئة التبلميذ -3
 رتجاؿ.اال

 ترتيب األفكار والتسمسؿ في طرحيا والربط بينيا . عمى تعويد التبلميذ -4
 تنمية الميارات العقمية المتنوعة مف فيـ ومبلحظة وتحميؿ واستنتاج . -5

 (24 : 5116كأشار أبك مغمي )
 ، كالقراءة ،واإلمبلء ،والنصوص األخرى فروع المغةفي حيف أف ،إنو غاية في دراسة المغات -1

 مف التعبير الواضح السميـ . سائؿ تمكف التمميذوالقواعد كميا و 
،أداة فاعمة لتقوية الروابط االجتماعية والفكرية بيف األفراد ،كما أنو طريقة اتصاؿ الفرد بغيره -2

 يساعد عمى حؿ المشكبلت عف طريؽ اآلراء .
 ،إذ مف خبللو يختبر الكاتب مياراتو .التعبير قيمة تقويمية -3

 :(644: 5166) يدكيضيؼ ع
 . المحصوؿ المغوي والفكري لمتبلميذاثراء  -1
 واالرتجاؿ ؛لمواجية اآلخريف . ،إعداد التبلميذ لمواقؼ الحياة التي تتطمب فصاحة المساف -2
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 تمريف التبلميذ عمى اختيار وانتقاء المفظ المبلئـ لممعنى . -3
 بينيا . وتسمسميا والربط فيما ،عمى ترتيب األفكار منطقياً  تدريب التبلميذ -4
طبلؽ العناف لخياليـ في التعبير اليادؼ . ،تنمية الذوؽ األدبي لمتبلميذ -5  وا 
 .والشكر واالعتذار  ،،والتعزيةئةكالتين ،عمى التحدث في المناسبات المختمفةتدريب التبلميذ -6

 فقد أضاؼ ما يمي : ( 341: 5116أما عبد الجكاد )
 وتشجيعيـ عمى تنمية ىذه المواىب . ،إلى الكشؼ عف الموىوبيف مف التبلميذو يؤدي نإ -1
 الثقة بالنفس ،والجرأة في مواجية المواقؼ وتحقيؽ الذات . يعطي التعبير التمميذ -2

ويساعد التبلميذ عمى ترتيب  ،المغوية النيائية لجميع الميارات الغايةىو التعبير أف  كترل الباحثة
 عمى تقوية الروابط االجتماعية والفكرية .، أفكارىـ
 تدريس التعبير :أىداؼ 

وما تسعى إليو فمسفة التعميـ مف بناء  ،الوظيفة االجتماعية لمتبلميذبيرفي تتضح أىداؼ التع    
 ( 43:  5165)كما ترى شامية  ،وتتمثؿ ىذه األىداؼإلنساف المتكامؿ في نفسو وقدراتو،ومعارفوا

 في:
  .في حياتيـحواؿ التي يتعرضوف ليا تمكيف التبلميذ مف التعبير في شتى األ -1
 والتراكيب الغريبة . ،تخداـ األخطاء الشائعة المتناقمةمف اس تنقية لغة التبلميذ -2
ومتطمبات ،ربية عمى اإليفاء بمعاني الحضارةنحو مقدرة المغة العبث الثقة في نفوس التبلميذ -3

 العصر .
فروع المغة  مف جميع، مؤلؼ مف استخداـ محصوليـ المغوي في سياؽ تطبيقي تمكيف التبلميذ-4

 وفي منحى شامؿ متكامؿ . العربية،
 ( أف مف أىداؼ تدريس التعبير : 46: 5161كيرل أبك صبحة ) 

أو كتابيا بمغة  تعبيرا شفييًا، ،،ومشاىداتيـذ القدرة عمى التعبير عف أفكارىـاكتساب التبلمي -1
 .سميمة

 وثقافي في التعبير . توظيؼ ما اكتسب مف مخزوف لغوي، -2
 واالتجاىات السميمة . ،مجموعة القيـ، والمعارؼاكتساب  -3
 التدرب عمى ميارات تمخيص موضوعات معينة . -4
 .،وتقبؿ اآلراءنصاتداب الرئيسة لمحوار مثؿ :حسف اإلتعويد التبلميذ عمى اآل -5
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 : (أف مف أىداؼ التعبير ما يمي 644:  5166كيرل عيد )
 إثراء الحصيمة المغوية والفكرية لمتبلميذ . -1
 والقدرة عمى االرتجاؿ . ،تتطمب فصاحة المساف التي حياتيةالإعداد التبلميذ لممواقؼ  -2
تقانيامساعدة الت -3  وأنظمتيا . ىاوفؽ قواعد،بلميذ عمى اكتساب المغة وا 
 تعويد التبلميذ ترتيب األفكار وتسمسميا منطقيا. -4
 تدريب التبلميذ عمى انتقاء األلفاظ المبلئمة لممعاني . -5

التربية أىداؼ تعميـ التعبير كما كردت في الخطكط العريضة لمنياج المغة العربية ) كزارة 
 (:6993كالتعميـ الفمسطينية،

 لغتيـ وعروبتيـ ووطنيـ و اعتزاز الطمبة بدينيـ . 
 . التعبير شفييا وكتابيا بمغة فصيحة سميمة واضحة 
 والكتابة بمغة سميمة ،والتحدثب، إكساب الطالب القدرة عمى التعبير الصحيح في التخاط، 

 وتفكير منطقي .
 ومسموعة بمغة عربية سميمة . ،التدرب عمى تمخيص مادة مقروءة 
 وتوظيفيا في أحاديثيـ وكتاباتيـ . ،زيادة ثروة الطمبة المغوية 
 . مراعاة قواعد اإلمبلء والترقيـ في كتاباتيـ 
 في المجاالت المختمفة . اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة 
  وتصحيحو.تنمية حس لغوي مرىؼ يمكنيـ مف مبلحظة الخطأ 
  إيجابية.اكتسابيـ اتجاىات وعادات وقيـ 

 الجيد:أسس التعبير 
اني لفظي وىي العبارات ،والثركنيف :األوؿ معنوي وىي األفكار عمى الجيد يقـو التعبير    

طبلعو ومشاىومجموع قراءتو  ،،أما األفكار فمصدرىا تجارب الطالبواألساليب داتو ،وىي العمود وا 
،وبدوف العناية بيا يفقد التعبير قيمتو .أما العبارات واألساليب فيي أوعية األفكار الفقري لمتعبير

اتو الواسعة ويقطؼ مف مطالع ينيؿ التمميذ،ومصدرىا غير محدد  ،ووسائؿ إبرازىا لمقارئ والسامع
 (.29: 1992، عامر) مما يسمعو ويبصره ،مف عيوف األدب

يف ؛ ليتحقػؽ ليػـ أسػس التعبيػر يإلى ىذيف العنصريف األساسػ ولذلؾ وجب عمى المعمـ تنبيو تبلميذه
 وىي: (31-29: 1992)وعامر(،494- 493: 1979)الجيد التي ذكر بعضيا كؿ مف سمؾ
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التي وذلؾ بأف تكوف األشياء  ،عف إحساس وتجربة ودافع نفسي أف يكوف التعبير حيًا صادراً -
 مثيرة لشوقيـ نابعة مف نفوسيـ . ،عنيا متصمة بحياتيـ يتحدثوف

وذلؾ بأف تكوف األفكار التي يتحدثوف عنيا واضحة في أذىانيـ؛  ،أف يكوف التعبير واضحاً  -
ر سميمة ومرتبة ترتيبًا وأف تكوف األفكا،متوقؼ عمى وضوح التفكير وبالعكسألف وضوح التعبير 

 منطقيًا. 
المناسب  وىذا يتطمب اختيار األسموب ،مياً عقو موضوعو بما يناسبو وجدانيا أ تمميذأف يصبغ ال -

 وتركف وجدانية في الموضوعات اإلنسانية،السمات ال ع؛ فتتألؽ العبارات البراقة ذاتلمموضو 
دة والحقائؽ العممية واالجتماعية في الموضوعات الكونية البعي العبارات إلى التحديدات العقمية،

 ، وبيذا تتنوع األساليب في الموضوعات .األحاسيسعف المشاعر و 
ر عمى الموضوعات األدبية أف الجماؿ مقصو  ،وال يظف التمميذالتعبير بالجماؿ أف يتحمى -

ة كما أف في الموضوعات اإلنساني ،الموضوعات العممية جماؿ يمتع العقؿففي  ،الخالصة
 ،وتطرب لو النفوس .الوجدانية جمااًل يمتع المشاعر

، ، والمثؿلديو مف محفوظ قرآني وأدبي،فيسوؽ الحكمة موضوعاتو بما التمميذأف يدعـ  -
،وينبو الطالب إلى ضروة االنتفاع بما و رأيوويضمف عباراتو شعرًا يؤيد ب ،كارهوالحديث دعمًا ألف

 حصمو مف دروس النصوص والديف .
 يمي : فقد ذكر أف أسس التعبير الجيد ما( 244،245: 1993أما شحاتو )

يفرض عمى التبلميذ  والبعد عف التكمؼ والتصنع فبل ،_أف يتميز التعبير باالنطبلؽ والحرية
 وال يقتصروف عمى أساليب يحفظونيا ويرددونيا . ،عبارات معينة، وال يقيدوف بأداء خاص

رة كتابة ، بحيث يتزود الطبلب بميامقدمة وعرض، وخاتمة :تخطيط الموضوع وتقسيمو إلى
 ،، كما يمكف الطبلب مف سبلمة العرض، التي تجذب انتباه القارئالجذابة الشائقة المقدمة
كيفية  ،كما يتعرؼ الطبلباـ الفقراتواستخداـ نظ ،األفكار، وسبلمة النقبلت الفكريةوتنظيـ 

 وكتابة الخاتمة الموجزة التي تتضمف المقترحات . ،إنياء الموضوع
عباراتو  وبحيث تصور ،تتوافر فيو الدوافع النفسية بحيث ،قوي التأثير أف يكوف التعبير -

خبلص.وتنـ عف نشاط تفكيرىـ وتبرز ميوليـ بصدؽ  ،ونبراتو مشاعر التبلميذ  وا 
 التعبير:أنكاع 

 التعبير.والثاني مرتبط بغرض  بالشكؿ،مرتبط  :القسـ األوؿ ،قسـ الباحثوف التعبير إلى قسميف
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 أكالن : التعبير مف حيث المكضكع 
 :التعبير الكظيفي -6

( التعبير الوظيفي بأنو: " مايعبر بو الفرد عف حاجاتو ،ومتطمبات 288: 2007يعرؼ عطية )
دارة شئو اتو اليومية مف تعامؿ وبيع وشراءحي ،فيو يطمؽ عمى كؿ تعبير نو،وأداء مينتوو ،وا 

 يؤدي وظيفة في الحياة ".
مة لتيسير اإلنساف في حياتو العابأنو :"كؿ تعبير يستخدمو  (180: 2010ويعرفو طاىر )
 ، وتسييؿ ميامو "اء حاجاتو أو لتدبير أمور معيشتولتنظيـ حياتو أو لقض ،اتصالو بالناس

رد والجماعة، وىي (: أف التعبير الوظيفي خاصة في حياة الف198:  2009ويضيؼ نصار )
 .وفي بعضيا اآلخر مشافية ،كتابة :ويكوف في بعض أحوالو ،الفيـ واإلفياـ
يؿ مياـ حياتو ومتطمباتو أف ىذا التعبير يؤدي وظيفة ما تساعد الفرد في تسي كترل الباحثة

 وتدبير أمور معيشتو وال يحتاج إلى التجمؿ أو التموف. ،اليومية
 :لتعبير الكظيفي الكتابي فيما يمي( صكر ا31: 5111كأكضح المصرم )
،الكممات الخطابة ،وىالشك ،الدعوى البلفتة، ،اإلعبلف ،الشخصيةالرسائؿ  ،الرسائؿ الوظيفية

ش، اليوام ،المراجع ،إعداد القوائـ ،تدويف السجبلت ،البرقية لختامية،الكممات ا ،االفتتاحية
،التمخيص االستمارات، تدويف المحاضرات مؿء دبيةاألغير المقاالت  ،التغطية الصحفية

 والمناظرات .
 :بداعي لتعبير اإلا-5
تق ،وخصب الخياؿ ،ومتميز بعمؽ الفكرة،والخبرة ،عف االطبلعجميؿ منبثؽ  "تعبير - اف وا 

 توافر عنصريف ميميف ىما : األصالة والعاطفة ". وب ،وجودة الصياغة ،األسموب
 ( 267:  2003،) الدليمي والوائمي

ياؿ والخ، الجياشةوالعواطؼ  ،يقصد بو إظيار المشاعر واألحاسيسذلؾ النوع مف التعبير الذي ىو -
حداث األثر في  ،والقدرة عمى االثارة ،والسبلسة ،تتسـ بالجماؿ ،بعبارات منتقاة بدقة ،المنتج وا 

 ( 229: 2007،)عطية         السامع أو إثارة الرغبة لديو لمتعامؿ مع موضوعيا ".القارئ أو 
، حولوإحساسو إزاء األشياء مف  يترجـ فيو الكاتب حقيقة ،ويمكف تمييزه بأنو فف أدبي نثري " -

يدور حوؿ  ،ي موضوع معيفالكتابة ف عف طريؽ ،ا فمسفة معينة في الفكر والمعتقدويعكس لن
وسيطرة واضحة عمى  ،فكرة ما،بأسموب أدبي متميز يكشؼ عف موىبة فنية في الكتابة

 ( 47: 2006،)المصري".المغة
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عمى  لو تأثير قوي لذلؾ  ،حاسيس والمشاعرعمى األمد بداعي يعتأف التعبير اإل ترل الباحثةك       
 السامع .القارىءو ألنو يتسـ بالجماؿ والقدرة عمى إثارة ؛ايضاً النفس البشرية 

صؼ ،فمنو اآلثار الشعرية الخالدة في و عي " اآلثار الراقية مف نثر وشعرأمثمة التعبير اإلبداكمف 
،ومنو والروايات التي تؤدي شعراً  ،لقصصوا ،ووصؼ الطبيعة ،النفس اإلنسانية كالحب والحزف

أو  ،ايات التي تعالج موضوعات تاريخيةوالرو  ،والقصص ،ية ذات األسموب الخبلبالمقاالت األدب
 ،أو يكتبيا غيرىـ عنيـ " لعظماء التي يكتبيا ىؤالء أنفسيـومنو تراجـ حياة ا ،أو نفسية ،سياسية

 (16:  2002،) حماد ونصار
 ثانيان: التعبير مف حيث الشكؿ 

 التعبير الشفكم  . أ
وىو الذي ، شاعر وأفكارر بالمساف عما يجوؿ في النفس مف مبأنو :" التعبي (2004، يعرفو )حمس

وتنظيـ  ،ضيـ ببعض لقضاء مصالحيـ وحوائجيـعميو مدار حياة الناس االجتماعية في اتصاؿ بع
 التعميؽ عمى المشاىدات ".، المناظرة، رواية القصة، الخطبإلقاء لمحادثة،ومف أمثمتو : ا،شؤونيـ

ويستقبمو  ،( بأنو "الكبلـ المنطوؽ الذي يصدره المرسؿ مشافية 227:  2007ويعرفو عطية )
 ،عف طريؽ وسائؿ االتصاؿ الصوتي كالياتؼأو  ،ويستخدـ في مواقؼ المواجية ،ً المستقبؿ استماعا

 وغيرىا "  ،واالنترنت ،والتمفاز

، الموضوعالستحضار ؛ التعبير الذي يقوـ عمى ترؾ الحرية لمطمبة"أنو (  198: 2012ويرى عوف )
 ."، والتراكيب المناسبة لذلؾ الموضوع المفردات والجمؿواختيار 

وآرائو في ألفاظ  ،أنو قدرة المتحدث عمى صوغ أفكاره، ومشاعره" ( 96:  2010ويرى الطيب )
 . "، أو تحريؼ إلى السامع دوف التباسى المقصود تنقؿ المعن ،مناسبة

ويعتمد التعبير الشفوي عمى المحادثة والسيما في المراحؿ األولى مف الدراسة االبتدائية وىي تعميـ 
مدادىـ بالمفردات التي تمدىـ لمكتابة في  ،لتدريبيـ عمى النطؽ الصحيح ،خاص وأساسي وا 

وذلؾ لكونو يعبر عما يجوؿ في الوجداف  ،لنفس، ويعتبر ىذا التعبير مرآة االموضوعات التي تطرح 
وأجمؿ األلفاظ  ،وينتقي فييا أبمغ المعاني الرفيعة ،مف خواطر يعبر الفرد عنيا شفوياً اإلنساني 

 ( 201:  2007) عاشور والحوامدة، وأرقى التشبييات والصور . ،المعبرة
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  أىمية التعبير الشفكم :

يتحدث بيا قبؿ أف  كوف التمميذ عبير الكتابي، والقراءة السميمة ؛وسيمة لتعمـ الت التعبير الشفوي -
 يكتب .

جاعة في مواجية الناس وضبط والش ،الرأيالحديث، والجرأة في إبداءالطبلقة في  تعويد التمميذ -
تقانيا ،المغة  واستعماليا . ،وا 

الميداف مزاحمة  ومف مشكبلتو في ،النطقية والنفسية لدى بعض التبلميذبعض العيوب  ةمعالج -
 العامية لمفصحى .

 منيا:لو أىمية خاصة في حياة التالميذ الشفكم( أف التعبير  613:  5161كيرل الطيب )
وربطيا  ،وتعويدىـ عمى ترتيبيا ،والمبلئمة لمستواىـ العقمي ،تزويد التبلميذ باألفكار القيمة -1

 ضيا بعض .ببع
ا  مناسبً  صحيحاً  واستخداميا استخداماً  ،اظواأللف، بثروة لغوية مف التراكيب التبلميذ تزويد -2

 لسياقات الكبلـ والمعاني واألفكار .
جادة النطؽ ،طبلقة المساف -3  المعنى عند إلقائيا والتحدث بيا وحسف األداء وتحصيؿ  ،وا 
 وعدـ الثقة بالنفس . ،العيوب النفسية كالخجؿ والتمعثـ معالجة بعض -4

ي بالمغة العربية الفصحى  أشؽ عمى التعبير الشفو ( أف  47:  2010ة ) ويضيؼ أبو صبح
مشافية وال يستطيع التعبير النفس مف التعبير الكتابي ، فنادرًا ما تجد طالبًا يمكنو التعبير 

وقوة  ،وذلؾ ألف التعبير الشفوي يحتاج إلى استحضار األلفاظ والعبارات المبلئمة لممعاني ،كتابة
في حيف أف التعبير الكتابي  ،ؾ أماـ حشد مف الناستـ ذلالشخصية والجرأة وخصوصًا إذا ما 

 فيو فرصة كافية الستحضار األفكار والمعاني والمفردات قبؿ الشروع في توثيقيا .
ولو أىمية كبرى وال غنى عنو عند  ،بير الشفوي يسبؽ التعبير الكتابيأف التع كترل الباحثة   

العمؿ عمى تنمية إجادتو لمطمبة  المعمميف لذلؾ عمى، العتماده عميو ؛استخداـ التعبير الكتابي
 مياراتو .والعمؿ عمى أف يمتمكوا 
 :صكر التعبير الشفكم 

 في المدرسة كثيرة كمتعددة منيا : ( أف ىناؾ أشكاالن لمتعبير الشفكم32: 5111ذكر المصرم )
 التعبير عف الصور المختمفة .-
 الحديث عف ميف أفراد المجتمع وأعماليـ .-
 الحديث عف الموضوعات الدينية و االجتماعية والوطنية .-
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 الحديث عف نشاطات التبلميذ كزياراتيـ ورحبلتيـ وأعماليـ .-
 والتمخيص . التعبير في دروس القراءة والمتمثؿ بالتفسير واإلجابة عف األسئمة ،-
 الحديث عف حيوانات البيئة ونباتاتيا .-
 أسموب عرض األفكار .التعبير الحر باختيار المفردات و -

 ( األشكاؿ التالية : 516: 5111كيضيؼ عاشكر كالحكامدة )
الصور الموجودة في بداية و  ،تبلميذصور يحضرىا المعمـ أو ال ،التعبير عف الصور المختمفة

 كؿ درس قرائي .
تماـ  وقصيا عف صور تمثميا ، ،، ويتمثؿ ذلؾ في قص القصص وتمخيصياالقصص وا 

 . القصة أو توسيعيا
 :التعبير الكتابي -ب 

يراعى فيو  ،" استخداـ الرموز الكتابية في صوغ األفكار استخدامًا دقيقاً  :يقصد بالتعبير الكتابي
 ( 203: 2003،) عاشور والحوامدةومقنعة لمقارئ "وتنظيميا بطريقة شائقة  ،ح األفكاروضو 

مشاعر وأفكار، وىو الذي ينقؿ  ( بأنو التعبير بالقمـ عما يجوؿ في النفس مف 2004،ويعرفو) حمس
تابة ك ،د، ومف أمثمتو: المقالة ،الرسالةما يدور في خمده بيدؼ اطبلع اآل خريف عمى ما يري بو المرء

 القصة، بطاقة المناسبة .
 ويقصد بو تربويًا :" قدرة الطمبة عمى الكتابة المترجمة ألفكارىـ بعبارات سميمة تخمو مف األخطاءبقدر

ومف ثـ تدريبيـ عمى الكتابة بأسموب عمى قدر مف الجماؿ الفني  يتبلءـ مع قدراتيـ المغوية ،
وتسمسميا، وربطيا "  وتبويبيا، المناسب ليـ ،وتعويدىـ عمى اختيار األلفاظ المبلئمة ، وجمع األفكار،

 ( 313: 1999.)البجة ،
يف الفرد وغيره ممف تفصمو عنيـ ( بأنو : "وسيمة االتصاؿ ب 166: 1995ويعرفو )الركابي ، 

 كتابة الرسائؿ والمقاالت ، والحاجة إليو ماسة ،ولو صور عديدة منيا : المسافات الزمنية والمكانية ،
وكتابة  واألخبار ، وتمخيص القصص والموضوعات القروءة أو المسموعة ،وتأليؼ القصص ،

 "والتقارير ، واليوميات  المذكرات ،
 الكتابي :أىمية التعبير 

 والبناء عمييا . ونقميا مف خبلؿ األجياؿ لتعرفيا ، حفظ الثراث البشري والحضارة اإلنسانية ،-
 تنمية القدرة عمى الكتابة والتحرير بصورة مرتبة ومنظمة .-
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تعبيرمف معمومات ثقافيةعامة ، تنمية ثقافة التبلميذ عف الطريؽ ما تحممو موضوعات ال-
 اسية واقتصادية وقيـ أخبلقية .جتماعية ،وعممية وسيوا
 إتاحة الفرصة لمطمبة عمى ما وصؿ إليو رجاؿ الفكر واألدب ، فيفيدوف منيـ ويتقفوف خطاىـ-
تعويد الطمبة الترتيب ،والنظاـ ،والدقة ، والنظافة ،والعرض المنطقي السميـ لقضاياىـ  -

 .(196، 195:  1999ومشكبلنيـ .) زقوت ،
 صكر التعبير الكتابي: 

 تتعدد صور التعبير الكتابي ومنيا :
 وغيرىا . ،واالجتماعية ،والرياضية ،كتابة األخبار السياسية -
 عيا المعمـ أو الطبلب .مالتعبير الكتابي عف صور ج -
 تأليؼ قصة في مجاؿ مخصوص . -
 إجابة األسئمة التحريرية . -
 تحويؿ قصيدة شعرية أو نثرية . -
 مؤسسة حكومية .أو  كتابة التقارير عف زيارة مصنع ، -
كتابة ىو مف  ،والتحدث بمغة عامية ،عدـ استخداـ المغة العربية الفصحىف إ :الميجة العامية -

 الموضوعات األخبلقية واالجتماعية .
 إعداد كممات إللقائيا في اإلذاعة المدرسية في المناسبات المختمفة. -

 ( 202:  2007، )عاشور والحوامدة
 كتابة الرسائؿ. -
 االجتماعات والجمسات .كتابة محاضر  -
 أو تأدية واجب اجتماعي في مناسبات ،كتابة االعبلنات والبرقيات،أو الدعوة إلى حفمة -
 ( 418:  2011) المصري والبرازي،              التينئة أو التعزية . وأ الشكر -
 تحويؿ القصة إلى عمؿ درامي . -
 اإلجابة عف أسئمة االمتحانات . -
 كتابة الممخصات . -
 ( 237:  2005ض األبيات الشعرية أو نثرىا .     )الشمري والساموؾ،شرح بع -
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الكتابي صورًا كثيرة ومختمفة ومتنوعة ، ولكف تبرز ىنا قدرة المعمـ عمى  أف لمتعبيركترل الباحثة 
التي سوؼ يتعرضوف  اختيار ما يناسب تبلمذتو، حتى يعدىـ إعدادًا جيدًا لممواقؼ الحياتية المختمفة،

  ليا .

 :أسباب ضعؼ التالميذ في التعبير 
ويمكف ، وظاىرة ضعؼ التبلميذ في التعبير تستدعي الوقوؼ عمى معرفة أسبابو ،لكؿ ظاىرة أسباب

 إرجاعو إلى ثبلثة محاور :
، سواء كاف صيب وافر مف تحمؿ العبء في ظاىرة ضعؼ التبلميذ في التعبيرولو ن :المعمـ . أ

 ( 136- 135: 2011) وقد لخصيا عيد ،خطاءأـ شفويًا بما يقع فيو مف أ كتابياً 
 فيما يمي :

يس لمتمميذ ول ، فيو،ى تبلميذه الكتابة في موضوع محدد: فقد يفرض المعمـ عماختيار المكضكع  -6
 ليساعده في ذلؾ . ؛يمجأ إلى مف يفوقو سناً فيو حرية االختيار، ف

 معممو .ألف قدوة التمميذ ىو ىـ أسباب ضعؼ الطمبة في التعبير؛ أ -1
 ،والوطنية ،فادة مف شتى المناسبات الدينية واالجتماعيةحيث يجب اإل :استغالؿ فرص التعبير -2

 وذلؾ باستغبلؿ الفرص أماـ التبلميذ فييا . ، واإلنسانية،والقومية
بوساطة  ،ثارة والتشجيع عمى القراءة الحرةواإل ،إىماؿ المعمميف ألىمية الدافع :التشجيع كالتحفيز -3

 المكتبات ،المدرسة ،الكتب المتوافرة في البيوت
وكتابة  ،إىماؿ المعمـ تدريب تبلميذه عمى كيفية التمخيص وذلؾ بسبب :افتقار التدريب -4

 وما يتعمؽ بأمور حياتيـ . ،واالستدعاء ،المذكرات
 .الموضوعات الجيدة عمى التبلميذ  عدـ متابعة كتابات التبلميذ وعمد عرض :المتابعة -5
التي تزودىـ بأساليب  ،حيث يفتقر المعمموف إلى الدورات التدريبية :النمك الميني لممعمـ  -6

 وموضوعات .
يعود إلى عدـ اىتماـ المعمميف بإفراد  ،أف ضعؼ التبلميذ في التعبير إضافة لما سبؽكترل الباحثة 

 حصص مخصصة لمتعبير ومياراتو .
 ب . التمميذ

 يمكف تمخيصيا فيما يمي : ،التعبير عف ضعفيـ فيلية و المسئو مف  لمتبلميذ أنفسيـ نصيب
 المكتبات العامة .عف زيارة المكتبة المدرسية أو  تبلميذعزوؼ ال -1
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مجبلت  ،كاإلذاعة المدرسية :األنشطة المغوية والمدرسيةفي  كةالمشار عف عزوؼ التبلميذ -2
 والندوات االجتماعية . ،الحائط

، لحرةاالقراءة أو  ،حيث أنيـ يعزفوف عف المطالعة الذاتية ضعؼ الحصيمة المغوية والفكرية : -3
 فقيرة المعاني . ،ا جاءت موضوعاتيـ ركيكة األساليبإذا ما كتبو 

ضعؼ الحصيمة يوالقراءة الخارجية  ،أف عزوؼ التبلميذ عف زيارة المكتبة كترل الباحثة
 التي تساعدىـ عمى القراءة .المغوية 

  :التعبيرعالج ضعؼ التالميذ في سبؿ 
 النيوض واالرتقاء بمستوى التعبير كما ورد في األدب التربوي :

، وخمؽ المناسبات الطبيعية التي في اختيار الموضوعات عند الكتابةحريتيـ  التبلميذإعطاء .1
 تدفعيـ لمحديث والكتابة .

سية األخرى المواد الدراوأف يحاسب معممو  ،الدراسيةوالمواد ،اليوة بيف التعبير وفروع المغة جسر .2
 وعدـ االكتفاء بمحاسبتيـ عمى تحصيميـ في تمؾ المادة . ،طمبتيـ عمى أخطائيـ المغوية

حتى تتسع دائرة الطالب الثقافية ويتزودوا  ،طبلع في نفوس التبلميذغرس عادة القراءة واال .3
 باأللفاظ واألفكار التي تعينيـ عمى التحدث والكتابة  .

 ومنذ الصؼ األوؿ لمتدريب عمى المواقؼ في الصفوؼ األولى،إفساح المجاؿ أماـ التبلميذ  .4
عادة سرد قصة الدرس ،لدرسصوراعف التعبير كالمحادثة المختمفة و  التعبيرية واالستماع إلييا ، وا 
 وغيرىا .

ويجب أال يقتصر ذلؾ  ،عف العاميةفي التدريس واالبتعادالفصحى  العربية  التزاـ المعمـ بالمغة .5
 لعربية فقط .عمى معممي المغة ا

إيجابي في تعبير  التي تؤثر عمى نحو،مراعاة معممي المغة األسس النفسية والتربوية والمغوية .6
 التبلميذ .

غناء الثروة المغوية لمتمميذ.والنيوض بو واالرتقاء بو ،وتقويـ األسموب ،تصحيح األخطاء .7  ، وا 
حوؿ ما تتضمنو مف  تعقبيا،أف تتضمف مواقؼ القراءة والكتابة و التعبير الشفوي مناقشات  .8

 معاف وأفكار ومفردات مناسبة .
زالة الخوؼ والتردد مف نفوس التبلميذ. .9  كثرة المراف والتدريب عمى التحدث والكتابة ،وا 

 (44- 447:  2005،وع التعبيري .) الدليمي والوائميتفيـ التبلميذ أبعاد الموض .10
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 التعبير كطرؽ عالجيا : تعميـ كتعمـ صعكبات تكاجو المعمـ كالتمميذ في
 ما يمي :اجو المعمـ والتمميذ في التعبير مف الصعوبات التي تو 

 : صعكبات تكاجو التمميذ
 فيو جيد ضائع ال منفعة فيو . ،بعدـ أىمية التعبيرتمميذ شعور ال -1
التعبير لسيطرة إحساسيـ باإلخفاؽ في نقؿ تمؾ األفكار  مف دروس التبلميذنفور كثيرمف  -2

 واألحاسيس .
ورغبتو في توصيؿ ىذه  ،،أو إحساس معيفدأ أوال بفكرة مايب ،التعبير عممية ذىنية معقدة -3

 وفقراتأ وأفعاؿ ليؤلؼ منيا جمبلً  ،وأسماءوكممات  ،إلى اآلخريف،وليذا يحتاج إلى حروؼ الفكرة
                        ( 220: 2006) الياشمي وزايد،  انفعاالتو .تغطي كؿ أجزاء فكرتو و 
 صعكبات تكاجو المعمـ:

عدـ استطاعة المعمـ تحديد مفيوـ التعبير وأىدافو كما يفعؿ في القراءة والكتابة والتدريبات -1
 .المغوية 

ألف ىذه الميارة تستدعي امتبلؾ التعبير؛ساليب تدريب الطبلب عمى عدـ تمكف المعمـ مف أ-2
 الطفؿ الميارات المغوية األخرى كافة .

في تحديد مستوى  مما يجعمو مرتبكاً  ،مميف مراحؿ النمو المغوي لمتمميذلمععدـ معرفة بعض ا-3
 قدراتيـ .

موضوع يحدد عنوانو عمى السبورة،  عممية كتابةبعض المعمميف بمفيوـ أف التعبيرىو  التزاـ-4
 متجاىبل أنواع التعبير األخرى . ،يطمب مف طبلبو التعبير عنوو 
 . لما فيو مف مشقة في تصحيح الكراساتنفور المعمميف مف دروس التعبير  -5

 طرائؽ العالج :
وىو كثرة  ستفيديف مف الميؿ الفطري لدى التبلميذعف أنفسيـ ملمتعبير  إتاحة الفرصة لمتبلميذ-1

 الكبلـ )الثرثرة ( حتى قبؿ امتبلكيـ الميارات المغوية .
، أو ،أو األبثيميا كمعبة دور الشرطيلمعب األدوار وتم تبلمذةلميؿ الغريزي لدى الاستغبلؿ ا-2

 وتدريبيـ عمى بعض المواقؼ الحياتية أو بعض النصوص القرائية . ،المعمـ ،أو األـ
،ألنو وفسح المجاؿ لو حيث يمـز تعزيزه ،إلى الخياؿ و  التبلمذة استغبلؿ الميؿ الغريزي لدى-3

 وسيمة مف وسائؿ التدريب عمى التعبير .
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واإلخبار  والشارع ،والمدرسة، ،تيـ في البيتإلى كؿ ما يتصؿ بحيااالستفادة مف ميؿ التبلميذ-4
   .(268: 2002البجة، ) األنشطة المعدة  دا بوساطة عما يشاىدوف وتوظيفو توظيفا جي

 في المرحمة األساسية: طريقة تدريس التعبير الكتابي )التحريرم(
 التمييد: -6

 الختيار العنواف المناسب. يـ، ويييئ أذىانض ما يشوؽ الطمبة ويثير دافعتييـويتـ بعر 
 المقدمة : -5

 أومف قبؿ التبلميذ أنفسيـ،أومما ،المعمـقبؿ الذي يتـ اختياره مف  ويتـ تعريؼ موجز بالموضوع
 سبؽ تعممو مف دروسيـ.

 عرض المكضكع: -4
 السبورة: بعد تدويف العنواف في

 يتـ توجيو األسئمة المضيئة لتكشؼ جوانب الموضوع. -
 استمطار األفكار. -
 مناقشة التبلميذ في األفكار العامة و الجزئية لمموضوع.  -
 السبورة . تمخيص عناصر الموضوع في -
 تدكيف ممخص المكضكع : -3

 يدوف التبلميذ عناصر الموضوع في كراساتيـ.بعد التعبير الشفيي،
 :تمخيص المكضكع شفكيان  -2

 وىذه الخطوة تساعد في فيـ الموضوع .
  كتابة المكضكع بعد استيعاب المكضكع -6

 ويراعي ما يمي. ،تتـ عممية الكتابة ،وترسيخ األفكار في ذاكرتيـ
يطمب المعمـ مف التبلميذ كتابة الموضوع في ورقة منفصمة )مسودة (،وفي وقت ال يقؿ عف 

ع يحتاج إلى بحث وقراءات نصؼ الحصة إذا كاف الموضوع قصيرًأ ،أوفي البيت إذا كاف الموضو 
 ويفضؿ أال يزيد حجـ الموضوع عف صفحة .إضافية، 

 جمع كراسات التعبير -1
 وتصحيحيا وتدقيقيا بعد انتياء الطمبة مف الكتابة .يقـو المعمـ بجمع الكراسات 

 (142: 2011 ،( )عيد41: 2010 )أبوصبحة،                                        
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 ئية لتالميذ المرحمة االبتدائية :الخصائص النما
تحديد طبيعة تشكؿ الخصائص النمائية لتبلميذ الصفوؼ االبتدائية األولى أحد المدخبلت الرئيسة في 

 خبرات التي يجب أف تقدـ لمتبلميذ.ال
 النمك الجسمي :أكالن: 
وتكوف حاسة الممس لدى األطفاؿ في ىذه  ،ً تتقدـ حواس الطفؿ في ىذه المرحمة تقدمًا ممحوظا -

المرحمة أقوى ويعتمد عمى حواسو أكثر مما يعتمد عمى العمميات العقمية في كشؼ العالـ وفيمو 
 والتكيؼ معو .

سف الثانية عشرة  في ىذه المرحمة فتبمغ عضبلت الطفؿ بيرًا فيينمو الجياز العضمي  نموًا ك -
 نيا وقوتيا في سف السادسة .ز ضعؼ و 

الثامنة مف العمر لذا .فإف كثيرًا مف التبلميذ ينزعجوف  كامؿ ال يتـ نيائيَا إال فينمو العيف المت -
 مف التركيز عمى المواد المطبوعة .

الجسدي بالتباطؤ مما يسمح بتوفير طاقة زائدة لمنشاط الجسمي الذي يتسـ بالحيوية  يتميز النمو -
المتدفقة ،وكذلؾ النشاط الذىني الذي يتسـ بتطمع الطفؿ لفيـ العمـ مف حولو مستفيدًا مف نمو 

  ( 96-95: 1996حواسو وعضبلتو . )أبو لبدة ،
 ثانيان: النمك العقمي كالمعرفي :

في ىذه المرحمة الميارات األساسية في القراءة والكتابة والحساب وييتـ بالمقررات  يتعمـ التمميذ-
غؿ وقت التمميذ ستالدراسية ويحب الكتب والقصص والحكايات وفي نياية المرحمة ممكف أف ي

 أوقات فراغو بقراءة بعض القصص والحكايات .و 
مميات المحسوسة وىي مرحمة التفكير يتميز التمميذ في ىذه المرحمة التي يطمؽ عمييا مرحمة الع-

تطبيؽ ىذه القواعد وتممؾ  مفاىيـ مختمفة نوعًا ما ويستطيعالقائـ عمى استخداـ قواعد جديدة و 
 المفاىيـ عمى األشياء العيانية أو الممموسة 

السابعة ال يستطيع أف يركز انتباىو في موضوع  باه ومدى حدتو ،إال أف تمميذيزداد مدى االنت -
خيؿ مف اإلسياـ إلى الواقعية إذا كاف موضوعًا شفييًا كما ينمو الت ال سيمامدة طويمة و واحد 
 بداع والتركيب .واإل

مف الشعر.           بيتاً 13التاسعة حفظ  ى التذكر يتقدـ العمر فيستطيع تمميذعم تزداد قدرة التمميذ -
 (16: 1993)منسى ،
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لذلؾ يجب أف يكثر المعمـ مف  ،البصرية والحركيةيعتمد التذكر في ىذه المرحمة عمى الصور  -
 الخبرات الحسية المباشرة ويبتعد عف المفاىيـ المجردة .

في  ؾ فروقًا فردية واضحة بيف التبلميذيكوف نمو الذكاء في ىذه المرحمة مضطردًا، إال أف ىنا -
 الذكاء يجب أف ينتبو المعمموف إلييا .

ف بسيولة أكثر إذا ما قورنت بكتاباتيـ ،كما أنيـ يتميفوف الكبلـ وىـ يتكممو  يحب التبلميذ -
 لمحديث في الصؼ سواء عرفوا الجواب الصحيح أـ وال خاصة في المرحمة االبتدائية الدنيا .

تكويف ىذه المفاىيـ فاىيـ الصواب والخطأ، أما طريقة في ىذه المرحمة بتطوير م يبدأ التبلميذ -
حدوثيا .وطبقًا لبياجيو فإف االنتقاؿ مف الكبلـ الذاتي إلى ؿ محددة حيف افتتـ بمناقشة أعم

 (97: 1996 ،ئي)أبو لبدةالكبلـ االجتماعي يأخذ مكانو في الصؼ الثاني االبتدا
 النمك االنفعالي :: ثالثان  

حيث يصبح أكثر تحكمًا في  ،المرحمة االبتدائية تقدمًا واضحًا في نموه االنفعالي يحرز تمميذ -
 انفعاالتو وأكثر تقببًل لمتأخر في تحقيؽ رغباتو أوحتى عدـ تمبيتيا .

إلى االنفعاالت الحادة في مواقؼ تأكيد الذات والدفاع عنيا أو نتيجة بعض  قد يتعرض التبلميذ -
 . الظروؼ البيئية والصحية الخاصة

يمكف أف نسميو المشاركة  اآلخريف وىذا مات وعواطؼ في ىذه السف االنفعاال يحتـر التبلميذ -
 الوجدانية .ويكوف ىذا الميؿ قويًا في محيط الجماعة بشكؿ خاص .

في ىذه المرحمة حساسيف جدًا لبلنتقاد والسخرية وتوجد لدييـ بعض  يصبح التبلميذ في وال سيما -
 المشكبلت المتعمقة بالتكيؼ لمفشؿ وقبولو .

صوؿ عمي مساعدة الكبار وبشكؿ خاص المعمـ والمعممة لمحوبحماس كبير في  يرغب التبلميذ -
 ليةو بتحمؿ المسئو  الرضي كما يستمتع التبلميذ

قد يؤدي الصراع بيف أنظمة جماعة الرفاؽ مف جية وبيف قوانيف المدرسة أو المعمـ إلي بعض   -
بتدائية كما قد يؤدي إلي االنحراؼ أو الجنوح لدي تبلميذ المرحمة اال ،الصعوبات االنفعالية

  .العميا
في ىذه المرحمة بدرجات متفاوتة مف القوة ومف أىـ ىذه  تظير بعض الميوؿ لدي التبلميذ -

 الميوؿ : 
 الميؿ لمعمؿ والحؿ والتركيب  -
 الميؿ لمجمع واالقتناء  -
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 الميؿ لمتجواؿ واالستكشاؼ  -
 الميؿ لبلطبلع  -
 الميؿ لمتصنيؼ -
 النمك االجتماعي:: رابعان 
المرحمة االبتدائية أكثر تمييزا في انتقاء أصدقائيـ ويميموف إلي اختيار صديؽ دائـ  يصبح تبلميذ -

 .وعدد شبو دائـ مف األصدقاء 
في ىذه الفترة األلعاب المنظمة في مجموعات صغيرة ولكف اىتماميـ بقوانيف  يحب التبلميذ -

 .الجماعة قد يفوؽ اىتماميـ باأللعاب نفسيا 
 واضح عمي الرغـ مف وجود بعض مظاىر المشاجرات عمى نحو تكثر المشاجرات الكبلمية  -

  .يعمؿ عمي تنمية الخبرات االجتماعية جداً  ذلؾ شيئا طبيعياً  الجسدية كالركؿ والمصارعة ويعد
  .في ىذا العمر كما يكثر التباىي والتبجح والتفاخر يبدو التناقض واضحاً  -
و في ميداف المعب ماؿ المدرسية أعاأل ختمفة لكؿ مف الجنسيف سواء فيتبدأ االىتمامات الم -

 .قتصاديةتبلفات بالطبقة اإلجتماعية و اإلالىتمامات واالخوتتأثر ىذه ا
وذلؾ  ،رعة تفككياتتميز الجماعات التي تتكوف حتي سف السابعة بصغر عدد أعضائيا وس -

عا ما بيف ثـ تأخذ الجماعات باالستقرار نو  ،بمركزية الذات لتأثر السموؾ اإلجتماعي لمتمميذ
 .الثامنة والتاسعة )المرحمة االبتدائية الدنيا( 

بمشاكؿ جديدة ال تنفع معيا  اعي يواجو التمميذفي أثناء محاوالتو لتأكيد ذاتو ولمتطبع االجتم -
 .ساليب القديمة كما انو يتذبذب بيف قطبي الخضوع الزائد والتمرد الكمي األ

ير مشاحنات متعددة بيف بشكؿ واضح وقد تظ ناثاىتمامات الذكور عف اىتمامات اإل تختمؼ -
   .نجاز المدرسي في المدارس االبتدائية العميا المختمطةتيامات وتنافس واضح في اإلالجنسيف وا  

التعمؽ بالكبار وعبادة البطؿ ظاىرتاف واضحتاف وقد يكوف المعمـ أو الممثؿ السينمائي أو  -
  (100: 1996،)أبو لبدة .المرحمة االبتدائية العمياالتمفزيوني ىو ىذا البطؿ بالنسبة لتبلميذ 

 :النمك المغكم كالتعبيرم : خامسان 
دو ىذا االستعداد مف اىتماـ ليا موجودًا قبؿ دخوؿ المدرسة ويب استعداد التمميذ القراءة يكوف فييا -

 بالرسوـ والكتب والمجبلت والصحؼ المصورة . التمميذ
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 المتفوؽ الذي يتكمـ كثيراً  فالتمميذ، لتحصيؿ األخرى جزءًا مف نمو التمميذ تعتبر القراءة وأنواع ا -
الذي لديو استعداد  وؿ المدرسة االبتدائية ،أما التمميذيتعمـ القراءة بتعميمات بسيطة جدا بعد دخ

 عقمي متوسط فإنو يحتاج لوقت أطوؿ لكي يتعمـ .
كممة وتعتبرىذه المرحمة ىي مرحمة  2500مفرادتو تضـ أكثر مف  المدرسة وقائمة يدخؿ التمميذ -

مف التعبير الشفوي إلى التعبير التحريري بمرور  مركبة والطويمة ،وتنمو قدرة التمميذالجمؿ ال
 إلى صفوؼ دراسية متقدمة )الصؼ الثاني والصؼ الثالث االبتدائي( . انتقاؿ التمميذالزمف وب

 ،عمى الجمؿ وربط معانييا بأشكاليافي التعرؼ  ذة بالمرحمة االبتدائية يبدأ التمميفي بدء الدراس -
 فالحرؼ .  فالكممة ، ثـ تتطور بعد ذلؾ مرحمة القراءة العقمية التي تبدأ بالجممة ،

 (17: 1993،)منسى                                                                   
في اختيار  ساعدالصؼ الثالث األساس تبلميذ لخصائص النمائية لتمعرفة ا ترل الباحثة أف

 .، وكذلؾ مراعاة الفروؽ الفردية  بيف التبلميذىذه المرحمة الموضوعات المناسبة لمتبلميذ 
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 المحكر الثاني: برنامج التعمـ التفاعمي
 دكر الحاسكب في التعميـ:

الحاسوب في المناىج  التعميـالحاسوب في إدارة الحاسوب في التعميـ إلى نوعيف  دورينقسـ 
 . المدرسية
 :الحاسكب في إدارة التعميـأكالن: 

يمعب الحاسوب دورًا ىاما في إدارة التعميـ، بؿ تعدى األمر إلى كوف الحاسوب عنصر         
اسوب في اإلدارة التعميمية أساسي في إدارة التعميـ ال يمكف االستغناء عنو، والستخدامات الح

 نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ: متعددة، أشكاؿ
 تسجيؿ الطمبة لمعاـ الدراسي الجديد. -
 تخزيف بيانات جميع الطبلب. -
 تخزيف درجات الطبلب المختمفة. -
 تتبع حالة الطالب الشيرية ومستوى تقدـ أو تدني درجاتو.  -
 طباعة النشرات الخاصة بالتعريؼ بالمدرسة. -
 رصد عدد أياـ الحضور والغياب لكؿ طالب. -

 :الحاسكب في المناىج المدرسية ثانيان:
 يمكف تصنيؼ التدريس بمساعدة الحاسوب إلى المجاالت التالية

 ي:التدريس الخاص التفاعم -6

يعتمد ىذا النوع مف البرامج عمى إنتاج مادة تعميمية محوسبة لمطالب يستطيع تعمميا ذاتيا   
المختمفة، مف دوف مساعدة أو وجود المعمـ ، وتحتوي عمى المادة التعميمية بجانب طرؽ التقويـ 

ويتبع كؿ وحدة أسئمة،  ويقوـ الحاسوب بمقارنة إجابة المتعمـ مع اإلجابة المخزنة فيو ويعطي 
 تغذية راجعة فورية لمطالب.

 نظـ الحكار)الطريقة السقراطية(  -5
لمعمومات عف ىي نظـ قائمة عمى إستراتيجية إرشادية كالمعمـ الخصوصي ، تعتمد عمى تقديـ ا

طريؽ تبادؿ الحوار بيف المتعمـ والحاسوب فالبرنامج يطرح السؤاؿ والمتعمـ يجيب والحاسوب 
 يصحح االستجابات
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 :أسمكب حؿ المشكمة  -4
يوجد نوعاف مف ىذه البرمجيات ، النوع األوؿ يتعمؽ بما يكتبو المتعمـ نفسو ،  واآلخر يتعمؽ بما  

 ىو مكتوب مف قبؿ أشخاص آخريف مف أجؿ مساعدة المتعمـ عمى حؿ المشكبلت .

  لتمريف كالممارسة :ا-3
المواد المحددة  وىي البرمجيات التي توفر المعمومات الخاـ أوال ،  ثـ تسمح لمطمبة بالعمؿ عمى

 ليحفظ المعمومات مف خبلؿ التمرينات المتكررة والمتواصمة .

كما أف أىمية التمريف والممارسة في التعمـ أمر مسمـ بو ونعني بيا ضمنا أف المتعمـ يتمقى 
التغذية الراجعة التي تخبره بصحة أو خطأ حؿ المسألة ،  وكذلؾ التعزيز عند كؿ إجابة 

ذلؾ يسجؿ الحاسب مستوى أداء المتعمـ ويحدد وقت وصولو إلى  صحيحة، باإلضافة إلى
 ( 65: 212. )الرنتيسي ،مستوى األداء المقبوؿ

 دكر الحاسكب فى التعميـ التفاعمى المحكسب :

 ؛تمتاز بالسرعة و الدقة المتناىية في معالجتيا المختمفة ،يعتبر الحاسوب أداة الكترونية معقدة
  ،توفر العديد مف مؤثرات التعزيز المتقدمة ،لى توظيفو كأداة تعميمية فاعمة حذا بالتربوييف إ الذياألمر 

 التى تسيـ فى تسيير و تذييؿ العديد مف المواقؼ و المشكبلت التعميمية  المعاصرة .

مومات ثورة التكنولوجية  و المعالالتعمـ حيث لعبت ،وقد تطورت أساليب التعميـ الحديثة بتطور أدوات 
المنظومة التعميمية  وأصبح التعامؿ مع  ،استحداث أخرى و ،فى تغيير األدوار التربوية أساسياً  دوراً 

و تركز عمى العبلقة التفاعمية لعناصرىا ويرى  ،تراعي تفاعؿ عناصر تمؾ المنظومة ،بنظرة شاممة
ـ عمى استخداـ ( أف التعميـ المحوسب ىو ذلؾ النوع مف التعميـ الذي يقو 119:2004زيتوف )

و ذلؾ حتى يتعمـ كؿ  ،برامج تدريسية مخصصة ليذا الغرض بوساطة ،الحاسوب فى تعميـ الفرد
 ةددلى تحقيؽ األىداؼ المحليصؿ فى النياية إ ؛، و سعة تعميموتمميذ حسب قدراتو و استعداداتو

 سمفًا.

بما يقدمو  وصفو معمماً يجمع بيف المتعمـ و الحاسوب ب(: بأنو نظاـ 41:2003وتعرفو أبو ستة )  
و توجييات ألداء الفرد في اطار  ،تتضمف عرضًا لممعارؼ و  المعمومات،مف خبلؿ برمجيات 

و تقويمًا ألداء المتعمـ  ،و تمكنو مف خبلؿ ممارسات  ،و زيادة معدؿ استيعابو ،تحقيؽ األىداؼ 
تزيد مف تفاعؿ المتعمـ مع المادة  ،مر الذي يوفر بيئة تعميمية نشطة؛ األعمى ضوء األىداؼ المرجوة
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؛التي يمكف أف حباط لديو و يقمؿ مف مشاعر الفشؿ و اإل ،و تزيد كذلؾ مف دافعيتو لمتعمـ ،التعميمية
 طار التعميـ الجمعي في الفصؿ الدراسي المعتاد .يعانى منيا فى إ

لتفاعؿ  بيف المتعمـ و عمى بيئة التعمـ التي توفر ا يؤثر نو مصطمح( : بأ85:1998ر )او يعرفو الف
و ذلؾ حسب  ،الحاسوب بيدؼ تقديـ المادة التعميمية و أنشطتيا في أنماط مختمفة مف البرمجيات

 و اليدؼ مف البرمجية و طبيعة التعمـ . ،المادة العممية

تقسيـ المادة  لتعمـ الذاتي الذي يقوـ عمى أساسامف نوع  ( :11:2007عرفو الزعانيف بأنو )كما 
ومرتبة ،و يتـ تصميميا عمى الحاسوب فى شكؿ برنامج حاسوبي  ،ية الى أجزاء صغيرة نسبياً التعميم

 طار يحويفي خطوات متتابعة كؿ منيا يسمى إ تقدـ لممتعمـو  ،متدرجة في الصعوبةو ،ترتيبًا منطقيًا 
بسؤاؿ يطمب طار  إ بسيولة و ينتيي كؿ ،يستطيع المتعمـ تعمميا ،عمى قدر قميؿ مف المادة العممية

جابتو صحيحة يتمقى تعزيزًا فوريًا مف جياز وعندما تكوف إ ،جابة بطريقة محدودة مف المتعمـ اإل
  .يسمح لو بالسير فى البرنامج حسب قدراتو الخاصة و بسرعتو الذاتية معتمدًا عمى نفسو ،الحاسوب

 عمى أدوات االتصاؿ الحديثة: نواع التعمـ المعتمدبرز العديد مف أ ،مع ثورة المعمومات التى نعيشياو 

 أشكاؿ التفاعؿ :أكالن :

 تفاعؿ الطالب بالمحتوى  -
 تفاعؿ الطالب مع الطالب -
 تفاعؿ الطالب مع المعمـ -
 تفاعؿ الطالب مع الواجية -
 :تفاعؿ الطالب بالمحتكل - أ

وىذا النوع مف التفاعؿ ىو األساس لباقي التفاعبلت األخرى ألنو يتعامؿ مع اليدؼ مف التفاعؿ 
 مباشرة وىو تحقيؽ األىداؼ التعميمية الموجودة في المحتوى التعميمي.

 ويمكف أف يتحسف التعمـ عبر الويب عف طريؽ التفاعؿ المستمر والمتكرر بيف الطالب والمحتوى .
يحدث ىذا التفاعؿ عند دراسة الطالب لممحتوى الدراسي أو تقديـ االختبارات أو المشاركة في 

 األنشطة الفصمية.
إلى الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة والذيف يحتاجوف إلى وقت أكثر لدراسة نا يجب اإلشارة وى

 المحتوى والوصوؿ إلى درجة اإلتقاف.
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 : تفاعؿ الطالب مع الطالب  - ب
التفاعؿ بيف الطمبة عبر الويب يمكف أف يكوف عمى شكؿ فريؽ عمؿ أو تعمـ تشاركي أو تعمـ 
تعاوني، وعمى الرغـ مف أف التفاعمي عبر الويب ال يوفر التفاعؿ وجيًا لوجو بيف الطمبة إال 

 أنو قد يكوف أكثر تأثيرًا وعمقًا بيف الطمبة 
 تحفيز والتشجيع لمتعمـ . وقد  يساعد ىذا النوع مف التفاعؿ الطمبة في ال

وىذا النوع ىو أقرب األنواع إلى التفاعؿ الذي يحدث في الفصؿ التقميدي وذلؾ لما يحتويو مف 
 عمميات الحوار والمناقشة والتعمـ التعاوني بيف الطمبة.

 : تفاعؿ الطالب مع المعمـ -ج
يتـ التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ في الفصؿ التقميدي عف طريؽ التفاعؿ وجيًا لوجو في حيف 
يتـ التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ في بيئة الويب باستخداـ وسائط أكثر فاعمية وتأثير، ويكوف 

 لممعمـ دور ىاـ يتعمؽ بتبسيط التعمـ. 
اوى أو تزيد عف جودة التفاعؿ بيف كما أف جودة التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ التي قد تتس

 الطالب والمعمـ في الفصؿ التقميدي. 
وعمى الرغـ مف أىمية تفاعؿ الطالب مع المعمـ في بيئة الويب إال أف الطالب يفتقد إلى بعض 
الميارات التي قد يكتسبيا مف خبلؿ تفاعمو مع المدرس في الفصؿ التقميدي مثؿ  تعمـ آداب 

 ية.الحديث والمظير والشخص
 : تفاعؿ الطالب مع الكاجية -د

يعتبر ىذا النوع مف التفاعؿ مف أىـ األنواع وذلؾ لما لو مف تأثير كبير عمى تعمـ المادة 
 الدراسية، ويرجع ىذا إلى  ظيور التكنولوجيا في ىذا النوع مف التفاعؿ بشكؿ كبير. 

ألدوات والقوائـ واألزرار والمقصود بالواجية ىنا ىو البيئة التي يعمؿ بيا الحاسوب وكذلؾ ا
التي يتفاعؿ معيا الطالب، ولعؿ ما يؤكد ذلؾ ىو أف معظـ الدراسات التي تناولت تفاعؿ 

 الطالب مع الواجية أشارت إلى تأثير الحاسوب عمى تعمـ الطمبة 
يجدر اإلشارة ىنا إلى أف تفاعؿ األشخاص الذيف يجدوف صعوبة في التفاعؿ مع الواجية ال 

بنتائج سمبية ويرجع ذلؾ إلى تعود ىؤالء األشخاص عمى الواجية عند كؿ محاولة يأتي غالبا 
 .(14-13: 2012)عقؿ ، وبذلؾ تقؿ درجة الصعوبة بالتدريب المستمر.
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 :مستكيات التفاعؿ
يحدد التفاعؿ في جميع األنواع ضمف مستويات مختمفة، ويمكف تحديد ىذه المستويات في 

 أربع نقاط: 
: دور المتعمـ بسيط  والتفاعؿ محدود ويكوف عمى شكؿ نصوص وصور  بسيط تفاعؿ -أ

 ورسومات وأزرار إبحار لتصفح البرنامج. 
: استجابة المتعمـ تكوف بسيطة ويحتوي عمى تفاعبلت تماريف سحب  تفاعؿ محدكد -ب

فبلت، مزاوجة، اختيار مف متعدد.  وا 
، ويزداد التفاعؿ بإدخاؿ الطالب يقـو المتعمـ بمجموعة استجابات تعميمية تفاعؿ مركب: -ج

 لبعض البيانات عمى الحاسوب.
 .(68: 2012 الرنتيسي،) : استجابة المتعمـ تكوف مباشرة وسريعةتفاعؿ مباشر -د

أو : تعتمد معظـ نظـ التعميـ التفاعمى عمى التفاعؿ بيف المتعمـ و المعمـ أنماط التعمـ التفاعمي-أ
و تسجيؿ  ،فاعؿ استقباؿ المعمومات المعروضةو يتطمب الت ،التفاعؿ بيف المعمـ و الحاسوب

فخاصية  ،و يعزز تعممو ،ليتأكد مف صحة استجاباتو ،عطائو التغذية الراجعةو إ ،استجابة المتعمـ
فيقدـ المادة فى شكؿ  ،يجابي تميز الحاسوب عف غيره مف وسائؿ التعميـ األخرى التفاعؿ اإل

لكافية لمتعمـ وفؽ و يعطى الطالب الفرصة ا ،الفردى ؼ التعميـمما يحقؽ أىدا ؛متسمسمة ضوعاتمو 
 المطموبة .و بالسرعة  ،قدراتو الخاصة

 : كمف أنماط التعمـ التفاعمى ما يمي 
 التعمـ التفاعمى المتبادؿ : -6

يعتمد عمى التفاعؿ بيف الطبلب و  ،يعرؼ التعمـ التفاعمى المتبادؿ بأنو أسموب يستخدـ فى التعميـ 
و ذلؾ لتحويؿ بيئة الدراسة مف سمبية  ،و كذلؾ عمى التفاعؿ بيف الطبلب و بعضيـ ببعض،المعمـ 

(passive إلى تفاعمية )( يجابيةactive )،  أىـ مزايا التعميـ   (22:2005)و قد عدد نحاس
 التفاعمي المتبادؿ كما يمي :

 عمى المعرفة . هأثناء استحواذفي مة لمطمبة عاجع عمى التعمـ بسبب المشاركة الفيش -
 وذلؾ بسبب المشاركة أيضًا . ،كبير يقوي بقاء المعمومات عمى نحو  -
 يزيد في مقدار التعمـ مع ازدياد صعوبة المفاىيـ . -
 يتـ التعمـ فيو مف خبلؿ عمؿ المجموعة أو الفريؽ . -
نما رئيس ورشة عمؿ .ليس  -  المعمـ فيو محاضرًا وا 
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أثر المعمومات ألطوؿ فترة ممكنة ،حيث أفادت الكثير مف ويفيد التعمـ التفاعمي المتبادؿ بإبقاء 
؛ عندما تكوف بيئة التعمـ منفعمة ،الدراسات بأف بقاء المعمومات لدى المتعمـ يكوف في أدنى مستوياتو

أي عندما يكوف المتعمـ  متمقيًا فقط ،لكف عندما تصبح بيئة التعمـ تفاعمية ،أي يصبح المتعمـ 
 في أعمى مستوياتو . ،يكوفميمية ،فإف بقاء المعمومات لديو عمشاركًا في العممية الت

 التعمـ التفاعمي المحكسب: -5
ويمكف القوؿ  ،مـ التفاعمي والتعميـ اإللكترونيىذا النوع مف التعمـ أسموبًا تعميميًا يزاوج بيف التع يعد

ياـ مف في ىذه األ، وىذه الطريقة مطموبة بشدة لكترونيعميـ التفاعمي المحوسب ىو تعميـ إبأف الت
 مف أىـ العوامؿ في العممية التعميمية . التي تعد،أجؿ تفعيؿ مشاركة الطبلب

بيف الطبلب و  ،( بأنو عممية تفاعمية بيف المعمـ والطبلب11: 2008عرفو الشربيني وعبد الباسط )وي
الصوت  مشتركة مباشرة في رات تفاعميةويتضمف ىذا النمط مف التعميـ مؤث ،أنفسيـ بشكؿ مباشر

، كما يمكف تخزيف ولوحات إلكترونية مباشرة، ومعمومات مشتركة ، وشاشات مشتركة،والصورة
 المعمومات إلى استخدامات أخرى في المستقبؿ .

فيو يتناسب  أو نوع معيف مف التعميـ، ،وال يتقيد التعميـ التفاعمي المحوسب بوقت وفئة مف المتعمميف
 .موحاتيـ وتطوير مينيـ وطبيعة حاجات المجتمع وأفراده وط

  برنامج التعمـ التفاعمي في ككالة الغكث
يعد التفاعؿ بيف المتعمـ والمعمـ ،وبيف المتعمميف أنفسيـ داخؿ حجرات الدراسة مف الموضوعات التي 

حيث أكدت الدراسات دور التعميـ التفاعمي في إثارة دافعية المتعمـ  ،استحوذت عمى اىتماـ التربوييف
 وتحسيف نواتج التعمـ عف طريؽ تحقيؽ العديد مف مستويات األىداؼ.

بحار المتعمـ مع البرنامج مف خبلؿ اإل تجارب" :ىيأف التفاعمية  (205: 2005ويعرؼ أميف )
داخؿ أجزاء البرنامج لموصوؿ إلى المعمومة التي يريدىا وبالترتيب الذي يشبع حاجاتو ومتطمباتو 

 ".النفاعمية  المتضمنة في البرنامجمستخدمًاالخرائط 

"ىي الحوار بيف طرفي الموقؼ التعميمي،المتعمـ والبرنامج،ويتـ التفاعمبيف المستخدـ 
يجب أف تكوف سيمة،حيث تجذب انتباه  والعرض؛مف خبلؿ واجيةالمستخدـ التي

ويبحرفي العرض ليكتشؼ ويتوصؿ بنفسو  المستخدـ،فيسير في المحتوى ويتمقى تغذية راجعة،
 ( Peck، 1998: 155إلى المعمومات التي يرغبيا " )



  

 

 

 

 الفصلىالثاني

 اإلطارىالنظري

34 34 

( اإلثارة والجاذبية  374:  2004)التفاعمية كما حددىا سبلمة  ومف مميزات البرامج اإللكترونية
وتثير الحماسة والرغبة في االستمرار في التعمـ واالىتماـ بأساليب التغذية  ،ؽ األلوافعف طري

تقاف يعطي البرنامج وتوفير إجراءات التعميـ لئل ،اطئةالراجعة إلجابات الطبلب الصحيحة والخ
ودعـ ىذا التعمـ في  ،لممتعمـ االستجابة الكافية عمى حسب سرعتو وقدرتو في عممية تعمميـ

 .مواقؼ متعددة 

 ىناؾ مجمكعة مف الخصائص التي ينبغي أف تتكفر في أم برنامج تفاعمي : 
مجًا حاسوبيًا : ويعني االتصاؿ أف ىناؾ متعمماً  مستخدمًا يبدأ بفعؿ ،وبرنا الحكار التكاصمي -

واالستجابة ليا ،ولذلؾ ف ويتمثؿ دور الحاسوب في تفسير أفعاؿ المستخدمي ،يستجيب ليذا الفعؿ
 نساف والحواس .غة لحوار تواصمي بيف اإلتتولد صي

: حيث يعطى البرنامج المتعمـ قدرًا مف الحرية المناسبة لمتحكـ في  التحكـ في التعميـ -
عادة تنظيميا بما يناسبو ، وفي سرعة الخطوات  ،استكشاؼ عناصر المحتوى ،وفي تتابع عرضيا وا 

، ، وتمبية رغباتيـالتكيؼ والمواءمة : مع اختبلؼ حاجات المتعمميف البرنامج و،والتحكـ في إنياء 
، وىذا يتطمب أف يشتمؿ البرنامج عمى خيارات كؿ متعمـ عمى حدة بطريقة مناسبة فيستجيب ألفعاؿ

 األنماط واألساليب .لمتعمميف المختمفيف في القدرات و ومسارات تعمـ متعددة تناسب ىؤالء ا

لبحث والتقصي حيث يعطى البرنامج المتعمـ الفرصة في ا :إليجابية في التعمـالمشاركة ا -
عادة تنظيميا ،واستكشاؼ المعمومات وتسجيؿ المبلحظات ،وكتابة  ،تيا في بنية جديدةوصياغ ،وا 

 .(186 – 185:  2003 خميس ،). وعمؿ الرسـو ، وحؿ التدريبات  ،الممخصات

 التفاعمي أنو :يرل نحاس  أف مف مزايا التعمـ 

 يشجع عمى التعمـ بسبب المشاركة الفعالة لمطبلب في أثناء االستحواذ عمى المعرفة .-
يقوي بقاء المعمومات بشكؿ كبير ،وذلؾ بسبب المشاركة الفعالة ،فقد دلت الدراسات عمى أف بقاء -

،أي متمقيًا  المعمومات لدى المتعمـ يكوف في أدنى مستوياتو عندما تكوف بيئة التعمـ منغمقة
 ،بينما يكوف المتعمـ مشاركًا عندما تصبح بيئة التعمـ تفاعمية .

 (2: 2005عمـ مع ازدياد المفاىيـ . ) نحاس، يزيد في مقدار الت-
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 التفاعمي في مدارس ككالة الغكث الدكلية :أكالن: تعريؼ برنامج التعمـ 
ات االعتماد عمى البرمجي غزة،وذلؾ بسببعميـ في محافظات تعددت الجيود في مجاؿ حوسبة الت

تمؾ البرمجيات وسيمة فعالة في استراتيجيات التعمـ الحديث ،وقد  التفاعمية المحوسبة، حيث تعد
مف جربة فريدة تـ تطبيقيا بشكؿ فاعؿ بت تميزت تجربة دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولية

أجممت الباحثة مف خبلؿ األدب التربوي في ذلؾ المجاؿ خبلؿ البرامج المتعددة التي تطرحيا،وقد 
 : يمي عف تمؾ التجربة ما

والتعميـ بوكالة الغوث الدولية بغزة بيدؼ تحسيف مستويات الطمبة  " ىو برنامج أعدتو دائرة التربية
والحساب ،ويقـو  ،والكتابة،في ميارات القراءة  ،ضعيفي التحصيؿ في الصفوؼ االبتدائية األولى

عمى شكؿ ،ى تقويـ الدروس المقررة في المغة العربية والرياضيات لمطمبة مف خبلؿ الحاسوب عم
وجذابة ،ومدعمة بعناصر الصوت والصورة والموف والحركة  ،ومتسمسمة ،أنشطة وألعاب تفاعمية ىادفة

تيح وت،وقدراتو الخاصة  ،بحسب سرعتو ،،وتسمح لمطالب بالتنقؿ في جزئياتيا والتحكـ في عناصرىا
والتعزيز المبلئـ ،كما تتيح لممعمـ فرصة  ،وتمقي التغذية الراجعة الفورية  ،لو فرصة التفاعؿ معيا

 ilp.unrwa.psطبلبو ومدى تقدميـ "تقييـ أداء 

ي بادئ األمر في عاـ فقد ظيرت ف ،إف فكرة التعميـ التفاعمي في مدارس وكالة الغوث حديثة النشأة
الغوث الدولية بغزة ، لرعاية الطمبة  ةالبرامج التي تبنتيا دائرة التربية والتعميـ بوكال أحدوىو  ، 2008

 (3-1)لتمؾ الفئة مف التبلميذ في الصفوؼ األولية مفت الفرصة يضعيفي التحصيؿ ،حيث أعط
 لممنياج. ةلمتعميـ مف خبلؿ تقنيات مبتكرة مف األلعاب ،واألنشطة التعميمية المحوسبة المنتمي

فيو يعمؿ عمى  ؛ويعد برنامج التعمـ التفاعمي مف االستراتيجيات الحديثة في محافظات غزة    
كما يحفز التبلميذ  ،ة عامة وضعاؼ التحصيؿ بصورة خاصةاالرتقاء بالمستوى التحصيمي لمطمب

انضباط التبلميذ  ويساعد عمى زيادة ،المزيد مف فرص المشاركة والتفاعؿعمى التركيز، وتتيح ليـ 
وداخؿ الفصؿ بشكؿ خاص ،باإلضافة إلى تقميؿ نسبة المشكبلت النفسية ،داخؿ المدرسة بشكؿ عاـ 

 ويزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ . ،حيث يعزز تعمـ التبلميذ ،والسموكية

عمى برمجيات األلعاب التربوية المحوسبة القائمة عمى ولقد اعتمد البرنامج بشكؿ رئيس       
وأكثرىا شيوعًا ،كونيا أكثر البرمجيات إثارة لدافعية المتعمـ ،ط المتعددة التفاعمية الوسائ

فاأللعاب تدفع المتعمـ إلى التعمـ مف  ،ومناسبة لتعميـ الطمبة ،وال سيما في المرحمة األساسيةوانتشارا ً 
 خبلؿ التدريب والمراف .
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 .يـ بإنشاء موقع خاص وىووالتعم ولتسييؿ الوصوؿ لمبرنامج فقد قامت دائرة التربية
http://ilp.unrwa.ps) نشر محتوى البرنامج التفاعمي لمصفيف األوؿ والثاني عف طريقو ( يتـ

باإلضافة إلى برنامج يحتوي عمى مواد إثرائية تفاعمية محوسبة لمصفيف الثالث والرابع االبتدائي في 
مكف مف طبلبنا حتى يستفيد منو أكبر عدد م ،مادتي المغة العربية والرياضيات ،ثـ الصؼ الخامس

 ( 55: 2014، )أبو سرية

 الفئة المستيدفة :

 التحصيؿ . ئييأكالن : طمبة المرحمة االبتدائية الدنيا بط

 ثانيان : الطمبة العاديكف .

برنامج   خامس (الحتى و وؿ مف الصؼ األ)  اديوف في صفوؼ المرحمة األساسيةيستفيد الطمبة الع
 التعمـ التفاعمي وذلؾ مف خبلؿ تصفح األنشطة التعميمية عبر الموقع اإللكتروني .

 ثالثان : الطمبة المشارككف في برنامج التعميـ الصيفي .

خبلؿ  وذلؾ مف ،يستفيد الطمبة المشاركوف في برنامج التعميـ الصيفي مف برنامج التعمـ التفاعمي
التي يتـ توزيعيا عمى ،وقع اإللكتروني أو االسطوانات التعميمية تصفح األنشطة التعميمية عبر الم

 التبلميذ.

 مراحؿ تطكر برنامج  التعمـ التفاعمي :

( طالبًا وطالبة مف طبلب الرابع األساسي األكثر 30ـ، تـ اختيار ) 2008بدأت التجربة في صيؼ 
لـ يتمكنوا مف اجتياز امتحاف  ،والذيفـ الشاطئ في منطقة غزة التعميميةضعفًا مف خمس مدارس مخي

كميؼ المعمـ ـ في المغة العربية، وتـ ت 2008-2007نياية الفصؿ الثاني  الموحد لمعاـ الدراسي 
طالبًا وطالبة منيـ في مختبر الحاسوب مف خبلؿ برنامج التعمـ التفاعمي ( 24كماؿ ياسيف أضعؼ) 

ثـ تقدموا المتحاف االكماؿ و كانت  يوماً  40المحوسب استمر تعميـ الطبلب خبلؿ الصيؼ لمدة 
 طالباً   24النتيجة أف نجح جميع الطبلب الذيف التحقوا ببرنامج تعميـ التفاعمي المحوسب و عددىـ 

 .درجوا ضمف التعميـ التقميدي بلثة فقط مف الطبلب الستة الذيف أبينما نجح ث
 تجربة الصؼ األكؿ األساسي :

عمى طبلب الصؼ الرابع األكثر ضعفًا و انطبلقًا مف  في ضوء التجربة الناجحة التي طبقت
وكالة ضعاؼ التحصيؿ ، فقد قررت إدارة االىتماـ بمراعاة أنماط التعمـ ، و تمبية حاجات الطبلب 
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الغوث الدولية تعميـ منيجي المغة العربية و الرياضيات مف خبلؿ االلعاب التفاعمية المحوسبة، و 
 -ـ 2009ج فعميا في منتصؼ مارس ساسية . وقد بدأ تنفيذ البرنامالتي تعزز امتبلؾ الميارات األ

مدرسة مف مدارس القطاع  30و قد طبؽ عمى الطبلب األكثر ضعفًا في  -سبب الحرب عمى غزةب
طالبًا  24بحيث تشتمؿ عمى  ،مف كؿ مدرسة 1مدارس مف كؿ منطقة تعميمية ، وشعبة 5بواقع 

 بحسب عدد مقاعد و أجيزة الحاسوب .

في ضوء جمسات التغذية الراجعة التي نفذتيا ادارة الوكالة في المناطؽ المختمفة مع المعمميف      
،و أولياء أمور الطبلب ، وقد تـ شاركة ، و مشرفي المرحمة الدنيا المعنييف و إدارة المدارس الم

 تحديد الصعوبات والمعوقات عمى النحو التالي :
 التجربة:أبرز الصعكبات التي صاحبت تطبيؽ 

 أعطاؿ أجيزة الحاسوب وممحقاتيا ،والحاجة المستمرة لمصيانة.كثرة -

 االنقطاع المتكرر لمتيار الكيربائي ولفترات طويمة .

ضعؼ كفايات الكثير مف المعمميف في التعامؿ مع الحاسوب وبرمجياتو، ضبط وتشغيؿ جياز -
 وفي كيفية التعامؿ مع السبورة الذكية . (،lcdالعرض )

العبء اإلضافي عمى المعمـ المنفذ وصعوبة متابعة التبلميذ نظرًا لكبر مساحة مختبر الحاسوب -
 ومتابعة الطمبة تحتاج إلى جيد إضافي مف المعمـ .

ثقؿ البرنامج وكبر حجمو ،وبخاصة في إصداراتو األولى ،األمر الذي يؤدي إلى ثقؿ التحميؿ -
 ؿ المختبر .وتعميؽ األجيزة ، والضغط عمى الشبكة داخ

 عدـ وضوح أيقونات البرنامج بالشكؿ الكافي ،وتداخؿ فيارس الصفحات .-

 قمة األنشطة الكتابية التي يوفرىا البرنامج لمتبلميذ . -

خاصة ، أجيزة لدييـ صعوبة مواصمة بعض التبلميذ لمتعمـ عبر الحاسوب في بيوتيـ ،لعدـ توفر-
 ي .عند التبلميذ عند الوضع االقتصادي المترد

 عدـ الدقة في اختيار التبلميذ ،وفي اختيار المدارس المشاركة . -
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عدـ قابمية بعض واأللعاب، ، والمنطقية في األنشطة بعض األخطاء اإلمبلئية والمغوية ورود -
وذلؾ لعدـ خضوع البرنامج لممراجعة مف  ،الفتقار إلى التسمسؿ في المياراتوا ،األلعاب لمعمؿ
 التربوييف.قبؿ المشرفيف 

 عدـ وجود دليؿ معمـ مصاحب لمبرنامج . -
 :تجربة الصؼ الثاني األساسي

في ضوء ما تـ إدخالو مف تحسينات وحموؿ لمصعوبات والمعوقات ؛ تـ توسيع المبادرة لتشمؿ 
مدرسة جديدة ضمف المبادرة مف المدارس األكثر  (31الصؼ الثاني األساسي ،وقد تـ إدراج )

ـ ليصبح عدد المدارس 2008/2009نتائج االمتحانات الموحدة لمعاـ الدراسي ضعفاً في ضوء 
بحيث يتـ تنفيذ البرنامج عمى طبلب الصؼ األوؿ  ،شعبة (91مدرسة بواقع ) (61المشاركة )

 األساسي فقط في المدارس الجديدة .

بداية العاـ لبدأت المدارس فعبًل بتطبيؽ البرنامج عمى طبلب الصؼ الثاني منذ األياـ األولى 
حيث تـ إرساؿ الدروس الجاىزة أواًل بأوؿ لممدارس بحسب الخطة  ،ـ2010/ 2009الدراسي 

 الموضوعة وبعد استيفاء عمميات المراجعة والتأكد مف خمو الدروس التفاعمية مف األخطاء بأنواعيا،
دخاؿ أما بخصوص الصؼ األوؿ فقد تـ االتفاؽ عمى إعادة إنتاج البرنامج القديـ ومراج عتو وا 

عداد دليؿ معمـ ليتـ الشروع في تطبيقو ابتداء مف بداية الفصؿ الثاني مف العاـ  التعديبلت البلزمة وا 
ـ، وتـ االكتفاء في الفصؿ األوؿ بتنفيذ برنامج تفاعمي محوسب ابتداء مف 2009/2010الدراسي 

تاحة الفرصة لتدريب و ، ـ لغرض المراجعة في المغة العربية والرياضيات2009األوؿ مف نوفمبر ا 
 ية الفصؿ الدراسي الثانيتبلميذ الصؼ األوؿ عمى استخداـ الحاسوب وتييئتيـ لمبرنامج مع بدا

 . (6: 2013 ،)عدواف

 إيجابيات تطبيؽ تجربة برنامج التعمـ التفاعمي:
 : (15: 2013) يرى عدواف أف مف إيجابيات التعمـ التفاعمي ما يمي 

 لمتعمـ.محببة بيئة حافزة جذابة إيجاد  .1
البرنامج باعتماده عمى الوسائط المتعددة ية لدى الطمبة لمتعمـ، حيث تميز زيادة الدافع .2

 متضمنًا عناصر الصوت والصورة والحركة واأللواف ،واإلخراج الجميؿ .،التفاعمية
لى الدور اإليجابي والمشاركة  تطوير دور الطالب مف متمؽ سمبي لممعمومات مف المعمـ ، .3 وا 

 الفاعمة .
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بحيث يتعرؼ عمى أخطائو ،ويكرر المحاولة حتى  ،تقديـ التغذية الراجعة الفورية لمطالب .4
 ويستطيع تقييـ نفسو مف خبلؿ الدرجة التي يعطييا لو البرنامج . يصؿ إلى الصواب ،

يشعر بالحرج ،أو الخجؿ ، إذا أخطأ في  يوفر الحاسوب الراحة النفسية لمطالب،فبل .5
إعطاء اإلجابة ،أو إذا حصؿ عمى عبلمة متدينة ، أو إذا عرؼ نقاط ضعفو ،وىذا ينمي 

 لطالب بنفسو وقدراتو .اثقة 
حيث يتقمص دور المعمـ بدرجة كبيرة ،ويزداد  ،الطمبة عمى أسموب التعمـ الذاتي تدريب .6

مف الكفايات البلزمة لمبلحقة االنفجار المعرفي السيما أف التعمـ الذاتي  ،دور الطالب
 المتسارع ،وعصر العولمة .

يسيـ التعمـ التفاعمي في تفريد التعميـ ،حيث يتمكف كؿ طالب مف التعمـ بالسرعة التي  .7
 تناسبو مع تكرار النشاط حتى اإلتقاف .

 ة لو إذا لـز المساعد يمكف لممعمـ متابعة أداء كؿ طالب مف خبلؿ شاشتو المركزية وتقديـ .8
 األمر.  .9

وفي  ،ظرية في صور أشكاؿ محببة لؤلطفاؿ،وتجسيد المفاىيـ النات المعقدةتبسيط المعموم .10
مما يسيؿ التعميـ ويزيد مف فيـ الطالب وتحصيمو  قالب مف المعب اليادؼ الممتع،

 الدراسي.
تقميدية، اليمكف أف يكوف حبًل لبعض المشكبلت التي استعصى حميا عمى المعمـ باألساليب  .11

لدراسة بعض الموضوعات  عدد الطبلب ،وقمة الوقت المخصصوزيادة ،كالفروؽ الفردية
  .الدراسية 
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 برنامج التعمـ التفاعميؼ لتكظياالستراتيجية المقترحة القائمة 

 تعريؼ االستراتيجية :

التعبير وبيف البرنامج في تدريس التقميدية دمج بيف الطريقة  استراتيجية قائمة عمى  ىي عبارة عف
 . التفاعمي

 خطكات االستراتيجية المقترحة :

 تقديـ مفيـو لمتبلميذ عف موضوع التعبير . -
 تقـو مجموعة مف التبلميذ بطرح أسئمة . -
 . يقـو المعمـ باستعراض البرنامج أماـ التبلميذ -
 ط .النشا فتحيف قونةييضغط  التمميذعمى األ -
 عمى السماع.                   ضغطيلمسؤاؿ وإلعادة االستماع لمسؤاؿ  ذيالتمم ستمعي -
 الكممة المناسبة مف بستاف الكممات. ختاريالجممة قراءة صامتة ثـ  ذيالتمم قرأي -
 يسجؿ عمى ورقة ما يرى أمامو . -
 يعبر عما يشا إليو بشكؿ جيد .  -
 مف مجموع المحاوالت. حةيلصحالنظر أسفؿ البطاقة لعدد اإلجابات ا ذيأداء التبلم ـيلتقو  -
 إلعادة النشاط الضغط عمى األسيـ. -
 .لمخروج الضغط عمى المنزؿ -

  االستراتيجية : طريقة تدريس 

 .إكماؿ الفراغ  الدرس األوؿ :

 .تكويف جممة مفيدة  الدرس الثاني :

 .إدخاؿ الكممة في جممة مفيدة  الدرس الثالث :

 .الدرس الرابع : التعبير عف الصورة 

 .الدرس الخامس: ترتيب الجمؿ 

  .ترتيب قصة الدرس السادس :
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 .كتابة فقرة  الدرس السابع :

 ( . 4ممحؽ رقـ ) انظر ولبلطبلع أكثر عمى تدريس كؿ درس مف الدروس السابقة

 سمات االستراتيجية :

باستخداـ  تميزت االستراتيجية المعتمدة عمى برنامج التعمـ التفاعمي في عرض المادة العممية ، -
زيد مف وي ،وكمو يجذب التبلميذ في ىذا العمرالمؤثرات المختمفة ،كالصوت، والصورة ،والحركة 

 دافعيتيـ نحو التعمـ .
 ريس،المألوؼ مف استخداـ الطرؽ االعتيادية فقط في التدساعدت االستراتيجية في الخروج عف  -

 المادة العممية أكثر جاذبية .جعؿ مما  ،واستغبلؿ الحواس ،وأتاح لمتبلميذ فرصة التفاعؿ
ألنيا تزودىـ بدافعية مستمرة  ى زيادة االنتباه البصري لدى التبلميذ؛االستراتيجية أدى إلمرونة  -

 . نظرًا لمتعة المشاركة في الحؿ
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

المتصمة بموضوع الدراسة الحالية ،  وعة مف البحوث والدراسات السابقة،ميعرض ىذا الفصؿ مج
ي الدراسة لييا فإواألدوات التي نحتاج باإلجراءات  لمتزودعمييا،و االطبلع  ةوالتي أتيح لمباحث

، وكذلؾ التعرؼ عمى لسابقة مف موضوع التعبير الكتابيموقؼ الدراسات ا ، كما يوضحالحالية
لييا إواإلفادة مف النتائج التي توصمت ، الكتابيوف لتنمية ميارة التعبير األساليب التي استخدميا الباحث

 ثراء جوانب الدراسة .إالدراسات السابقة في 

الحظت الباحثة قمة  في و  ،القريبة مف موضوع الدراسةو لقد قامت الباحثة بمسح العديد مف الدراسات 
مف حيث الكـ او ،في تنمية ميارة التعبير الكتابي الدراسات التي تناولت استخداـ التعميـ التفاعمي

في تنمية راسة واحدة استخدمت التعمـ التفاعمي دالباحثة  د، وفي الحقيقة لـ تجالعمؽ، وسير الفكرة
 وبياف أوجو االستفادة منيا : ،.ويمكف عرض الدراسات وفؽ تسمسمياميارات التعبير الكتابي

  المحكر األكؿ : الدراسات السابقة التي تناكلت  التعبير الكتابي :
 ( :5164دراسة اليرباكم ) -6

برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ النشط لتنمية ميارات التعبير ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية 
الباحث  زة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعلدى تبلميذ الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غ ،الكتابي

ـ ،ثقة العشوائية يبالطر  ىـاختيار تـ وتمميذة  اً ( تمميذ160)مف وتكونت عينة الدراسةالمنيج التجريبي ، 
(  40،)مجموعة تجريبية اً ( تمميذ 40و) ،مجموعة ضابطة( تمميذاً  40ع مجموعات )تقسيميـ إلى أرب

وتمثمت أدوات الدراسة باختبار تحصيمي ، تمميذة مجموعة تجريبية ( 40و) ،مجموعة ضابطة تمميذة 
عبير في الت في ميارات التعبير الكتابي ،دليؿ معمـ في توظيؼ التعمـ النشط ) التعمـ التعاوني (

 تكصمت إلييا الدراسة:   التي النتائج  كمف أىـ الكتابي ، كتاب التمميذ /ة .

 .أف التعمـ النشط فعاؿ في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي -
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 ( :2012شامية )دراسة  -5

ميارات التعبير الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نموذج  القبعات الست في تنمية بعض ىدفت 
الباحثة المنيج  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت و لدى طالبات الصؼ السادس األساسي، ،اإلبداعي

طالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي مف مدرسة  ( 90تكونت عينة الدراسة مف ) التجريبي ،و
القصدية مف العدد الكمي اختيرت بالطريقة ،أسماء )ج( االبتدائية المشتركة ،التابعة لوكالة الغوث 

،بحيث وزعت عمى مجموعتيف تجريبية غرب غزة ( طالبة مف منطقة 1193لمجتمع الدراسة البالغ )
إعداد استبانة تشمؿ ميارات التعبير  ت الباحثة مف أدوا(طالبة ،و 45) منيا كؿوعدد ،و ضابطة

الكتابي اإلبداعي لطالبات الصؼ السادس ،وتوصمت بعدىا الباحثة  عمى قائمة الميارات األكثر 
ر الكتابي وقد تـ إعداد دليؿ لممعمـ لتدريس بعض ميارات التعبي ،لطالبات الصؼ السادس أىمية

 : التي تكصمت إلييا الدارسةالدراسة  ئجنتاكمف أىـ  ،تحصيميواختبار ، اإلبداعي األكثر أىمية

المواتي ،عة التجريبية المجمو  الطالبات في أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات-
وأقرانيف في المجموعةالضابطة  في اختبار ميارات التعبير  ،رسف باستخداـ نموذج القبعات الستد

مما يدلؿ عمى فاعمية استخداـ نموذج القبعات الست  ،اإلبداعي الكتابي لصالح المجموعة التجريبية
 في تنمية ىذه الميارات.

 (:  2010 ) أبكصبحة دراسة -3

 ،ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر قراءة القصة في تنمية بعض ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي
 الباحث المنيج التجريبي،وولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع  ،األساسي لدى طالبات الصؼ التاسع
سة أبو طعيمة ( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي مف مدر 76تكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة 1601د الكمي لمجتمع الدراسة البالغ )،اختيرت بطريقة قصدية مف العداإلعدادية المشتركة
،وتـ البة  لكؿ مجموعة(ط38ضابطة وتجريبة)  ،بحيث وزعت عمى مجموعتيفمف منطقة خاف يونس

وتوصؿ بعدىا اإلبداعي لطالبات الصؼ التاسع،  إعداد استبانة تشمؿ جميع ميارات التعبير الكتابي
الباحث إلى قائمة بميارات التعبير الكتابي اإلبداعي األكثر أىمية لطالبات الصؼ التاسع ،وتـ إعداد 

التي تـ التوصؿ إلييا .وبعد أخذ رأي ذوي االختصاص اختار الباحث  ،اختبار لقياس ىذه الميارات
التي مف المفترض أف تقرأىا طالبات المجموعة التجريبية ، وتمثمت أدوات  ،مجموعة القصص

 .الدراسة في االختبار التحصيمي
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 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

ى التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدى طالبات وجود عبلقة ذات داللة احصائية بيف مستو -
 تقانيف لميارات التعبير اإلبداعي.الصؼ التاسع األساسي ومستوى إ

 ( :  2006دراسة المصرم )-3

واالحتفاظ  ،الكتابيلمتعددة في تنمية ميارات التعبير ىدفت الدراسة الى معرفة فاعمية برنامج بالوسائؿ ا
الباحث  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع و ،األساسي بمحافظة شماؿ غزةالثامف بيا لدى طبلب الصؼ 

 عدادية ) ج (مف مدرسة ذكور جباليا اإلطالبًا  94، وتكونت عينة الدراسة مف نيج التجريبيمال
قد قاـ بإعداد قائمة بميارات التعبير الكتابي االبداعي ، ثـ قاـ ببناء ،ومف أدوات الباحث  لبلجئيف
وأنشطتو ،والوسائؿ  ،نامج : أىدافو ، ومحتواه ،تنظيموالمقترح حيث تضمف االطار العاـ لمبر البرنامج 

عبير الكتابي ميارات التالمتعددة المستخدمة ،وأساليب التقويـ .ثـ أعد الباحث اختبارًا لقياس 
مجموعة  لى مجموعتيفإعينة الدراسة التي قسميا الباحث عمى  ،وتـ تطبيؽ االختبار قبمياً بداعياإل

قاـ المتعددة المجموعة التجريبية ،  ضابطة ،ومجموعة تجريبية ، وتـ تدريس البرنامج بالوسائؿ
 .اجراء التجربة عمى مجموعتي الدراسةبالباحث 

 :الدراسةالتي تكصمت إلييا  النتائج أىـ  كمف 

 صؼ الثامف .ال لمرتبط بالمقاؿ األدبي البلـزقدمت الدراسة قائمة بميارات التعبير الكتابي ا -

لصؼ لدى طبلب اتنمية ميارات التعبير الكتابي مجَا مقترحًا بالوسائؿ المتعددة لقدمت الدراسة برنا-
 ساسي.الثامف األ

كشفت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج في تتنمية ميارات التعبير الكتابي لدى طبلب الصؼ -
مما يؤكد عمى وجود فروؽ فردية ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طبلب  ،الثامف األساسي

المجموعة والتجريبية ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة في االختباريف الفوري و المؤجؿ 
 لصالح المجموعة التجريبية . 

 ( :  2003دراسة النجار )  -2

ية بعض ميارات التعبير مقترح عمى تنممعرفة مدى كفاءة تدريس برنامج إلى الدراسة  دفت ق
اتبع لتحقيؽ أىداؼ الدراسة  و ،ب الصؼ العاشر بمحافظة خاف يونسبداعي لدى طبلاإل الكتابي

خاف طالبًاوطالبة مف مدارس محافظة (  160وتكونت عينة الدراسة مف ) ،الباحث المنيج التجريبي
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،ومف  مجموعات ) مجموعتيف ضابطة ومجموعتيف تجريبية ( وقسـ الباحث العينة إلى أربع ،يونس
كتابية وقائمة ثانية باألنشطة ال ،بداعيقائمة بمجاالت التعبير الكتابي اإل أدوات الباحث اختبار و
ثـ قاـ الباحث  ،ؿ مجاؿوقائمة ثالثة بميارات التعبير التي يتضمنيا ك التي يتضمنيا كؿ مجاؿ،
واألنشطة  ،وتنظيمو ومحتواه، يث تضمف اإلطار العاـ لمبرنامج : أىدافو،بإعداد البرنامج المقترح ح

 .،قاـ الباحث بالتطبيؽ البعدي لبلختبار عمى مجموعتي الدراسةوأساليب التقويـ والوسائؿ المستخدمة،

 :التي تكصمت إلييا الدراسة النتائج مف أىـك 

صالح التطبيؽ البعدي لبلختبار ،حيث يرجع الفرؽ لحصائية وذلؾ في إود فروؽ ذات داللة وج -
 برنامج التعبير الكتابي اإلبداعي المقترح ليؤالء الطمبة . 

جات الطالبات في ومتوسط در  ،حصائية بيف متوسط درجات الطبلبإال توجد فروؽ ذات داللة -
 .الكتابي اإلبداعي األمر الذي يؤكد أنو ال أثر لمجنس في تطبيؽ اختبار التعبير ،االختبار البعدي

 :(   2002دراسة الفميت )-1

تنمية بعض ميارات معرفة أثر برنامج مقترح في القراءات االجتماعية عمى سة إلى دراالىدفت 
الباحث المنيج  ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعى طمبة الصؼ التاسع بمحافظة غزة التعبير الكتابي لد

ومف  ،مف مدرسة اإلماـ الشافعي األساسية العمياطالبًا  (140)ي ، وتكونت عينة الدراسة مف التجريب
 ،ً ( درسا15)ة لتنمية الميارات السابقة تضمف بناء برنامج مقترح في القراءات اإلضافيأدوات الباحث 

بميارات بإعداد قائمة الباحث  ثـ قاـ ،كثر أىمية لدى طمبة الصؼ التاسعاأل تدور حوؿ المجاالت
 ةتضمف أربعة أسئمة مقالي،، كما قاـ بإعداد اختبار لقياس ميارات التعبير الكتابي التعبير الكتابي
 قبمي ) ،ثـ طبؽ االختبار تطبيؽتمخيص ،مقاؿ  ،في المجاالت اآلتية :دعوة ،رسالةتتضمف الكتابة 

 ـككاف مف أى بتدريس عينة الدراسة بواسطة البرنامج المعد.ثـ قاـ الباحث  ،عمى عينة الدراس(بعدي
 :التي تكصمت إلييا الدراسة النتائج

 في تنمية بعض ميارات التعبيرالكتابي ومجاالتو . توالبرنامج المقترح وفاعمي كشفت عف نجاح-
( بيف متوسط درجات الطبلب في االختبار 0.01حصائية عند مستوى )وجود فروؽ ذات داللة إ -

 القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي .

 الدراسة قائمة بمجاالت التعبير الكتابي البلزمة لطمبة الصؼ التاسع .قدمت  -
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 ( :2002األغا )-1

معرفة مستوى التعبير الكتابي لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي في قطاع غزة الدراسة إلى  ىدفت  
التحصيؿ ، ومستوى الثقافة العممية ،سبلميةبفمسطيف وعبلقتو بمتغيرات ثبلثة : مستوى الثقافة اإل

 ( 563)مفعينة الدراسة وتكونت  المنيج التجريبي، ةالباحث اتبعت  العاـ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،
بداعي لباحثة اختبار التعبير الكتابي )إا مف أدواتو ، طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي 

آف الكريـ ، لتقدير الدرجات وأعدت مقياساً مكونًا مف ستة أبعاد:القر  لمياراتاوأعدت قائمة ،وظيفي (
والشخصيات والتراجـ،والنظـ والفكر اإلسبلمي.واألداة الثالثة  ،والسيرة ،والعقيدة ،والحديث الشريؼ

وفيـ طبيعة العمؿ ،فيـ عمميات العمـ  مقياس الثقافة العممية، وأبعاده خمسة :اإللماـ بالمعرؼ،
 ت العمـ ، االتجاىات العممية . ،أخبلقيا

ت :سبلمة الكتابة ،ووضوح األفكار، وترابط األفكار،وتكامؿ الفقرات، وقد تضمنت قائمة الميارا
 واستخداـ الشواىد ،وجماؿ التعبير.

 :التي تكصمت إلييا الدراسة النتائج ككاف مف أىـ

التعبير الكتابي وكبًل مف  ( بيف مستوى0.05حصائيًا عند مستوى )وجود ارتباط إيجابي داؿ إ-
 الثقافة االسبلمية والتحصيؿ .

 ( :5116) دراسة العيسكم -3 

فى ة في تنمية بعض الميارات اباستخداـ أسموب ممفات الكتلى معرفة مدى فاعمية ىدفت الدراسة إ
الباحث المنيج الوصفي التحميمي و  ساسي ، واتبعذ الصؼ الخامس األالتعبير الكتابي البلزمة لتبلمي

 و تكونت عينة مف تبلميذ الصؼ الخامس االساسي  المنيجي التجريبي ، و تكونت عينة الدراسة

 ستبانة لميارات التعبير الكتابي، اومف أدوات الباحث تمميذًا مف مدرسة القرضاء ،  (42الدراسة مف )
تبلميذ في ميارات التعبير الكتابي ، دليؿ المعمـ ، و أداة القياس مستوى أداء القياس مستوى أداء ال

 لييا الدراسة :كاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إاختبار )قبمي بعدي ( و 

مة لتبلميذ الصؼ فاعمية أسموب ممفات الكتابة في تنمية بعض الميارات التعبير الكتابي البلز -
 الخامس األساسي .
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 (2000دراسة عكض )-9

لى معرفة أثر برنامج مقترح لتنمية ميارات التعبير الكتابي في ضوء مدخؿ عمميات إ الدراسة ىدفت
ولتحقيؽ الكتابة التفاعمي لدى الطالبات معممات المغة العربية بكمية البنات جامعة عيف شمس ، 

التعبير بإعداد برنامج لتنمية ميارات  و قامتالباحثة المنيج التجريبي ، أىداؼ الدراسة اتبعت
ببناء أدوات الدراسة التي تمثمت في اختبار عمميات الكتابة ،اختبار ميارات التعبير الكتابي و  ،الكتابي

 وقائمتيفـز ذلؾ اعداد قائمة بمجاالت التعبير الكتابي ، تللمقترح ، وقد امج ارنالمعرفة تأثير الب
 ،يارات العامة ميارة الشكؿلمعايير التعبير الكتابي احداىما عامة ، واألخرى نوعية ،وكذلؾ مف الم

تباع قواعد النحو والصرؼ ، وجودة الفقرات والطوؿ والت نسيؽ ، وىي حسف استخداـ ميارات الترقيـ وا 
 ومنيا كتابة المقدمة ، ولب الموضوع ، وصحة المعمومات ، ،وأيضا عمى ميارات المضموف
األفكار باألدلة ، وجودة تأييد ، والتماسؾ في الفقرات والجمؿ ،و ومناسبة الكبلـ، وسبلمة البناء

 عمى اختبار قبمي وبعديوتـ تطبيؽ ،رعبيتودقة الوصؼ وال ،، واستخداـ أدوات الربطاألسموب
  المجموعتيف .

 مف أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة :ك  

( عمى اختبار عمميات  0.01حصائية عند مستوى )إالنتائج فروقًا فردية ذات داللة أظيرت -
 واختبار ميارات التعبير الكتابي لصالح التطبيؽ البعدي .، الكتابة

 : ( 2000 دراسة النجار )-61 

لى معرفة العبلقة ما بيف الثقافة االسبلمية والقدرة عمى التعبير الكتابي لدى طمبة إالدراسة  ىدفت
ولقد قاـ الباحث باختيار العينة العشوائية العنقودية مف طمبة الصؼ العاشر بمدارس  العاشر،الصؼ ا

 ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع  وطالبة ،  ( طالباً   472والتي بمغ عددىا )  ،محافظة خاف يونس
 إعداد مقاييس الثقافة االسبلمية ،الباحث التي استخدميا دوات األومف  الباحث المنيج التجريبي ،
،  مف نوع االختيار مف متعدد مقسمة الى ستة مجاالت وىي:القراف الكريـ ،وتكوف مف خمسيف فقرة

والحديث الشريؼ ، والعقيدة االسبلمية ،وفقو العبادات ،والسيرة النبوية والتاريخ ، والشخصيات 
 االسبلمية .

مواضيع ال يؤثر فييا جنس الكاتب ) ذكر ،أنثى (عمى جودة الكتابة لكي يقـو أفراد  ةوتـ اختيار ثبلث
 .وبعد التطبيؽ  اختبار ) ت (واستخدـ العينة بكتابتيا ، 
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 :أىـ النتائج  التي تكصمت إليياالدراسة  مف فإف 

التعبير حصائية بيف مستوى الثقافة االسبلمية ومستوى القدرة عمى إتوجد عبلقة ذات داللة  -
 الكتابي .

حصائية بيف الذكور المتفوقيف في الثقافة االسبلمية ،والذكور المتأخريف إتوجد فروؽ ذات داللة  -
 في القدرة عمى التعبير الكتابي لصالح الذكور المتفوقيف في الثقافة اإلسبلمية .

إلناث المتأخرات حصائية بيف االناث المتفوقات في الثقافة اإلسبلمية ،واإتوجد فروؽ ذات داللة  -
 سبلمية .ا لصالح المتفوقات في الثقافة اإلفيي

عمى توجد فروؽ بيف اإلناث المتفوقات في الثقافة االسبلمية ،والذكور المتفوقيف فييا في القدرة  -
 حصائية .ولكنيا لـ ترؽ لمستوى الداللة اإلناث ،التعبير الكتابي لصالح اإل

 بير الكتابيتعميؽ عمى الدراسات التي تناكلت التع
التعبير فإنيا ستعرض أىـ النقاط التي تـ  ،بعد اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة التي تناولت

والتي تتعمؽ بأىداؼ الدراسات ،وعيناتيا ،والمناىج المستخدمة  ،استخبلصيا مف تحميؿ ىذه الدراسات
 فييا ،وأدواتيا ،ونتائجيا .

 أكالن : األىداؼ :

خبلؿ برنامج  إلى تنمية ميارات التعبير الكتابي مفلممحور السابؽ ىدفت معظـ الدراسات السابقة 
 :مقترح كما في 

( ، ودراسة  2006(، ودراسة )المصري ،  2003(، ودراسة )النجار ،2000 )عوض،دراسة
ة في إكساب بينما ىدفت بعض الدراسات إلى بياف أثر طرائؽ التعميـ المختمف ،(2013)اليرباوي ، 

تنمية بعض ( التي ىدفت إلى  2002دراسة )الفميت،، كما في  الطمبة ميارات التعبير الكتابي مثؿ :
التي ىدفت إلى معرفة أثر قراءة القصة في (  2010،ودراسة)أبو صبحة، ميارات التعبير الكتابي 

دفت إلى بياف أثر التي ى  2012)ودراسة )شامية ،  ،رات التعبير الكتابي اإلبداعيتنمية بعض ميا
 ودراسة) العيسوي ،التعبير اإلبداعيالقبعات الست في تنمية بعض ميارات استخداـ نموذج 

لى معرفة مدى فاعمية استخداـ أسموب ممفات الكتابة فى تنمية بعض ميارات ىدفت إ التي(2001،
بعض الدراسات التي ، في حيف ىناؾ التعبير الكتابي البلزمة لتبلميذ الصؼ الخامس األساسي 

(التي  2002، متغيرات أخرى مثؿ : دراسة )األغاىدفت إلى معرفة العبلقة بيف ميارات التعبير و 
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ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف اكتساب ميارات التعبير الكتابي وبعض المتغيرات مثؿ: مستوى الثقافة 
العبلقة  (التي ىدفت  إلى معرفة 200، ودراسة )النجار ،والتحصيؿ العاـ.اإلسبلمية والثقافة العممية 
 . والقدرة عمى التعبير الكتابي،ما بيف الثقافة االسبلمية 

إلى تنمية ميارات التعبير الكتابي ،  تيدؼاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا و 
اتيجية قائمة أنيا تبحث عف فاعمية استر دؼ،حيث ىدفت الدراسة الحالية في ولكنيا اختمفت في الي

 . عمى التعمـ التفاعمي في تنمية التعبير الكتابي

 ثانيان: العينة :
في اعتمادىا عمى  ،(2001و دراسة العيسوي ) ،( 2013اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة اليرباوي)

عينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية ،واختمفت الدراسة الحالية مع باقي الدراسات السابقة في أنيا 
حيث اعتمدت الدراسة الحالية عمى طبلب الصؼ  ،األوليةاعتمدت عمى عينة مف المرحمة األساسية 

 الثالث األساسي .

 ثالثان :المنيج :
الباحثة في  المنيج التجريبي الذي اتبعتوالمنيج  اتباع الدراسات السابقة فياتفقت الدراسة مع معظـ 

 دراستيا الحالية .

 رابعان :األدكات: 
(مقياسًا لمثقافة  2002،فقد اعتمدت دراسة )األغا ،متباينة يةاستخدمت الدراسات السابقة أدوات بحث

ومف المبلحظ أف معظـ الدراسات التي  ،اإلسبلمية ،اختبارًا لمتعبير الكتابي )اإلبداعي والوظيفي (
ثـ استبانة لتحديد  وى أداء الطمبة في التعبير الكتابي،تاعتمدت عمى اختبار قبمي بعدي لقياس مس

)العيسوي، ودراسة  ( ، 2002(،ودراسة )الفميت، 2002مثؿ دراسة )األغا، ،ميارات التعبير الكتابي
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا  (،ولقد اتفقت 2010،، ودراسة )أبو صبحة(2001

واختمفت الدراسة في  لقياس مستوى أداء الطمبة في التعبير الكتابي، استخدمت اختبارا) قبميًا بعديًا (
اعتمادىا عمى استراتيجية قائمة عمى التعمـ التفاعمي ، وتعد ىذه الدراسة األولى في فمسطيف حسب 

فاعمية استراتيجية قائمة عمى التعمـ التفاعمي في تنمية ميارات التعبير التي تناولت  ،عمـ الباحثة
 الكتابي لطبلب الصؼ الثالث األساسي وميوليـ نحوه .
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 خامسان : النتائج :
أظيرت نتائج الدراسات السابقة فاعمية البرامج المقترحة في تنمية ميارات التعبير الكتابي مثؿ دراسة 

ودراسة )النجار،  (،2002)الفميت، و دراسة  (،2001)العيسوي، ودراسة  ،(2000 )عوض،
في حيف أظيرت نتائج بعض  (2013 ودراسة )اليرباوي، (،2006ودراسة )المصري ، ،(2003

الدراسات وجود أثر لبعض طرائؽ التدريس في تنمية ميارات التعبير  الكتابي مثؿ: دراسة )أبوصبحة 
 ( .2012دراسة )شامية ،و  ،( 2002ودراسة )األغا ، ،(2010،

السابقة مع الدراسات  األساس كما واختمفت الدراسة الحالية في اعتمادىا عمى طبلب  الصؼ الثالث
  طمبة الثانوية  . و عداديةالتي اعتمدت عمى طمبة اإل

 الباحثة مف دراسات المحكر األكؿ ) التعبير الكتابي ( إستفادت

مكف الباحثة مف االستفادة مف  ،وما توصمت لو مف نتائجإف االطبلع عمى الدراسات السابقة ، 
 جوانب متعددة منيا :

 ـ المنيج التجريبي والذي استخدمتو معظـ الدراسات .ااستخد .1
وأساليب التعمـ في تنمية  ،ة أىمية بعض استراتيجيات التدريسأوضحت بعض الدراسات السابق .2

 الباحثة منو في التدريس . مما أفاد ،يارات التعبير الكتابيم
 منو الباحثة عند تصحيح االختبار وضع معيار مقنف لتصحيح اختبار ميارات التعبير ستستفيد  .3
 وثباتو. ،ر، واألساليب المناسبة لقياس صدقوالتعرؼ إلى خطوات بناء االختبا .4
ثراء بعض جوانب اإلطار النظري معالجة .5 نمية مف خبلؿ نتائج الدراسات التي اىتمت بت ،وا 

 والعوامؿ التي تعوؽ تعممو .، التعبير
 .،ومناقشتياتفسير نتائج الدراسة الحالية .6

 :ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة
بأنيا تناولت التعبير الكتابي مف خبلؿ  ةتميزت الدراسة الحالية عف معظـ الدراسات السابق-

لـ يسبؽ دراسات تناولت أثر ىذه برنامج التعمـ التفاعمي ، حيث أنو  لتوظيؼاستراتيجية مقترحة 
 .)حسب عمـ الباحثة (االستراتيجية 

تميزت الدراسة الحالية ، بأنيا تناولت عينة مف تبلميذ الصؼ الثالث األساس ، التابعيف لوكالة  -
 عدادية والثانوية.الغوث الدولية بعكس الدراسات السابقة التي ركزت عمى تبلمذة المرحمة اال
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 :المحكر الثاني: التعمـ التفاعمي
 (:2013دراسة عدكاف ) -6

لى تحديد درجة فاعمية برنامج التعمـ التفاعمى بمدارس وكالة الغوث فى محافظات ىدفت الدراسة إ
 خدـؼ الدراسة استغزة مف وجية نظر المعمميف و عبلقاتيا برضاىـ الوظيفي، و لتحقيؽ أىدا

وقد تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممى و معممات الصفيف الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، 
األوؿ و الثانى االبتدائييف المشاركيف ضمف برنامج التعمـ التفاعمى فى مدارس و كالة الغوث الدولية 

 و معممة، ( معمماً 157معممة ،وتكونت عينة الدراسة مف) ًاومعمم (191بمحافظات غزة، و عددىـ )
 بعد عرضيما عمى مجموعة مف المحكميف، عداد الباحث،أدوات الدراسة فى استبانتيف مف إ و تمثمت

( فردًا،و قد 30و التحقؽ مف صدقيما و ثباتيما مف خبلؿ تطبيقيما عمى عينة استطبلعية مف )
 طبؽ الباحث االستبانتيف عمى عينة الدراسة بشكؿ متزامف .

 الدراسة:مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا  

بمدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة مف وجية  امج التعمـ التفاعمينالدرجة الكمية لفاعمية بر  -
 جدًا.نظر المعمميف تحققت بدرجة كبيرة 

متوسط تقديرات أفراد العينة لدرجة فاعمية  داللة فيحصائيًا عند مستوى وؽ دالة إفر  ال توجد -
 لمجنس.برنامج التعمـ التفاعمي تعزى 

ف متوسط تقديرات العينة لة احصائيًا عند مستوى الداللة بيوجود عبلقة ارتباطية طردية قوية دا -
لدرجة فاعمية البرنامج التعمـ التفاعمي بمدارس وكالة الغوث مف وجية نظرىـ ومتوسط تقديراتيـ 

 ة رضاىـ الوظيفي.لدرج
 (:2012مصرم )الدراسة  -5

الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج حاسوبي تفاعمي متعدد الوسائط في تحصيؿ تبلميذ ىدفت 
الباحثة المنيج  واتبعت لصحية واتجاىاتيـ نحوىا،في مادة العموـ والتربية ا ،الصؼ الثالث األساسي

في اختبار قبمي بعدي التجريبي مف خبلؿ مجموعتيف :ضابطة وتجريبية ،وتمثمت أدوات الدراسة 
واستبانة لقياس اتجاىات التبلميذ نحو البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط  ،بعدي مؤجؿ وآخر مباشر،

،  الثالث األساسي، وتمثؿ مجتمع الدراسة األصمي مف جميع تبلميذ الصؼ الصؼ ومادة العمـو
ميذ بالطريقة العشوائية بينما اختارت عينة التبل ،ة عينة الدراسة بالطريقة القصديةواختارت الباحث

 البسيطة .
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 : لنتائج التى تكصمت إلييا الدراسةمف أىـ ا

فاعمية البرنامج الحاسوبي متعدد الوسائط مف خبلؿ نتائج االختبار التحصيمي البعدي المباشر  -
 وكذلؾ المؤجؿ مع عدـ وجود أثر لمتغير الجنس.  

ونحو البرنامج الحاسوبي  ،وأظيرت الدراسة إيجابية اتجاىات المجموعة التجريبية نحو مادة العموـ-
 متعدد الوسائط.

 (:2012)دراسة الحسنات  -4

لى التعرؼ عمى صعوبات تطبيؽ برنامج التعمـ التفاعمي لتبلميذ المرحمة الدنيا إالدراسة  ىدفت
 المنفذيف لمبرنامج ،والكشؼف نظر المعممي يةبمدارس وكالة الغوث الدولية في محافظات غزة،مف وج

لتغيرات الدراسة وء اض فيعمميف المنفذيف لصعوبات تطبيقو عف داللة الفروؽ في درجات تقدير الم
لى تقديـ بعض الحموؿ المقترحة لمتغمب كما ىدفت الدراسة إ سنوات الخدمة(،و  ،)الجنس، والصؼ

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،وتمثمت أداة الدراسة في  اتبعتعمى صعوبات تطبيؽ البرنامج .
وصعوبات  ،باإلدارة فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت وىي : صعوبات تتعمؽ (75إستبانة مكونة مف )

تتعمؽ بالتبلميذ ،وصعوبات تتعمؽ بالمعمميف ،وصعوبات تتعمؽ بالبنية التحتية والدعـ الفني ، وتكوف 
والعامميف في  األساسية الدنيا في وكالة الغوث، مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المرحمة 

( معممًا ومعممة ومف 120سة تكونت مف )وعينة الدرا لمصفيف األوؿ والثاني االبتدائييف،البرنامج 
 خبلؿ تحميؿ استجابات أفراد عينة الدراسة.

 مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية في متوسطات تقديرات أفراد العينة لصعوبات تطبيؽ  -
 الخبرة ( . البرنامج تعزى  لمتغيرات ) الجنس ، الصؼ الذي يدرسو ، سنوات

 (:2011دراسة أبك اليطؿ ) -3

الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج تعميمي محوسب في تدريس الرياضيات عمى ىدفت 
، ولتحقيؽ أىداؼ  تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي واتجاىاتيف نحوىا

طالبة مف طالبات الصؼ  80 نة الدراسة مف الباحث المنيج التجريبي وقد تكونت عيالدراسة اتبع 
وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية  ،( بغزةعدادية )بالثامف بمدرسة بنات الشاطىء اإل
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درست محتوى اليندسة باستخداـ برنامج تعميمي محوسب واألخرى ضابطة بالطريقة التقميدية وتكونت 
 أدوات الدراسة مف اختبار التفكير الرياضي، وكذلؾ مقياس اإلتجاه  نحو تعمـ الرياضيات .

 الدراسة:ىـ النتائج التي تكصمت إلييا مف أ 

 .كذلؾ في االتجاىات نحو الرياضياتو  ،البعدي تفوؽ أداء المجموعة التجريبية في االختبار  -

 وجود فاعمية كبيرة لمبرنامج المحوسب في تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصؼ الثامف. -
 (: 2011دراسة كالب ) -2

لكتروني لدى معممى برنامج التعميـ اإل عمى درجة توافر كفايات التعميـلى التعرؼ إىدفت الدراسة 
و لتحقيؽ أىداؼ   ،غزة، و عبلقتيا باتجاىاتيـ نحوهالمحوسب فى مدارس وكالة الغوث ب التفاعمى
التعميـ  يوقاـ الباحث باختيار عينة مف جميع معمم،لباحث المنيج الوصفي التحميميا اتبعالدراسة 

، ومعممة ( معمما62)حيث بمغ عدد أفراد العينة  ،التفاعمي المحوسب فى مدارس وكالة الغوث بغزة 
طبؽ استبانة لقياس  و ، و مف أدوات الباحث استبانة و مقياس اتجاه( معممة36)ومعمما ً  (26منيـ )

( 27مف ) مكوناً  ـ االلكتروني لدى المعمميف ،كما استخدـ مقياس اتجاهيدرجة توافر كفايات التعم
تكصمت إلييا  كمف أىـ  النتائج التي لقياس اتجاىات عينة الدراسة نحو التعميـ التفاعمي فقرة،

 الدراسة:

وجودعبلقة ارتباط بيف درجة توافر كفايات التعميـ اإللكتروني وبيف درجة االتجاه نحو التعميـ - 
 التفاعمي المحوسب ،فكمما زادت الكفايات زاد االتجاه باإليجاب نحو التعميـ التفاعمي. 

 (:2010دراسة نصر )-6

ى تعرؼ أثر استخداـ البرنامج التفاعمي المحوسب فى تحصيؿ تبلميذ الصؼ األوؿ ىدفت الدراسة إل
الباحث المنيج التجريبي وتكونت عينة  ، و اتبعت التعمـ فى الرياضياتدييـ صعوبااالبتدائي الذيف ل

الذيف لدييـ صعوبات تعمـ فى الرياضيات فى ،الدراسة مف جميع تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي 
تمميذًا  (240و البالغ عددىـ )وكالة الغوث فى منطقة رفح التعميمية لمفصؿ الدراسي الثانى  سمدار 

( طالبًا و طالبة تـ 48)( مدارس ابتدائية ، وتكونت عينة الدراسة مف 9و تمميذة موزعيف فى )
ت تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي ممف لدييـ صعوباتقسيميـ إلى مجموعتيف )ضابطة و تجريبية(،  

و تـ اختيارىـ  كعينة قصدية ،مف مدرسة ) تؿ السمطاف االبتدائية المشتركة ( ،تعمـ فى الرياضيات
و تمقت المجموعة التجريبية تعميميا داخؿ مختبر  بلميذ الذيف لدييـ صعوبات تعمـ،لتوفر عدد الت
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قة التقميدية فى الحاسوب باستخداـ البرنامج التفاعمي ، بينما تـ تعميـ المجموعة الضابطة بالطري
 ثـ خضعت المجموعتاف الختبار بعدي فى الرياضيات  ،مع ضبط بقية العوامؿ ،الصؼ العادى

 التي تكصمت إلييا الدراسة: النتائجكمف أىـ 

برنامج  استخدموا الذيف لصالح الطمبة تحصيؿ متوسطات إحصائية في داللة ذات فروؽوجود  -
 .(المجموعة التجريبية(تعمميـ في المحوسب التفاعمي التعميـ

 (:2010) دراسة أبك حشيش ك مرتجى -1

التعرؼ عمى اتجاىات مديري و معممي مدارس وكالة الغوث الدولية نحو برنامج  ىدفت الدراسةإلى
و الكشؼ عف الفروؽ فى استجابات مديرى و معممى  ،التعميـ التفاعمى المحوسب فى محافظات غزة

و برنامج التعميـ التفاعمي  المحوسب في محافظات غزة ، تعزى مدارس و وكالة الغوث الدولية نح
لمتغير )الوظيفة، الجنس، سنوات الخدمة(، و تحديد بعض التوصيات المقترحة لزيادة االتجاه 

احثاف المنيج الوصفي الب لة الغوث الدولية بغزة ، و اتبعااليجابي لدى مديري و معممى مدارس وكا
و تمثمت أداة  ،( معممًا و معممة260( مديرًا و مديرة ، و )70تكونت عينة الدراسة مف ) التحميمي ،و

 الدراسة فى استبانة كمقياس اتجاه.
 مف أىـ النتائج التي  تكصمت الدراسة:

أف اتجاىات مديري و معممي وكالة الغوث الدولية بغزة نحو برنامج التعميـ التفاعمي المحوسب  - 
 إيجابية .

الدراسة عف وجود فروؽ فى استجابات مديري ومعممى مدارس وكالة الغوث الدولية نحو  كشفت -
و قد كانت الفروؽ لصالح ،برنامج التعميـ التفاعمي المحوسب تعزى لمتغير) الوظيفة *الجنس ( 
 مديري الذكور ، فى حيف لـ توجد فروؽ تعزى لمتغير سنوات الخدمة .

  (:2008دراسة األحمدل )  -3

 لكترونى عمى شبكة االنترنت و دراسة فاعميةى قياس فاعمية استخداـ المقرر اإلالدراسة ال ىدفت
استخداـ البرمجية التعميمية فى تحصيؿ الطالبات و احتفاظيف بكمية االداب و العموـ االنسانية 

اعمية كؿ عمى مدى ف الوقوؼ ـ االجتماعية بالمدينة المنورة (،ولمبنات )األقساـ األدبية بقسـ العمو 
العينة ب و االحتفاظلكترونى عمى شبكة االنترنت و البرمجية التعميمية فى التحصيؿ مف المقرر اإل

و اشتممت عينة البحث  التجريبي الباحث المنيج  ر، و لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعسابقة الذك
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و مف أدوات  و العموـ االنسانية لمبنات، ( طالبة مف طالبات الفرقة الثالثة بكمية االداب75عمى)
وقد قامت الباحثة بتطبيؽ البرمجة التعميمية ، و المقرر االلكترونى  ،الدراسة اختبار و مقرر إلكتروني

عبر الموقع التعميـ فى تدريسيا لممجموعتيف التجريبيتيف ، وباستخداـ األساليب االحصائية )اختبار 
و التجريبية األولى ،و  ةاء الوصفى لممجموعات الثبلث ) الضابطتحميؿ التبايف األحادى و االحص

التجريبية الثانية (و تحميؿ التبايف البسيط لمفروؽ بيف متوسطات المجموعات المستقمة فى درجات 
االختبار التحصيمى ، و لمعرفة الفروؽ لصالح أي مف ىذه المجموعات الثبلث ،تـ استخداـ أحد 

 دية و ىو اختبار )شفيو(،اختبارات المقارنات البع

 الدراسة : امف أىـ النتائج التى تكصت إليي 

بيف المجموعة الضابطة و المجموعتيف التجريبيتيف فى التحصيؿ و االحتفاظ ، أي أف  فروؽ وجود-
لكترونى باستخداـ البرمجية عة التجريبية األولى )التعميـ اإلبيف المجمو  حصائياً إفروؽ دالة  ىناؾ

 و التجريبية الثانية ) التعميـ االلكترونى باستخداـ المقرر االلكترونى عبر الموقع التعميمى( التعميمية(،
 فى التحصيؿ لصالح المجموعة الثانية .

لكترونى عبر الموقع ة التجريبية األولى ) التعميـ اإلحصائيًا بيف المجموعكما أظيرت فروقًا دالة إ- 
 .عة الثانية حتفاظ لصالح المجمو التعميمي ( فى اال

 (: 2006دراسة أبك كرد ) -9

الدراسة إلى التعرؼ عمي أثر استخداـ برمجيات الوسائط المتعددة في التدريس عمى اكتساب  ىدفت  
برمجة واالتجاه نحو مادة التكنولوجيا .قاـ الطالبات الصؼ العاشر األساسي لمميارات األساسية في 

، وتكونت  الدراسة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي في المدارس الحكومية الباحث باختيار عينة
الباحث المنيج تبع ية لمبنات بمحافظة غزة ، واطالبة مف مدرسة بشير الريس الثانو  30العينة مف 

وقد تكونت أدوات الدراسة مف اختبار الكتساب  التحميمي والبنائي لبناء برنامج الوسائط المتعددة ،
كما أعد الباحث بطاقة مبلحظة لقياس ميارات البرمجة وأعد مقياس لبلتجاه  ت التكنولوجية ،الميارا

 .نحو مادة التكنولوجيا 

 مف أىـ النتائج التى تكصمت إلييا الدراسة :

 استخداـ برمجيات الوسائط المتعددة في عممية التدريس . ةفاعمي -
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متوسط اكتساب ميارات البرمجة بيف ( في  0.05حصائية عند مستوى)توجد فروؽ ذات داللة إ -
طالبات المجموعة التجريبية وقريناتيف المواتي درسف بالطريقة التقميدية لصالح المجموعة 

 التجريبية .
( في متوسط االتجاه نحو التكنولوجيا بيف  0.05حصائية عند مستوى )ؽ ذات داللة إتوجد فرو  -

سف بالطريقة التقميدية لصالح المجموعة طالبات المجموعة التجريبية وقريناتيف المواتي در 
 التجريبية .

 (: 2004دراسة شتات ) -61

 طمبة تحصيؿ مستوى عمى النحو تدريس في الحاسوب توظيؼ ثرأ معرفة إلى الدراسة ىدفت 
، و لتحقيؽ أىداؼ  بيا واالحتفاظ نحوىا واتجاىاتيـ بغزة، الحكومية بالمدارس عشر الصؼ  الحادي
 الطالبات مف تجريبية مجموعة مف الدراسة عينة ، وتكونتالتجريبي المنيج الباحثالدراسة اتبع 

و مف أدوات الباحث اختبار و مقياس  .طالبة( 32) عددىف ضابطة ومجموعة طالبة( 32) عددىف
 طبؽ متعدد مف اختبار نوع مف فقرة( 40) مف تكوف تحصيمي اختبار ببناء الباحث قاـ حيث اتجاه ،

 فترة وبعد ، التجربة قبؿ طالبة( 64)عددىف والبالغ( والضابطة التدريبية) المجموعتيف عمي طالبات
 . االحتفاظ لقياس البعدي تطبيؽ االختبار مف

 لييا ىذه الدراسة :تكصمت إمف أىـ النتائج التى 

حصائية في مستوى تحصيؿ النحو لصالح طالبات المجوعة التجريبية مقارنة توجد فروؽ دالة إ -
 بأقرانيف مف المجموعة الضابطة 

تحصيؿ النحومف الطالبات ذو المستوى المرتفع في  ىحصائيًا في مستو التوجد فروؽ دالة إ -
 المجموعتيف التجريبية والضابطة .

ح الطالبات في المجموعة التجريبية مقارنة حصائية في االحتفاظ في النحو لصالد فروؽ دالة إتوج -
 بأقرانيف في المجموعة الضابطة .
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 التعميـ التفاعمي تعميؽ عمى الدراسات التي تناكلت
بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة كشفت الدراسات السابقة محدودية الدراسات التي تناولت موضوع 

 مباشر .برامج التفاعمية المحوسبة  بشكؿ الفاعمية 

 األىداؼ : -أكالن 
والتي تناولت واقع التعميـ اإللكتروني ،وفاعمية البرامج  لدراسات السابقة،تنوعت أغراض وأىداؼ ا

 ،كبلب) تجاىات العامميف نحوه مثؿ دراسةالتفاعمية المحوسبة ، ومنيا مف اىتـ بالتعميـ اإللكتروني وا
وىناؾ بعض  (،2010ودراسة )أبو حشيش ومرتجى،  ،(2008 ،ودراسة )األحمدي (،2011

وبعض الدراسات التي (، 2012 الدراسات التي اىتمت بمعوقات التنفيذ مثؿ دراسة )الحسنات،
ودراسة )أبوورد،  (،2004 اىتمت بفاعمية وأثر البرامج الحاسوبية التفاعمية  مثؿ دراسة )شتات،

(، ودراسة 2012 )المصري، ،(2011)أبو اليطؿ، ودراسة (2010 ،)نصر (، ودراسة2006
ولكنيا اختمفت في اليدؼ  ،اىتمت الدراسة كباقي الدراسات السابقة بالتعميـ التفاعمي(2013 )عدواف،

حيث ىدفت الدراسة إلى فاعمية استراتيجية قائمة عمى التعميـ التفاعمي في تنمية التعبير الكتابي 
 .   لطبلب الصؼ الثالث األساس وميوليـ نحوه

 ثانيان:العينة :
فمف الدراسات التي اعتمدت عمى عينة مف تبلميذ  اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينات،

 دراسة )الحسنات،(، و  2012،، و دراسة )مصري(2010 ،لمرحمة االبتدائية مثؿ دراسة)نصرا
( فقد اعتمدت عمى عينة مف طمبة 2006(، ودراسة  )أبوورد، 2004 (، أما دراسة )شتات،2012

 ، ودراسةطمبة المرحمة اإلعدادية  فقد اعتمدت عمى (2011)أبو اليطؿ ،المرحمة الثانوية، ودراسة 
(، فقد اعتمدت عمى عينة مف طمبة الجامعة  ،ودراسة )أبو حشيش ومرتجى، 2008 )األحمدي،

( فقد اعتمدت عمى عينة مف المعمميف 2013)عدواف، (،ودراسة 2011)كبلب ، ، ودراسة(2010
،واتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في أنيا اعتمدت عمى المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة 

 . ( واختمفت مع باقي الدراسات2012)مصري ،

 ثالثان:المنيج :
 (،2004 دراسة )شتات، مبلحظ أف معظـ الدراسات استخدمت المنيج التجريبي و مثؿ:المف 

) أبو و دراسة  ،(2010،)نصر دراسة (،2008 ،األحمدي(، ودراسة )2006ودراسة )أبوورد، 
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نيا استخدمت المنيج واتفقت الدراسة الحالية في أ (، 2012،دراسة )مصري و ،(2011 ،اليطؿ
دراسة )أبو  واختمفت في باقي الدراسات حيث استخدمف المنيج الوصفي التحميمي مثؿ: التجريبي،

 )عدواف، ودراسة  (،2012 ،دراسة )الحسناتو  (2011،)كبلب ، ودراسة(2010حشيش ومرتجى، 
2013.) 

 :رابعان: األدكات
) أبو ودراسة  (  2004استخدمت الدراسات السابقة أدوات بحث مختمفة فقد اعتمدت دراسة ) شتات،

(اختبار الكتساب 2006دراسة )أبوورد، عمى اختبار تحصيمي ومقياس االتجاه ،أما  ،(2011،اليطؿ
في حيف  ( استخدمت االختبار،2008 الميارات وبطاقة مبلحظة، في حيف دراسة )األحمدي،

 دراسة )الحسنات،و  (2011 )كبلب، ( ودراسة2010استخدمت دراسة )أبو حشيش ومرتجى، 
دـ االختبار فقد استخ( 2012 )مصري، ( استبانة، أما دراسة2013 ودراسة)عدواف، (،2012

 .  نفسيا األدوات وتتفؽ الدراسة الحالية معو فيواالستبانة 

 خامسان:النتائج:
ظيرت نتائج الدراسات السابقة فاعمية البرامج التعميمية التفاعمية في تنمية معمومات التبلميذ أ

كسابيـ اتجاىات إيجابية نحو المقررات الدراسية ، تحديد  (2013) فقد أظيرت نتائج دراسة عدواف وا 
( فاعمية 2012وكذلؾ دراسة مصري ) درجة فاعمية برنامج التعمـ التفاعمى بمدارس وكالة الغوث،

( 2008برنامج حاسوبي تفاعمي متعدد الوسائط في تحصيؿ تبلميذ الصؼ الثالث،ودراسة األحمدي)
استخداـ البرمجية التعميميةفي  لكترونى عمى شبكة االنترنت و دراسة فاعميةاستخداـ المقرر اإل

ودراسة 2006) ) أبوورد ودراسة (2004تحصيؿ الطالبات،حيف أظيرت نتائج دراسة شتات )
 فقد أظيرت أثر استخداـ البرامج التعميمية التفاعمية المحوسبة في التدريس . (2011أبواليطؿ )

 إفادة الباحثة مف دراسات المحكر الثاني )التعميـ التفاعمي (

االطبلع عمى الدراسات السابقة وما توصمت لو مف نتائج ،مكف الباحثة مف االستفادة مف جوانب إف 
 متعددة منيا :

 استخداـ المنيج التجريبي والذي استخدمتو معظـ الدراسات . -1
ثراء بعض جوانب اإلطار النظري ،مف خبلؿ نتائج الد  -2 راسات التي اىتمت بتنمية معالجة وا 

 تي تعوؽ تعممو .والعوامؿ ال ،التعبير
 .ومناقشتيا ،تفسير نتائج الدراسة الحالية -3



  

 

 

 

 الفصلىالثالث

 الدراداتىالدابقة

62 62 

 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة:
 أنيا اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة التي سبؽ ذكرىا في  -1

واختمفت عنيا في أف ىذه الدراسة اعتمدت عمى استراتيجية مقترحة  ،تتحدث عف التعبير الكتابي
 عمى برنامج التعمـ التفاعمي .قائمة 

وعتيف متكافئتيف )تجريبية جمداـ المنيج التجريبي القائـ عمى ماتفقت معظـ الدراسات عمى استخ -2
 التجريبي.وتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخداميا المنيج  (،وضابطة

وىي  ،خداميا أداةمعيا في است تف اتفقولك ،لدراسة في الدراسات السابقةتنوعت أدوات ا -3
الكتابي، وىذه الدراسة  التي تناولت التعبير ،التحصيمي واستبانة في الدراسات االختبار

 مجاالت . 3فقرة و 28واالستبانة  التي تكونت مف  ،استخدمت االختبار التحصيمي
 اديشممت الدراسات السابقة عمى عينات مختمفة تنوعت ما بيف تبلميذ التعميـ األساسي واإلعد -4

بينما تكونت عينة ىذه الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثالث  ،والثانوي وحتى طمبة الجامعات
 األساس بمحافظة رفح .

والتي تناولت أثر ،لتعميمية الفمسطينية في قطاع غزةىذه الدراسة األولى عمى مستوى البيئة ا تعد  -5
عبير نمية بعض ميارات التلتفاعمي في تاستخدتـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى برنامج التعمـ ا

 الكتابي لدى تبلميذ الصؼ الثالث األساس .
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 الفصػؿ الرابػع

 الطريقة كاإلجراءات

جراءات البحث التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عف أسئمة الدراسة طريقة و يتناوؿ ىذا الفصؿ  ا 
ثـ الحديث عف منيج البحث المتبع في الدراسة، ووصؼ لمجتمع وعينة الدراسة ،واختبار فروضيا 

وأسموب اختيارىا، وبياف بناء أداة الدراسة، واستخراج صدقيا وثباتيا، واتساقيا الداخمي والتصميـ 
جرا الفصؿىذا وضبط المتغيرات، كما يحتوي  التجريبي يا، والمعالجة ءتعمى كيفية تنفيذ الدراسة وا 
 ائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.اإلحص

 : دراسةمنيج ال

" المنيج الذي يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة في :وىو التجريبي الباحثة المنيج تبعتا  
يقـو الباحث بتطويعو وتغييره بيدؼ تحديد وقياس تأثيره عمى الظاىرة  ،ظاىرة ما باستثناء متغير واحد

أخضعت الباحثة المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة وىو استخداـ إستراتيجية  حيث،موضع الدراسة
وىو  ،مقترحة لتوظيؼ برنامج التعميـ التفاعمي لمتجربة لقياس أثره عمى المتغير التابع األوؿ

" لدى تبلميذ الصؼ الثالث "التحصيؿ" والمتغير التابع الثاني وىو "الميؿ نحو التعبير الكتابي
 .األساس

مة لمموضوع قيد الدراسة، حيث تـ إتباع أسموب ف المنيج التجريبي ىو األكثر مبلءأ حيث 
تتعرض المجموعة التجريبية تدريسًا بحيث  ،تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة المتكافئتيف

بينما تتمقى المجموعة الضابطة تدريسًا بالطريقة  الباحثة، اأعدتي لتي ا اإلستراتيجيةباستخداـ 
 .العتياديةا

 لدراسة:مجتمع ا

يدرسوف في مدارس وكالة  الذيف األساسي الثالثالصؼ  تبلميذكوف مجتمع الدراسة مف ت
 .2015/2014لمعاـ الدراسي تمميذاً  (4573والبالغ عددىـ )  رفحبمحافظة  الغوث الدولية 
 عينة الدراسة:

تؿ السمطاف ساسي بمدرسة األتبلميذ الصؼ الثالث مف  تمميذاً ( 60تكونت عينة الدراسة مف )
يوجد حيث و ، حيث تـ اختيار المدرسة قصدياً  ،(2015-2014لمسنة الدراسية ) االبتدائية المشتركة

وتـ تعييف  ،جرى اختيار صفيف منيما بطريقة عشوائية ،الثالثالصؼ  صفوؼستة بالمدرسة 
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، والمجموعة األخرى ستراتيجية التعميـ التفاعمي باستخداـ ااحداىما عشوائيًا كمجموعة تجريبية تدرس 
 يوضح أفراد العينة: (4 -1جدوؿ رقـ )طة تدرس بالطريقة االعتيادية، و ضاب

 (3 -6جدكؿ رقـ )

 عدد أفراد عينة الدراسة لممجمكعة التجريبية كالضابطة

 النسبة المئكية المجمكع الصؼ المدرسة

تؿ السمطاف 
 االبتدائية المشتركة

 50% تمميذاً  30 تجريبية )3الثالث )الصؼ 

 50% تمميذاً  30 ( ضابطة5الصؼ الثالث )

 100% تمميذاً  60 المجموع

 أدكات الدراسة:

 استخدمت الباحثة أداتيف لجمع البيانات ىما :
 .تنمية التعبير الكتابياختبار  -6

 .مقياس الميؿ -5

 :ميارات تنمية التعبير الكتابيأكالن: اختبار 

 :االختبار مف اليدؼ

ستراتيجية ا استخداـ خبلؿ مف يتنمية ميارات التعبير الكتاب في تختص نظرًا ألف الدراسة 
  استخداـ أثر افيلب ؛ المستيدفة الكتابي ريالتعب تاميار  بعض اسيق ىو اليدؼ فإفالتعميـ التفاعمي 

 .ستراتيجية التعميـ التفاعميا

 قائمة ميارات خبلؿ مف يايإل التوصؿ تـ التي ،تاالميار  اسيق االختبار استيدؼ ولقد

 .تمميذ الصؼ الثالث األساسل البلزمة تاراالمي أىـ باعتبارىا ،ذكرىا سبؽ التي ،يالكتاب التعبير

 :االختبار بناء مصادر

 : منيا المصادر مف مجموعة عمى االختبار بناء في االعتماد تـ

 .ةيالعرب المغة سيتدر  ؽرائط كتب .أ
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 .السابقة ألبحاثا و ساتراالد . ب

 .الختصاصييفا و ءاالخبر  ءراآ . ت

 مما الكتابي ريالتعب تراميا سيتق التي ةالسابق تااالختبار  بعض عمى الباحثة اطمعت ولقد

 : منيا ،ة السابق ساتالدر ا وأ األبحاث تضمنتو

 ( 2000دراسة )عوض ،  الكتابي التعبير ميارات لقياس اختبار 
 ( 2002دراسة )المصري ،  الكتابي التعبير ميارات لقياس اختبار 
 ( 2000دراسة ) أبو صبحة ، الكتابي التعبير ميارات لقياس اختبار 

 :االختبار أسئمة اغةيص

 االختبارات مف عدد وفحص دراسة إلى االختبار أسئمة اغةيص في البدء قبؿ الباحثة عمدت

 الدراسات مف ريكث اعتمدت لقد و االختبار، بناء مصادر في ذكرىا سبؽ التي تمؾك المجاؿ، ىذا في

 سبؽ مما وباالستفادة(  0202)أبو صبحة ،  دراسة الدراسات  ىذه ومف ،األسئمة مف عدة أنواع عمى
 الباحثة اعتمدت فقد اسيا،يق ةيالموضوع لؤلسئمة مكفي ال الكتابي ريالتعب ميارات بعض ألف ونظًرا ،

 .األسئمةعدة أنواع مف  عمى اختبارىا في

 : االختبار ماتيتعم كتابة

 كونوايل ليـ الظروؼ تميد و ، أسئمتو إجابة عمى فيالمفحوص تساعد ماتيتعم اختبار لكؿ
 إذا أفضؿ نتائج ؽيتحق في ةيأىم ذات االختبار ماتيتعم وتعد ، القائـ االختباري لمموقؼ فيمستعد
  دقة بمدى االختبارات نتائج تتأثر و مباشرة، اليدؼ إلى ريوتش ، طةيوبس واضحة اغتيايص كانت
 .لو المصاحبة ماتيالتعم

 يفلممفحوص يايف أوضحت مستقمة، صفحة عمى االختبار ماتيتعم بكتابة الباحثة قامت ولقد

 .ويف اىـمستو  ومدى يـ،يلد الكتابي ريالتعب ميارات بعض توافر مدى سيقي االختبار ىذا أف

 أو حانجال عمى ؤثري ال ثيح ة،يالمدرس بالنتائج لو عبلقة ال االختبار بأف حيالتوض تـ كما
 .رسوبال

كما في  ةياألول صورتو في جاىًزا أصبح ماتو،يتعم وكتابة االختبار، أسئمة اغةيص مف االنتياء وبعد
 .( 0الممحؽ رقـ )
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 تجريب االختبار: -

نفس مجتمع تمميذًا مف ( 35تـ تجريب االختبار عمى عينة استطبلعية عشوائية قواميا )
 وكاف اليدؼ مف التجربة االستطبلعية ما يمي:، الوحدةالذيف سبؽ ليـ دراسة  ،الدراسة

 حساب معامؿ االتساؽ الداخمي لبلختبار. -1

 حساب ثبات االختبار. -2

 حساب معامؿ الثبات لبلختبار -3

 حساب معامؿ الصدؽ لبلختبار. -4

 لمفردات االختبار.والتمييز  ،حساب معامؿ السيولة الصعوبة -5

 تصحيح االختبار: 

 بعد الحصوؿ عمى أوراؽ االختبار قامت الباحثة بتصحيحو مف حيث  -
( 24لكؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار لتصػبح الدرجػة النيائيػة لبلختبػار) أودرجتيفحددت درجة واحدة -

 درجة والدرجة الدنيا لبلختبار )صفرًا(.
 قامت الباحثة بنفسيا بتصحيح االختبار . -
 ثانية التصحيح لمتأكد مف الدرجات قبؿ رصدىا .أعادت الباحثة مرة  -

 :أكالن:صدؽ االختبار 

ويقصد بو أف يقيس االختبار ما وضع لقياسو فعبًل، واقتصرت الباحثة عمى نوعيف مف الصدؽ حيث 
 أنيما يفياف بالغرض وىما صدؽ المحكميف وصدؽ االتساؽ الداخمي.

 صدؽ المحكميف: -

إعداد االختبار في صورتو األولية تـ عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة مف  بعد
لمغة ا، ومشرفي ومعممي مغة العربية الالمحكميف مف ذوي االختصاص في المناىج وطرؽ تدريس 

 ( وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى:2( ممحؽ رقـ )12مف ذوي الخبرة وقد بمغ عددىـ ) العربية

 لمعممياتبار تمثيؿ فقرات االخت. 

 .صحة فقرات االختبار لغويًا وعمميًا 
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 األساسي.الثالث الصؼ  تبلميذناسبة فقرات االختبار لمستوى م 

  االختبار. مياراتمف  ميارةمدى انتماء الفقرات إلى كؿ 

 واآلراء في االختبار منيا: محوظاتوقد أبدى المحكموف بعض الم 

 .إعادة الصياغة لبعض األسئمة 

 تبلميذبحيث تتناسب لمستويات اللمغة تبسيط ا. 

 .اختصار بعض األسئمة 

 (20بقي االختبار في صورتو النيائية مف )األخذ بمبلحظات المحكميف و في ضوء تمؾ اآلراء تـ 
 .سؤاالً 

 :صدؽ االتساؽ الداخمي

ختبار وذلؾ ويقصد بو "قوة االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبل
 لحساب معامؿ بيرسوف ".

 (3-5جدكؿ رقـ )

 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار

 معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ
1 **0.645 10 **0.561 

2 **0.744 11 **0.656 

3 **0.428 12 **0.604 

4 **0.546 13 **0.450 

5 **0.582 14 **0.638 

6 *0.417 15 **0.784 

7 **0.455 16 **0.763 

8 **0.718 17 **0.629 

9 **0.593  

 0.418( = 0.01( وػنذ يسرىي دالنح )34**ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

 0.325( = 0.05( وػنذ يسرىي دالنح )34*ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

 .( ( 0.01،( 0.05أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (2رقـ )جدوؿ يتضح مف 
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تأكػد مػػف التناسػػؽ الػػداخمي لميػػارات االختبػػار تػػـ حسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ ولم
 (:4-3بار كما ىو موضح في جدوؿ رقـ )ميارة والدرجة الكمية لبلخت

 (3 – 4جدكؿ رقـ )

 االختبار بالدرجة الكمية لالختبارمعامالت ارتباط درجات ميارات 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط الميارات
2020دالة عند  0.774** كماؿ الفراغإ  

2020دالة عند  0.570** تككيف جممة مفيدة  

2020دالة عند  0.574** إدخاؿ الكممة في جممة مفيدة  

2020دالة عند  0.675** التعبير عف الصكرة  

2020دالة عند  0.683** ترتيب الجمؿ  

2020دالة عند  0.640** ترتيب القصة  

2020دالة عند  0.825** كتابة فقرة  

 0.418( = 0.01( وػنذ يسرىي دالنح )34**ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

 0.325( = 0.05( وػنذ يسرىي دالنح )34*ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

ميارات االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار دالة احصائيًا ( أف معامبلت ارتباط 4-3)مف جدوؿ يتضح
 ( مما يدؿ عمى التناسؽ الداخمي لميارات االختبار.0.01عمى مستوى الداللة )

 ثانيان: حساب معامالت السيكلة كالتمييز لفقرات االختبار.

 :الصعكبة معامؿ -١

 االختبار مف سؤاؿ كؿ عمى أجابوا الذيف األفراد لعدد المئوية النسبة" الصعوبة بمعامؿ يقصد
مػف أعػداد  27%، حيػث تمثػؿ كػؿ مجموعػة والػدنيا العميػا المحكيتػيف المجمػوعتيف مػف إجابة صحيحة

:  :التاليػة بالمعادلػة ويحسػب ،( أفػراد 9العينػة االسػتطبلعية، فيكػوف عػدد األفػراد فػي كػؿ مجموعػة )
 (170ص:1998عمياف،؛)الزيود

 درجة صعوبة الفقرة =
 اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة مف المجمكعتيف العميا كالدنيامجمكع 

 ×111% 
 عدد األفراد الذيف أجابكا عف الفقرة في المجمكعتيف



  

 

 

 

 الفصــلىالرابع

 الطروقةىواإلجراءات

68 68 

 الباحثة وجدت االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ وايجاد السابقة المعادلة وبتطبيؽ
  الصعوبة معامؿ متوسط وكاف( ( 0.40-0.75يفبتراوحت ما  الصعوبة معامبلت أف 
 درجة مستوىمناسبة ل وذلؾ االختبار، فقرات جميع عمى الباحثة تبقي النتائج وبيذه ، (0.61)الكمي

 .0.80وأقؿ مف 0.20 الفقرات، حيث كانت معامبلت الصعوبة أكثر مف  صعوبة
 :زييالتم معامؿ -٢

 (171ص:1998عمياف،؛التمييز لمفقرات وفقًا لممعادلة التالية : )الزيود تتـ حساب معامبل

 معامؿ تمييز الفقرة =
عدد اإلجابات الصحيحة في  –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجمكعة العميا 

 %111×  المجمكعة الدنيا
 عدد أفراد إحدل المجمكعتيف

 بيف السابقة المعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التمييز معامبلت جميع تراوحت حيث
 الكمي التمييز معامؿ متوسط بمغ وقد والدنيا، العميا الفئتيف إجابات بيف مييز( لمت0.50-0.75)
جميع  عمى الباحثة تبقي وبذلؾ ( 0.20)مف أكثر بمغ إذا معامؿ التمييز القياس عمـ ويقبؿ 0.64))

 .باراالخت فقرات
 ( 3 -3)جدكؿ 

 معامالت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
 معامالت التمييز معامالت الصعكبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعكبة ـ
1 0.55 0.70 10 0.75 0.50 

2 0.65 0.70 11 0.65 0.70 

3 0.40 0.60 12 0.55 0.70 

4 0.50 0.60 13 0.70 0.60 

5 0.65 0.70 14 0.41 0.68 

6 0.75 0.50 15 0.65 0.70 

7 0.75 0.50 16 0.55 0.70 

8 0.65 0.70 17 0.65 0.70 

9 0.60 0.60 
 

0.75 0.50 

معامؿ الصعكبة الكمي  معامؿ التمييز الكمي  0.61   0.64 
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  ثباث االختبار: ثانثاً:

ويقصد بو الحصوؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة في نفس 
وقد قامت الباحثة بإيجاد معامؿ الثبات بطريقتي  عديدة،الظروؼ"ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ 

 التالي:عمى النحو  20سوف  ريتشارد-وكودرالتجزئة النصفية 
 أوالً: طزٍمت انتجزئت انىصفَت:

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة 
لكؿ بتجزئة االستبانة إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية  ةالباحث ت،حيث قامالنصفية

ثـ جرى تعديؿ الطوؿ  ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف مستوى مف مستويات االختبار،
 .سبيرماف بروافخداـ معادلة باست

 (43: 2000)عفانة ،  
 :( يوضح معامبلت ثبات االختبار5)رقـ جدوؿ و 

 (3 -2) جدكؿ رقـ

 معامالت ثبات االختبار

 معامؿ الثبات  

0.8 

 االختباروىذا يدؿ عمى أف  ،(2.794أف معامؿ الثبات الكمي ) (5رقـ )دوؿ جيتضح مف 
 إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة. ةطمئف الباحثمما يالثبات بتمتع ي

 Richardson and Kuder:  20رٍتشارد سون  -ثاوَاً: طزٍمت كودر

استخدمت الباحثة طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، 
لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقًا لممعادلة  20حيث حصمت عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف

 ( يوضح ذلؾ: 6) التالية: والجدوؿ
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 (3 -1) ـجدكؿ رق

 20التبايف كمعامؿ ككدر ريتشارد سكف 

 20معامؿ ككدر ريتشارد شكف  5ع 

29.113 0.845 

لبلختبػػػػػار ككػػػػػؿ كانػػػػػت  20أف معامػػػػػؿ كػػػػػودر ريتشػػػػػارد شػػػػػوف  (6رقػػػػػـ )جػػػػػدوؿ يتضػػػػػح مػػػػػف 
 ( وىي قيمة عالية تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. 0.845)

 :مقياس الميؿ: ثالثان 
، وفي ضوء الدراسات السابقة األدب التربوي الذي سبؽ عرضووذلؾ بعد االطبلع عمى   

المتخصصيف استطبلع رأي عينة مف التي تـ االطبلع عمييا، وفي ضوء المتعمقة بمشكمة الدراسة 
في  المقياسببناء  ةالباحث قامتمنيا أبعاد معينة، ، التي استخمصت عف طريؽ المقاببلت الشخصية

 اآلتية:وفؽ الخطوات ضوء استجابات السادة المحكميف 

 األولية. في صورتو المقياسإعداد  -

( يبػػيف أعضػػاء لجنػػة 1، والممحػػؽ رقػػـ )المختصػػيفمػػف المحكمػػيف  (11)عمػػى  المقيػػاسعػػرض  -
 التحكيـ.

وقػد  ،تعػديؿ وصػياغة بعػض الفقػراتو تـ حذؼ  بعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف -
درج تػػ( فقػػرة، حيػػث أعطػػى لكػػؿ فقػػرة وزف م18بعػػد صػػياغتيا النيائيػػة ) المقيػػاسبمػػغ عػػدد فقػػرات 

 ( يوضح ذلؾ:7خماسي وجدوؿ رقـ )مقياس ليكرت وفؽ 
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 (4 -7جدكؿ رقـ )

 كزف كؿ فقرة كفؽ مقياس ليكرت الخماسي

 

 أعرض بشدة أعارض دغير متأك أكافؽ أكافؽ بشدة االستجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة
 

( 3حػػػؽ رقػػػـ )( درجػػػة والمم142-18وبػػػذلؾ تنحصػػػر درجػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة مػػػا بػػػيف )
 يوضح ذلؾ. (8وجدوؿ رقـ ) النيائية يوضح المقياس في صورتو

 (4- 8) جدكؿ رقـ
 عدد الفقرات لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس

 النسبة المئكية عدد الفقرات 
 21.43 6 المجاؿ األكؿ: الميؿ نحك طبيعة التعبير

 39.29 11 المجاؿ الثاني: الميؿ نحك حصة التعبير

 39.29 11 المجاؿ الثالث: الميؿ نحك االستمتاع كتكظيفو بالحياة العممية

 100.00 28 المجمكع

 المقياس:صدؽ 

بالتأكد  ةالباحث تويقصد بصدؽ المقياس: أف تقيس فقرات المقياس ما وضعت لقياسو وقام
 مف صدؽ المقياس بطريقتيف:

 المحكميف: صدؽ-1

 المتخصصيف،مف  في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف المقياستـ عرض 
، ومدى انتماء الفقرات لممقياس، المقياسحيث قاموا بإبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات 

وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية، وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا 
 فقرة.( 18) المقياس اآلخر ليصبح عدد فقرات
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 انداخهٌ:االتساق  صدق-2

عمى عينة استطبلعية  المقياسمف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس بتطبيؽ جرى التحقؽ 
تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس و ، تمميذًا وتمميذة( 36مكونة مف )

 (.SPSSوذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي ) ،الذي تنتمي إليو لممقياسوالدرجة الكمية 
 

 (3- 9جدكؿ رقـ )
 واندرجت انكهَت نهممَاس انممَاسمعامم ارتباط كم فمزة مه فمزاث 

 معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ معامؿ االرتباط ـ

الميؿ نحك االستمتاع بالتعبير : الثالثالمجاؿ  الميؿ نحك حصة التعبير: الثانيالمجاؿ  الميؿ نحك طبيعة التعبيرالمجاؿ األكؿ: 
 كتكظيفو بالحياة العممية

1 **0.650 7 *0.383 18 **0.719 

2 *0.414 8 **0.694 19 **0.671 

3 **0.655 9 **0.679 20 **0.833 

4 **0.803 10 **0.695 21 **0.708 

5 **0.786 11 **0.654 22 **0.850 

6 **0.716 12 **0.502 23 **0.607 

 

13 *0.404 24 **0.864 

14 *0.347 25 *0.346 

15 **0.662 26 **0.756 

01 **0.436 27 **0.637 

01 *0.376 28 **0.605 

 0.418( = 0.01( وػنذ يسرىي دالنح )34**ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

 0.325( = 0.05( وػنذ يسرىي دالنح )34*ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

 ،0.05)أف جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ) (9جدوؿ رقـ )يتضح مف 
0.01)). 

ولمتأكد مف التناسؽ الداخمي لمجاالت المقياس تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 
 (:10مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس كما ىو موضح في جدوؿ رقـ )

 
 



  

 

 

 

 الفصــلىالرابع

 الطروقةىواإلجراءات

73 73 

 (4 - 11) جدول رلم

 لو الدرجة الكميةك  المقياسمجاالت مف  مجاؿمصفكفة معامالت ارتباط كؿ 

 االرتباطمعامؿ  المجمكع 

2020دالة إحصائياً عند  0.498 المجاؿ األكؿ: الميؿ نحك طبيعة التعبير  

2020دالة إحصائياً عند  0.676 المجاؿ الثاني: الميؿ نحك حصة التعبير  

2020دالة إحصائياً عند  0.784 المجاؿ الثالث: الميؿ نحك االستمتاع كتكظيفو بالحياة العممية  

 0.418( = 0.01( وػنذ يسرىي دالنح )34حريح )**ر انجذونيح ػنذ درجح 

 0.325( = 0.05( وػنذ يسرىي دالنح )34*ر انجذونيح ػنذ درجح حريح )

البعض وبالدرجة الكمية لممقياس ارتباطًا  ببعضياترتبط  المجاالتيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع 
الية مف الثبات تمتع بدرجة عيىذا يؤكد أف المقياس و  ،(2021داللة إحصائية عند مستوى داللة ) اذ

 .واالتساؽ الداخمي
 ثبات المقياس:

أفراد العينة أجرت الباحثة خطوات التأكد مف ثبات المقياس وذلؾ بعد تطبيقيا عمى 
 .ومعامؿ ألفا كرونباخ ،بطريقتيف، وىما التجزئة النصفيةاالستطبلعية 

 Split-Half Coefficient :طريقة التجزئة النصفية -1

،حيث تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية
مف  مجاؿلكؿ قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية 

تعديؿ الطوؿ باستخداـ  ثـ جرى ،وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف المقياس، مجاالت
 ( يوضح ذلؾ:11)وجدوؿ رقـ برواف  سبيرمافمعادلة 
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 ( 4-11) جدول رلم

 انممَاس ككمو مجاالث انممَاسمه  مجالبَه وصفٌ كم  انثباثمعامالث 

 معامؿ الثبات  عدد الفقرات المجاؿ

 0.746 6 المجاؿ األكؿ: الميؿ نحك طبيعة التعبير

 0.702 11* نحك حصة التعبيرالمجاؿ الثاني: الميؿ 

 0.834 11* المجاؿ الثالث: الميؿ نحك االستمتاع كتكظيفو بالحياة العممية

 0.670 28 الدرجة الكمية

 ف النصفيف غير متساوييف*تـ استخداـ معامؿ جتماف أل

وىذا يدؿ عمى أف  ،(2.672أف معامؿ الثبات الكمي ) (4-11رقـ )جدوؿ يتضح مف 
 إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة. ةمف الثبات تطمئف الباحث عاليةالمقياس تتمتع بدرجة 

 طريقة ألفا كركنباخ: -2

، وذلؾ وىي طريقة ألفا كرونباخ طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات ةالباحث تاستخدم
 مجاالتمف  مجاؿعمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ  تإليجاد معامؿ ثبات المقياس، حيث حصم

 .يوضح ذلؾ (4-11) جدوؿ رقـككؿ و  لممقياسوكذلؾ  المقياس،
 ( 4 -12)  جدول رلم

 ككم  نهممَاس وكذنك انممَاس مجاالثمه  مجالأنفا كزووباخ نكم انثباث بطزٍمت معامالث 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاؿ

 0.763 6 المجاؿ األكؿ: الميؿ نحك طبيعة التعبير

 0.753 11 المجاؿ الثاني: الميؿ نحك حصة التعبير

 0.885 11 المجاؿ الثالث: الميؿ نحك االستمتاع كتكظيفو بالحياة العممية

 0.837 28 الدرجة الكمية

وىذا يدؿ عمى أف المقياس  ،(2.837أف معامؿ الثبات الكمي )( 11رقـ ) يتضح مف جدوؿ
 .سةإلى تطبيقو عمى عينة الدرا ةتتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحث
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 : ضبط المتغيرات قبؿ بدء التجريب

انطبلقًا مف الحرص عمى سبلمة النتائج ، وتجنبًا آلثار العوامؿ الدخيمة التي يتوجب ضبطيا 
بَنػػػػت الباحثػػػػة طريقػػػػة " بمػػػػة لبلسػػػػتعماؿ والتعمػػػػيـ، تَ والحػػػػد مػػػػف آثارىػػػػا لموصػػػػوؿ إلػػػػى نتػػػػائج صػػػػالحة قا

التجريبية والضابطة باختباريف قبؿ التجربة ، ويعتمد عمى تكافؤ وتطابؽ المجموعتيف مف  يفالمجموعت
خػػػبلؿ االعتمػػػاد عمػػػى االختيػػػار العشػػػوائي ألفػػػراد العينػػػة ، ومقارنػػػة المتوسػػػطات الحسػػػابية فػػػي بعػػػض 

 المتغيرات أو العوامؿ لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:

 :  المغة العربية مادة في ستراتيجيةتطبيؽ االبؿ تكافؤ مجمكعتي الدراسة ق -6
 (3 -64جدكؿ )

 المغة العربيةمادة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ في  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار
 ستراتيجية االقبؿ تطبيؽ 

 االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المتغير
 مستكل الداللة قيمة الداللة "ت " المعيارم

 المغة العربية التحصيؿ في 
 0.957 10.173 72.533 30 تجريبية

 
0.342 

 
 9.784 70.067 30 ضابطة ان غير دالة إحصائي

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيػة (4-13)يتضح مف الجدوؿ 
المجمػػوعتيف وىػذا يعنػي أف  ،قبػؿ بػدء التجربػة مػادة المغػػة العربيػةوالضػابطة فػي متغيػر التحصػيؿ فػي 

 المغة العربية. مادة في تافمتكافئ
:  التحصيؿ العاـ فيالستراتيجية تطبيؽ اتكافؤ مجمكعتي الدراسة قبؿ  -  

 (3 - 63جدكؿ )

 االستراتيجيةقبؿ تطبيؽ  العاـالفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار
 مستكل الداللة قيمة الداللة "ت " االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد المجمكعة المتغير

 العاـالتحصيؿ 
 0.501 51.725 610.267 30 تجريبية

 
0.618 

 
 ان غير دالة إحصائي

 57.453 603.200 30 ضابطة
 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
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عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف المجمػػػػوعتيف ( 4-14يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )
ئتػاف ذا يعنػي أف المجمػوعتيف متكافقبؿ بدء التجربة وىػالعاـ ية والضابطة في متغير التحصيؿ التجريب

 .التحصيؿ العاـ في
 معد لمدراسة:االختبار التحصيمي الفي  الدراسةتكافؤ مجمكعتي . 5

 (3- 62)جدكؿ 

 القبمي التحصيمي في االختبار الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة الميارة
قيمة  " ت " المعيارم

 الداللة
مستكل 
 الداللة

 كماؿ الفراغإ
 0.206 1.790 2.633 30 تجريبية

 
0.837 

 

غير دالة 
 1.961 2.533 30 ضابطة إحصائيان 

جممة تككيف 
 مفيدة

 1.221 0.507 0.533 30 تجريبية
 

0.227 
 

غير دالة 
 0.740 0.733 30 ضابطة إحصائيان 

إدخاؿ الكممة في 
 جممة مفيدة

 0.701 0.907 1.067 30 تجريبية
 

0.486 
 

غير دالة 
 0.935 1.233 30 ضابطة إحصائيان 

التعبير عف 
 الصكرة

 1.494 0.379 0.833 30 تجريبية
 

0.141 
 

غير دالة 
 0.479 0.667 30 ضابطة إحصائيان 

 ترتيب الجمؿ
 0.262 1.273 1.633 30 تجريبية

 
0.794 

 

غير دالة 
 1.660 1.733 30 ضابطة إحصائيان 

 ترتيب القصة
 0.435 1.776 1.867 30 تجريبية

 
0.665 

 

غير دالة 
 1.788 1.667 30 ضابطة إحصائيان 

 كتابة فقرة
 1.269 1.442 1.300 30 تجريبية

 
0.210 

 

غير دالة 
 1.406 1.767 30 ضابطة إحصائيان 

 الدرجة الكمية
 0.062 4.199 10.400 30 تجريبية

 
0.951 

 

غير دالة 
 4.138 10.333 30 ضابطة إحصائيان 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )58اجلدولية عند درجة حرية )*قيمة "ت" 

( α=0.05فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )عػػدـ وجػػود ( 4-15يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
والدرجػػػة الكميػػػة  ،المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي أبعػػػاد االختبػػػار تبلميػػػذالمجموعػػػة الضػػػابطة و  تبلميػػػذبػػػيف 

 .االختبار انتحصَهٌاختبار في  افالمجموعتيف متكافئت، وعميو فإف لبلختبار
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 خطكات الدراسة :

لئلجابة عف تساؤالت الدراسة والتأكيد مف صحة فروضيا اتبعت الباحثة مجموعة مف        
 الخطوات التالية:

المتمثمة في  بموضوع الدراسة المتعمقة السابقة والدراسات ،التربوي األدب عمى اإلطبلع  -
 . كتب طرائؽ التدريس المغة العربية ،واألبحاث السابقة 

 .واإلفادة منو في الدراسة الحالية  لمدراسة النظري اإلطار إعداد - 
 .الثالث األساسيمصؼ تاب المغة العربية لكالثانية مف لوحدة  ا محتوى تحميؿ - 
 ومقياس الميؿ. ،تحصيمياالختبار ال: في تمثمتا والمتيف البحث، أداتي إعداد -
بعد حصوؿ الباحثة عمى إذف مف دائرة التربية والتعميـ بوكالة الغوث الدولية ومف المدرسة  -

عينة  عمىقبمًيا عمييا البحث تو أدا وتطبيؽ البحث، عينة اختياروحيث تـ  (6ممحؽ رقـ )
ـ 11/2014/ 15الدراسة في المجموعتيف التجريبية والضابطة في يـو السبت الموافؽ 

 .دقيقة  45وكانت مدة االختبار 
بذلؾ 2014/ 12/ 31انتيت في ـ،و 17/11/2014بدأت الباحثة بتطبيؽ التجربة يوـ  -

 تكوف مدة الدراسة شير ونصؼ.
لبحث عمى العينة بعديًا عمى عينة الدراسة بتطبيؽ أداتي ا ةالباحثت بعد انتياء البحث قام-

 في المجموعتيف التجريبية والضابطة .
جراء المعالجات االحصائية مف أجؿ اختبار صحة  فرضيات ،وا  تـ تصحيح االختبار -

والمقترحات في ضوء  الدراسة ،وتـ رصد النتائج وتحميميا ومناقشتيا ثـ صياغة التوصيات
 نتائج البحث 
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 المعالجة اإلحصائية :

والمعروفة باسـ  SPSSاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 
Statistics  Package For Social Science  في إجراء التحميبلت اإلحصائية التي تـ

 استخداميا في ىذه الدراسة والمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية :

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . -

 إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي . Pearson  "تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف " ى -

تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجزئة  -
 النصفية غير المتساوية إليجاد معامؿ الثبات .

 . T.test independent sampleاختبار  -

 . T.test paired sampleاختبار  -

 إليجاد حجـ التأثير . dمعامؿ إيتا، و -

 
 
 

  



  

 

 

 

 الفصلىالخامس

نتائجىالدرادةىمناقذتكاىوى

79 79 

 

 
 
 
 

 الفصل اخلام 
 تفسري ا   مااقش ها ن ا   ال  ا  

 
  



  

 

 

 

 الفصلىالخامس

نتائجىالدرادةىمناقذتكاىوى

82 82 

 تفسيرىاك  مناقشتيا نتائج الدراسة
مف خبلؿ تطبيؽ تقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا 

 فليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عأدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إ
 تساؤالت الدراسة والتحقؽ مف فروضيا:

 :كمناقشتيا  السؤاؿ األكؿنتائج 
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  "مف أسئمة الدراسة عمى:  األوؿينص السؤاؿ  
متكسط أقرانيـ في التجريبية ك  ةالمجمكعدرجات  يبيف متكسط( α≤ 1.12)داللة  مستكل

 ؟التعبير الكتابيالضابطة في اختبار المجمكعة 
ال تكجد فركؽ ذات  :التالي الصفري ولئلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة بصياغة الفرض

متكسط التجريبية ك  ةالمجمكعدرجات  ييف متكسطب( α≤ 1.12) داللة إحصائية عند مستكل
 .التعبير الكتابيختبار التطبيؽ البعدم الالضابطة في أقرانيـ في المجمكعة 

 ولمتحقػػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػحة ىػػػػػػػػػػػذا الفػػػػػػػػػػػرض تػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػػػػػػار "ت" لعينتػػػػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػػػػتقمتيف -
"T. test independent sample ( يوضح ذلؾ.5-1"والجدوؿ ) 

 (2-6الجدكؿ )
بَه متوسطاث درجاث  توى اندالنت نهتعزف إني انفزوق "ث" ومس انمتوسطاث واالوحزافاث انمعَارٍت ولَمت

 فٌ انمجموعتَه انضابطت وانتجزٍبَت فٌ انتطبَك انبعدً  تالمَذان

 انمتوسظ انعدد انمجموعت 
 االوحزاف
 انمعَارً

لَمت 
 "ث"

لَمت 
 اندالنت

 مستوى اندالنت

 إكمال انفزاغ
 0.365 3.933 30 ذجريثيح تؼذي

3.435 0.001 
إحصائياً ػنذ دانح 

 1.552 2.933 30 ضاتطح تؼذي 2021

تكوٍه جمهت 
 مفَدة

 0.434 1.867 30 ذجريثيح تؼذي
4.600 0.000 

دانح إحصائياً ػنذ 
 0.803 1.100 30 ضاتطح تؼذي 2021

إدخال انكهمت فٌ 
 جمهت مفَدة

 0.183 1.967 30 ذجريثيح تؼذي
4.077 0.000 

دانح إحصائياً ػنذ 
 0.877 1.300 30 ضاتطح تؼذي 2021

انتعبَز عه 
 انصورة

 1.516 2.667 30 ذجريثيح تؼذي
5.932 0.000 

دانح إحصائياً ػنذ 
 0.263 1.000 30 ضاتطح تؼذي 2021

 تزتَب انجمم
 0.758 3.667 30 ذجريثيح تؼذي

4.879 0.000 
دانح إحصائياً ػنذ 

 1.752 1.967 30 ضاتطح تؼذي 2021

 انمصتتزتَب 
 0.664 3.800 30 ذجريثيح تؼذي

4.428 0.000 
دانح إحصائياً ػنذ 

 1.688 2.333 30 ضاتطح تؼذي 2021

 كتابت فمزة
 0.702 2.700 30 ذجريثيح تؼذي

3.343 0.001 
دانح إحصائياً ػنذ 

 1.234 1.833 30 ضاتطح تؼذي 2021

 اندرجت انكهَت
 2.486 20.600 30 ذجريثيح تؼذي

8.468 0.000 
دانح إحصائياً ػنذ 

 4.637 12.467 30 ضاتطح تؼذي 2021

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف :

مف قيمة "ت" الجدولية في جميع الميارات والدرجة الكمية لبلختبار عند قيمة "ت" المحسوبة أكبر 
متوسط درجات (، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف α≤0.01مستوى داللة )

، وبذلؾ نرفض االختبار التحصيميفي  المجموعة الضابطةمتوسط درجات المجموعة التجريبية و 
 داللة تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلالفرضية الصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة، 

 (α≤ 1.12  )الضابطة متكسط أقرانيـ في المجمكعة التجريبية ك  ةالمجمكعدرجات  ييف متكسطب
 لصالح المجمكعة التجريبية. التعبير الكتابيختبار التطبيؽ البعدم الفي 

 

  "  تاسرخذاو انًؼادنح انرانيح: η 2تحساب يرتغ إيرا " حانثاحص دقاي حجى انرأشيرونحساب 

t2 
= η 2 

t2 + df 

 (42: 2000 )عفانة،

η 2وعػػف طريػػؽ "
" أمكػػف إيجػػاد قيمػػة حسػػاب قيمػػة التػػي تعبػػر عػػف حجػػـ التػػأثير لمبرنػػامج  

 المقترح باستخداـ المعادلة التالية:

 
 : d  ،η 2( حجـ كؿ مف قيمة  5-2ويوضح الجدوؿ المرجعي )

 (2-5جدكؿ )
 الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس  

 مف مقاييس حجـ التأثير

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير جدان  كبير متكسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 
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( عمى العامؿ التابع ةالمقترح االستراتيجيةالعامؿ المستقؿ )بحساب حجـ تأثير  ةالباحث تولقد قام
  ."η 2 " ،  "d( يوضح حجـ التأثير بواسطة كٍؿ مف "5-3الجدوؿ))االختبار( و 

 (2 - 4انجدول )

 في االختبار الكمي  " كحجـ التأثيرd" ك " η 2قيمة "ت" ك "

 الميارة
حجـ التأثير بيف التجريبية 
 كالضابطة في التطبيؽ البعدم

حجـ التأثير بيف التطبيقيف القبمي 
 حجـ التأثير كالبعدم في المجمكعة التجريبية

η قيمة قيمة "ت
η قيمة قيمة "ت dقيمة  2

 dقيمة  2

 جداً  كبير 1.408 0.331 3.791 0.902 0.169 3.435 كماؿ الفراغإ

 جداً  كبير 4.104 0.808 11.050 1.208 0.267 4.600 تككيف جممة مفيدة

 جداً  كبير 1.908 0.476 5.137 1.071 0.223 4.077 إدخاؿ الكممة في جممة مفيدة

 جداً  كبير 2.398 0.590 6.456 1.558 0.378 5.932 التعبير عف الصكرة

 جداً  كبير 2.901 0.678 7.810 1.281 0.291 4.879 ترتيب الجمؿ

 جداً  كبير 2.058 0.514 5.542 1.163 0.253 4.428 ترتيب القصة

 جداً  كبير 1.723 0.426 4.640 0.878 0.162 3.343 كتابة فقرة

 جداً  كبير 4.157 0.812 11.194 2.224 0.553 8.468 الدرجة الكمية

 أف حجػػـ التػػأثير كػػاف كبيػػرًا  (5-3)مػػف الجػػدوؿ  يتضػػح) 5-2وبنػػاًء عمػػى الجػػدوؿ المرجعػػي  )    
 .جداً  بشكؿ كبير التبلميذعمى تحصيؿ  تأثر  اإلستراتيجية، وىذا يدؿ عمى أف جداً 

 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى األسباب التالية :

البعدي لصالح المجموعة التجريبية لـ تكف نتيجة  ؽإف الفروؽ التي ظيرت بعد التطبي     
بؿ كانت نتيجة لتوظيؼ االستراتيجية المقترحة عمى البرنامج  ،الصدفة،وال ألي متغير آخر

 التعبير الكتابي لدى المجموعة التجريبية مف خبلؿ : ةوالتي أسيمت في تنمي ،التفاعمي

 تعويد التبلميذ عمى الكتابة بأسموب سيؿ . -

 تنمي لدى التبلميذ الذوؽ األدبي . -

 التعبير لدييـ . تنمي لدى التبلميذ الثروة المغوية الفكرية،وتنمي -
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 تنمي لدى التبلميذ القدرة عمى ترتيب األفكار وحسف الصياغة . -

اعتماد التعمـ القائـ عمى االستراتيجية المقترحة عمى برنامج التعمـ التفاعمي يساعد عمى ايجابية  -
،وتحولت مف كونيا معمومات تمؤل عقوؿ اعتباره محور العممية التعميمية ونشاط المتعمـ،وعمى

 ميذ ،إلى خبرات وميارات يكتسبيا المتعمـ مف خبلؿ التأثير المباشر لئلستراتيجية .التبل

التنوع في استخداـ الوسائؿ المختمفة في االستراتيجية القائمة عمى البرنامج التفاعمي في تعميـ  -
 ،وجذب انتباىيـ نحوىا. ، وميارات التعبير الكتابيالتبلميذ

،كاستخداـ المؤثرات لتفاعمي في عرض المادة التعميميةالتعمـ اتميزت االستراتيجية المعتمدة عمى  -
وكميا تجذب التبلميذ،ذي ىذا العمر وتزيد مف  ،بأشكاليا المختمفة ،كالصوت ،والصورة ،والحركة

قباليـ عمى التعمـ .  دافعتييـ وا 

ادية يتوظيؼ االستراتيجية المقترحة ،ساعد عمى الخروج مف المألوؼ مف استخداـ الطرؽ االعت -
وأتاح التبلميذ فرصة التفاعؿ ،واستغبلؿ الحواس ،مما جعؿ الميارة  ،،والبعد عف الروتيف والتقميد

 التعميمية أكثر جاذبية .

يساعد عمى زيادة االنتباه  ،مرونة االستراتيجية المقترحة المعتمدة عمى البرنامج التعمـ التفاعمي -
 دافعية مستمرة ،نظرًا لمتعة المشاركة في الحؿ .البصري لدى التبلميذ ؛ وذلؾ ألنيا تزودىـ ب

(، ومع دراسة 2001 ، ومع دراسة )عبد الجواد،(2005 وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )االغا،    
حيث أشارت جميع  (2000 )عوض، (، ومع دراسة2006 ،(، ومع دراسة )المصري2002)الفميت، 

احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية الدراسات السابقة إلى وجود فروؽ ذات داللة 
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارات التعبير الكتابي لصالح المجموعة 

 التجريبية.

والتي مف نتائجيا " أف كفاءة برنامج  (2003وتتفؽ ايضًا نتائج ىذه الدراسة عمى دراسة )النجار ،
 ات التعبير الكتابي االبداعي " .مقترح عمى تنمية بعض ميار 

لكي يتـ والبعد عف الروتيف والتقميد  ،أف توظيؼ طرائؽ تدريسية جديدة وغير مألوفةتؤكد الباحثة 
تؤكد نتيجة فروض الدراسة عمى أىمية التفاعؿ مف قبؿ التبلميذ  ،وكذلؾالتفاعؿ مف قبؿ التبلميذ

،وكذلؾ اشراكيـ في عممية تنمية ميارات التعبير الكتابي لدييـ مف خبلؿ اختيار الموضوعات 
 التي تنمي لييـ تمؾ الميارات. ،المناسبة ،واألنشطة المختمفة
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 :الثاني كمناقشتياالسؤاؿ نتائج 

 ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل "مف أسئمة الدراسة عمى :  ثانيينص السؤاؿ ال 
كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في  ةالمجمكعدرجات  يبيف متكسط(  α≤ 1.12)داللة 

 ؟ مقياس الميكؿ نحك التعبير

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ال  :التاليالصفري صياغة الفرض تـ ولئلجابة عف السؤاؿ 
كمتكسط أقرانيـ في المجمكعػة  ةالمجمكعدرجات  يبيف متكسط(  α≤ 1.12) داللة  عند مستكل

 . الضابطة في مقياس الميكؿ نحك التعبير

 T. testولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػار "ت" لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف "    
independent sample ( يوضح ذلؾ.5-4"والجدوؿ ) 

 (2-3الجدكؿ )
انمتوسطاث واالوحزافاث انمعَارٍت ولَمت "ث" ومستوى اندالنت نهتعزف إني انفزوق فٌ بَه متوسطاث درجاث 

 فٌ انمجموعتَه انضابطت وانتجزٍبَت فٌ انتطبَك انبعدً  انتالمَذ

االنحراؼ  المتكسط العدد المجمكعة المجاؿ
قيمة  قيمة "ت" المعيارم

 الداللة
مستكل 
 الداللة

الميؿ نحك المجاؿ األكؿ: 
 طبيعة التعبير

 2.635 27.767 30 تجريبية بعدي

8.846 0.000 

دالة 
إحصائيًا 

 4.934 18.733 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

المجاؿ الثاني: الميؿ 
 نحك حصة التعبير

 3.889 48.900 30 تجريبية بعدي

6.016 0.000 

دالة 
إحصائيًا 

 6.900 40.200 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

المجاؿ الثالث: الميؿ 
نحك االستمتاع كتكظيفو 

 بالحياة العممية

 4.106 47.033 30 تجريبية بعدي

6.354 0.000 

دالة 
إحصائيًا 

 7.152 37.467 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

 الدرجة الكمية
 30 تجريبية بعدي

123.70
0 

7.729 

9.676 0.000 

دالة 
إحصائيًا 

 13.382 96.400 30 ضابطة بعدي 0.01عند 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )58*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف :

والدرجة الكمية لممقياس عند قيمة "ت" المحسوبة أكبر مف قيمة "ت" الجدولية في جميع المجاالت 
(، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات α≤0.01مستوى داللة )

، وبذلؾ نرفض الفرضية مقياس الميكؿالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 
 ≥α)بيف داللة  تكلتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسالصفرية ونقبؿ الفرضية البديمة، 

متكسطي درجات المجمكعة كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في مقياس الميكؿ ( 1.12
 نحك التعبير.

ηولحساب حجـ التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "
2

 ( يكضح ذلؾ:2-2كالجدكؿ )"   
 (2-2انجدول )

 في المقياس الكمي " كحجـ التأثيرd" ك " η 2قيمة "ت" ك "

 الميارة
حجـ التأثير بيف التجريبية 
 حجـ التأثير كالضابطة في التطبيؽ البعدم

η قيمة قيمة "ت
 dقيمة  2

 كبير جداً  2.323 0.574 8.846 المجاؿ األكؿ: الميؿ نحك طبيعة التعبير

 كبير جداً  1.580 0.384 6.016 المجاؿ الثاني: الميؿ نحك حصة التعبير

 كبير جداً  1.669 0.410 6.354 نحك االستمتاع كتكظيفو بالحياة العمميةالمجاؿ الثالث: الميؿ 

 كبير جداً  2.541 0.617 9.676 الدرجة الكمية

، جدًا  أف حجـ التأثير كاف كبيرًا ( 5-5)يتضح مف الجدوؿ  ،(5-1)وبناًء عمى الجدوؿ المرجعي   
 .جداً  بشكؿ كبير التبلميذ لدى تنمية الميوؿعمى  أثر اإلستراتيجيةوىذا يدؿ عمى أف 

 كتعزك الباحثة ذلؾ إلى األسباب التالية :

،كاف لو األثر في مساعدة وميوليـ ارتباط الموضوعات واألنشطة المقدمة لمتبلميذ بحاجاتيـ -
 التبلميذ عمى اكتساب ميارات التعبير الكتابي ،وسرعة امتبلكيا .

،وتقديميا لمطالب استخداـ االستراتيجية القائمة عمى التعمـ التفاعمي ساعد عمى تبسيط الميارة  -
 مما زاد مف ميؿ التبلميذ نحو تمؾ االستراتيجية. بشكؿ ممتع ومسؿٍ 
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مما يزيد  ،عممت االستراتيجية المقترحة عمى زيادة إقباؿ المتعمـ عمى التعمـ التفاعمي والتعبير -
 ية الميارات المطموبة .معو إمكانية تنم

مناسبة  االستراتيجية لمستوى تبلميذ الصؼ الثالث كاف لو أثر كبير عمى ميوؿ التبلميذ نحو  -
 التعبير .

التعبير  ، عممت عمى زيادة الدافعية لتعمـ طبيعة االستراتيجية التي تدعو إلى المشاركة والتفاعؿ -
 ر كما يظير في النتائج .ومف ثـ زيادة ميوؿ التبلميذ نحو التعبير بشكؿ كبي

المجموعة  بيفتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية (  1211وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )اليطؿ ،
 الضابطة والتجريبية في مقياس الميوؿ .

 :تكصيات الدراسة

 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تكصي الباحثة بما يمي :

  وخاصة في  ،الكتابي في مختمؼ المراحؿ الدراسيةضرورة التركيز عمى ميارات التعبير
 .األوليةالمرحمة األساسية 

 الكتابي لدى التبلميذ رتنمية ميارات التعبيب خاص ،العمؿ عمى صياغة دليؿ لممعمميف . 

  االىتماـ بالمشاكؿ التي تواجو المعمميف في مادة المغة العربية والمتعمقة بميارات التعبير
 حميا .والعمؿ عمى  الكتابي،

  في تنمية ميارات التعبير ودوره الفاعؿ  التفاعمي في التدريس،أىمية التعمـ بتوعية المعمميف
 الكتابي .

  يـ عمى توظيؼ لتدريب ودورات تدريبية؛ األولية ،عقد ورشات عمؿ لمعممي المرحمة األساسية
 التعمـ التفاعمي في التدريس .

 ة مف المراحؿ كتابي المناسبة لكؿ مرحمميارات التعبير ال العمؿ عمى تصنيؼ وتحديد
 والعمؿ عمى تنمية  تمؾ الميارات  . ،التعميمية المختمفة

  بأف يكوف تميز تمؾ العربية ،  المغة النشاطات المصاحبة لموضوعاتإعادة النظر في
  رحمة مف مراحؿ التعميـ المختمفةالنشاطات عمى تنمية ميارات التعبير الكتابي المبلئـ لكؿ م
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  فراد ميارات التعبير الىتماـ بتعميـ رة اضرو الكتابي منذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي،وا 
مساحة ليا في البرنامج االسبوعي المخصص لمغة العربية ،يتناوؿ شروحات لتمؾ الميارات 

 ،وكيفية استخداميا ،متضمنًا تدريبات وأنشطة تساعد عمى إتقاف ىذه الميارات .

 حتى يتمكف ختمفة عمى ميارات التعبير الكتابيالمراحؿ التعميمية الم تدريب التبلميذ  في،
 إال تبلميذ باالنتقاؿ مف مرحمة تعميمية ألخرىموعدـ السماح ل ،ىؤالء التبلميذ مف اإللماـ بيا

 بعد أف يتمكف مف ميارات التعبير الكتابي البلزمة ليذه المرحمة .

 خارجيا ؛ لتدريب التبلميذ مف خبللو عمى  استثمار كؿ موقؼ تعميمي داخؿ حجرة الصؼ أو
 ممارسة ميارات التعبير الكتابي .

 مقترحات الدراسة:

 :تقترح الباحثة المكضكعات التالية ،في ضكء نتائج الدراسة كتكصياتيا

 المؤىؿ  ،، مثؿ المستوى الدراسيومتغيرات أخرى العبلقة بيف ميارات التعبير الكتابي، دراسة
 لموالديف.والمؤىؿ العممي  ،العممي لممعمـ

  الكتابي.برامج تعميمية مقترحة ومتنوعة لتنمية ميارات التعبير إعداد 

  تبلميذ في المراحؿ الاجراء دراسات حوؿ صعوبات التمكيف مف ميارات التعبير الكتابي لدى
 عبلجية . -التعميمية المختمفة .دراسة تشخيصية 

  تدريس التعبير الكتابي ومياراتو تواجو المعمميف عند إجراء دراسات لمتعرؼ عمى الصعوبات التي 

  األساسية ، بيدؼ تطويرىا . ضوعات التعبير الكتابي في المرحمةاجراء دراسة تقويمية لمو 
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 انمزاجعو انمصادر

 الحكيـالقرآف الكريـ تنزيؿ مف العزيز  -
 العربية:المراجع 

 دار صادر..المجمد الرابع عشر. بيروت "،لساف العرب" .(1994منظور، محمد بف مكـر )ابف  .6
أثر استخداـ برنامج محكسب في تدريس الرياضيات عمى " .(2011ماىر حسف ) ،أبو اليطؿ .5

.رسالة  تنمية التفكير الرياضي كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة
 االسبلمية ، غزة. ةماجيستير غير منشورة ،الجامع

 القاىرة . .دار المعارؼ  "، مختار الصحاح"  .(1994أبو بكر الرازي ) .4
 اتجاىات مديرم كمعممي مدارس ككالة الغكث" .(2010حشيش، بساـ ومرتجى، زكي )أبو  .3

مؤتمر العممي لمتربية " ال الدكلية نحك برنامج التعمـ التفاعمي المحكسب في محافظات غزة
، جامعة 2010أكتوبر  (28-27المنعقد في الفترة مف )التكنولوجية وتكنولوجيا التعميـ، 

 (.441-513)ص  األقصى، غزة،
فاعمية التعميـ بمساعدة الكمبيكتر في تحسيف مستكل التحصيؿ ك " .(2003(أبو ستة، فلاير  .2

 االتجاه نحك الرياضيات لدل التالميذ منخفضي التحصيؿ مضطربي االنتباه فى المرحمة
 (، كمية التربية، جامعة المنوفية .2االبتدائية .مجمة البحوث النفسية و التربية"،ع)

 تعمـ التفاعمي لممرحمة األساسية الدنيا بمدارس" تقييـ برنامج ال .(2014ايماف ) ،أبو سرية .1
 غزة .الجامعة اإلسبلمية  ،مية التربيةك ،" رسالة ماجيستير غير منشورة ككالة الغكث الدكلية

 التعبی ميارات بعض تنمية في القصة استخداـ أثر ."(2010حسف ) نضاؿ ،صبحة أبو .1
 غير منشورة، ماجستير رسالة، "بغزة األساسي التاسع الصؼ طالبات لدل الكتابي اإلبداعي
 غزة  .التربية  كمية ،اإلسبلمية الجامعة

دار القمـ .،االمارات العربية المتحدة  1"،ط مناىج المرحمةاالبتدائية( "1996عبد اهلل ) ،أبو لبدة .3
 لمنشر والتوزيع .

شر نيافا لدار  ."عمافاألساليب الحديثة لتدريس المغة العربية".(2001) ، سميحأبو مغمي .9
 والتوزيع.

 أثر برمجيات الكسائط المتعددة في اكتساب ميارة" .( 2006إيياب محمد مرزوؽ ) ،أبو ورد .61
ة " رسال البرمجية األساسية كاالتجاه نحك مادة التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ العاشر

 غزة . ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،ماجيستير
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 فاعمية التعميمـ االلكتركني في التحصيؿ كاالحتفاظ".(2008)أميمة بنت مبارؾ  ،األحمدي .66
" رسالة  ينة المنكرةدلدل طالبات العمـك االجتماعية بكمية اآلداب كالعمـك االنسانية بالم

 جامعة طيبة . ،ماجيستير
في  مستكل التعبير الكتابي لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم".( 2002حياة زكريا ) ،األغا .65

جامعة عيف  ،"،رسالة ماجيستير غير منشورة بفمسطيف كعالقتو ببعض المتغيراتقطاع غزة 
 كمية البنات لآلداب والعمـو التربوية . -شمس

،عماف 1" طأصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية كالممارسة("1999البجة،عبدالفتاح حسف) .64
 دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع ..
" الممارسةو أصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية("2002حسف) البجة،عبدالفتاح .63

 دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع ..،عماف 2"ط
صعكبات تطبيؽ برنامج التعميـ التفاعمي المحكسب عمى تالميذ " .(2012نجاح ) ،الحسنات .62

سالة ماجستير "  ر المرحمة الدنيا بمدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظات غزة كسبؿ عالجيا
 ، كمية التربية. غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية

،مرسؿ لوزارة التربية "،نشرة تربوية  دليؿ التعبير لمعممى المغة العربية(  "2004حمس، داود) .61
 دارة التعميـ شقراء، منطقة الرياض التعميمية، السعودية.السعودية، إ

، غزة ،1" طفف التعبير الكظيفي" .(2002خميؿ محمود ) ،خميؿ عبد الفتاح ونصار حماد، .61
 مطبعة ومكتبة منصور

 دار العممية. .". القاىرة  منتكجات تكنكلكجيا التعميـ( "2003محمد ) ،خميس .63
" دار  الطرائؽ العممية في تدريس المغة العربية" .(2003اد )سع ،الدليمي، حسف الوائمي .69

 راـ اهلل . الشروؽ لمنشر والتوزيع.
"اربد،عالـ  اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية("2005، سعاد)الوائمي، و الدليمي، طو .51

 الكتب الحديثة . 
،دار الفكر المعاصر لمنشر  1"، ط طرؽ تدريس المغة العربية" .(1995الركابي، جودت )  .56

 والتوزيع، بيروت .
شر ،دار الفكر المعاصر لمن 2"،ط طرؽ تدريس المغة العربية" .(2005جودت )الركابي،  .55

 والتوزيع، بيروت .
" ،غزة ،الجامعة  تكنكلكجيا التعميـ النظرية كالتطبيؽ العممي".(2012الرنتيسي، محمود ) .54

 اإلسبلمية .



  

 

 

 

 المصادرىوالمراجع

91 91 

، عماف، أساليب تدريس المغة العربية بيف الميارة كالصعكبة( .2006فيد خميؿ )زايد،  .53
 اليازوري العممية لمنشر والتوزيع .

فعالية كحدة محكسبة في العمـك عمى تنمية التحصيؿ الدراسي ".(2007رائد حسيف ) ،الزعانيف .52
رسالة  المحكسب " لدل تالميذ الصؼ التاسع األساسي بفمسطيف ك اتجاىاتيـ نحك التعميـ

 القاىرة . ،جامعتي  األقصى و عيف شمسدكتوراة  غير منشورة ،البرنامج المشترؾ بيف 
 سبلمية.،غزة، الجامعة اإل1طة العربية  المرشد في تدريس المغ(. 1997،محمد شحادة )زقوت .51
 ،غزة، الجامعة اإلسبلمية 2ط  المرشد في تدريس المغة العربية(. 1999زقوت،محمد شحادة )  .51
لدل أطفاؿ  برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التفكير األساسية" .( 2005فضيمة ) ،زمزمي .53

 المصرية لممناىج وطرؽ التدريس .، الجمعية الركضة ".دراسات في المناىج كطرؽ التدريس
، 2" ط"تكنكلكحيا التعميـ في عصر المعمزمات ك االتصاالت( 2004زيتوف، كماؿ عبد الحميد ) .59

 . عالـ الكتب .االسكندرية 
دار الفكر لمطباعة والنشر  .عماف ،"الحاسكب في التعميـ" .(2004عبد الحافظ ) ،سبلمة .41

 والتوزيع .
 القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية " فف التدريس لمتربية المغكية( "1979محمد الصالح ) سمؾ، .46
أثر استخداـ نمكذج القبعات الستة لتنمية ميارات التعبير اإلبداعي ".( 2012، نسريف )شامية .45

غير منشورة، الجامعة  ماجستير ، رسالة" الكتابي لدل طالبات الصؼ السادس األساسي
 غزة . .كمية التربية  ،االسبلمية

أثر تكظيؼ الحاسكب في تدريس النمك عمى تحصيؿ طمبة " .(2004) سمير محمود ت،شتا .44
"،رسالة ماجيتر غير منشورة ،الجامعة  الصؼ الحادم عشركاتجاىاتيـ نحك االحتفاظ بيا

 اإلسبلمية .
الدار .،القاىرة 2"ط تعميـ المغة  العربية بيف النظرية ك التطبيؽ" .(1993حسف ) ،شحاتة .43

 المبنانية .المصرية 
دار  1ط "، مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا".(2005،سعدوف )الشمري،ىدى والساموؾ .42

 .وائؿ لمنشر 
 ،دار زىراف لمنشر والتوزيع.1"،ط أساليب تدريس المغة العربية("2012أحمد ابراىيـ ) ،صوماف .41
 ،1"ط التربكيةتدريس المغة العربية كفقان ألحدث الطرائؽ ( "2010عموي عبداهلل ) ،طاىر .41

 دار المسيرة لمنشر و التوزيع و الطباعة . .عماف
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فاعمية استخداـ استراتيجية لعب األدكار في تنمية القراءة ( "2010بدوي أحمد محمد ) الطيب، .43
، 105مجمة القراءة و المعرفة ،ع ،" الشفيي لدل تالميذ المرحمة االعدادية الصامتة ك التعبير

 مصر..90-131( ص2010)
النظرية والتطبيؽ أساليب تدريس المغة العربية بيف ( "2003محمد ) ، راتب والحوامدة ،عاشور .49

 عماف ..دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ،1" ط
النظرية   أساليب تدريس المغة العربية بيف( "2007محمد فؤاد ) ، راتب قاسـ الحوامدة ،عاشور .31

 التوزيع.دار المسيرة لمنشر و  .، عماف  2" ط ك التطبيؽ
 "، طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية في التربية اإلسالمية".(1992فخر الديف ) عامر، .36

 دار وائؿ لمنشر . ،1ط
برنامج مقترح لتنمية الميارات األساسية لمتعبير الكتابي (. 2001خميؿ ) اياد عبد الجواد، .35

 غير منشورة، ،ماجستيررسالة  ،ات الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزةاالبداعي لدل طالب
 البرنامج المشترؾ بيف كمية التربية عيف شمس وكمية التربية جامعة األقصى، غزة.

فاعمية برنامج التعمـ التفاعمي بمدارس ككالة الغكث في محافظات ( " 2013عدواف، رائد ) .34
الجامعة  ،لة ماجستيرغيرمنشورة، رسا"غزة مف كجية نظر المعمميف كعالقتيا برضاىـ الكظيفي

 كمية التربية . اإلسبلمية،
دار ." عماف تدريس المغة العربية في ضكء الكفايات األدائية( "2007عطية، محسف عمي) .33

 المناىج لمنشرو التوزيع.
البحكث  حجـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في(" 2002عفانة، عزو) .32

التربوية الفمسطينية،جمعية البحوث والدراسات  "،مجمة البحوث والدراساتالتربكية كالنفسية
 الفمسطينية، العدد الثالث .

 الجامعة االسبلمية. " بحث مقدـ، أنكاع التفاعالت التعميمية االلكتركنية(" 2013عقؿ،مجدي ) .31
عمميات  برنامج مقترح لتنمية ميارات التعبير الكتابي في ضكء مدخؿ".( 2000عوض، فايزة ) .31

" المؤتمر العممي السنوي الثامف ،جامعة  لدل الطالبات معممات المغة العربيةالكتابة التفاعمي 
 حمواف، كمية التربية .

"، دارصفاء لمنشر طرائؽ تدريس المغة العربية كأساليب تدريسيا( " 2012عوف، فاضؿ ناىي ) .33
 عماف ..والتوزيع 

دار صفاء لمنشر .اف" عممدخؿ الى تدريس ميارات المغة العربية ".(2011عيد، زىدي محمد ) .39
 و التوزيع . 
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 فاعمية استخداـ ممفات الكتابة في تنمية بعض ميارات" .(2001جماؿ مصطفى) ،العيسوي .21
"مجمة القراءة والمعرفة ،العدد السادس  التعبير الكتابي الالزمة لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي

 عشر .
 العربية بمرحمة التعميـ طرؽ تدريس المغة" .(2003جماؿ مصطفى وآخروف ) العيسوي، .26

 دار الكتاب الجامعي . ." العيف  األساسي
، 2"،ط تربكيات الحاسكب كتحديات مطمع القرف الحادم كالعشركف".( 1998الفار، إبراىيـ ) .25

 دار الفكر العربي . ،القاىرة
برنامج مقترح في القراءات اإلضافية لتنمية بعض ميارات ( ." 2002جماؿ كامؿ ) ،الفميت .24

، غير منشورة، الجامعة االسبلمية ". رسالة ماجستير بير الكتابي لدل طمبة الصؼ التاسعالتع
 كمية التربية .

درجة تكافركفايات التعميـ اإللكتركني لدل معمميالتعميـ التفاعمي ".(2011رامي ) ،كبلب .23
" رسالة ماجيستير غير  المحكسب في مدارس ككالة الغكث بغزة كعالقتيا باتجاىاتيـ نحكه

 غزة . ،جامعة األزىر ،كمية التربية ،منشورة
فاعمية برنامج حاسكبي تفاعمي متعدد الكسائط في تحصيؿ تالميذ "  .( 2012غالية) ،مصري .22

" رسالة ماجيستر  الصؼ الثالث األساسي في مادة العمـك كالتربية الصحية كاتجاىاتيـ نحكىا
 معة دمشؽ .جا ،كمية التربية ،غير منشورة

فاعمية برنامج بالكسائؿ المتعددة فى تنمية الميارات " .(2006يوسؼ سعيد ) المصري، .21
" التعبير الكتابى ك االحتفاظ بيا لدل طالب الصؼ الثامف األساسى فى محافظات شماؿ غزة 

 كمية التربية . ،الجامعة االسبلمية ،رةرسالة ماجستير غير منشو 
بداع التالميذ". (1993محمود عبد الحميـ ) ،منسى .21 " سمسة التربية واالبداع  التعميـ األساسي كا 

 دمنيور ،جامعة االسكندرية  ،(2)
 شركة النجار لمكمبيوتر .  ." إربد ،األردف  الحاسكب كتطبيقاتو التربكية( " 2013،إياد )النجار .23
 لدل طمبة عالقة الثقافة اإلسالمية بالقدرة عمى التعبير الكتابي" .(2000اـ )، بسرالنجا .29

الجامعة اإلسبلمية كمية  ،يونس ،رسالة ماجيستير غير منشورةمحافظة خان"  الصؼ العاشر
 الترببية .

التعميـ التفاعمي كأىميتو في برنامج التعميـ المستمر " .مؤتمر " .(2005محمود ) ،نحاس .11
 الرياض،، جامعة الممؾ سعود ،كالقطاع الخاص في البحث كالتطكيرالشراكة بيف الجامعات 

 ( . 2005أبريؿ )
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" غزة .مكتبة و مطبعة  الكافي في مباحث المغة العربية". (2009القادر ) عبد جياد نصار، .16
 دار المنارة .

أثر استخداـ برنامج التعميـ التفاعمي المحكسب عمى تحصيؿ " .(2010نصر، سبلمة ) .15
،بحث غير منشور " تالتالميذ الصؼ األكؿ االبتدائي ذكم الصعكبات التعمـ في الرياضيا

 ،مركز التطوير التربوي، وكالة الغوث الدولية ، غزة .
 أساليب تدريس التعبير المغكم في المرحمة الثانكية" .(2006عبد الرحمف عمي ) ،الياشمي .14

 عماف . ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،" كمشكالتو
 التعمـ النشط لتنمية مياراتفاعمية برنامج مقترح قائـ عمى " .(2013رائدعمي ) ،اليرباوي .13

جيستير غير رسالة ما ،التعبير الكتابي لدل تالميذ الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غزة"
 جامعة األزىر .  ،منشورة ،كمية التربية

وط العريضة ( " الخط1998، )لمغة العربية وآدابيا،الفريؽ الوطني لمبحث اوزارة التربية و التعميـ .12
 فمسطيف . .،غزة لمنياج المغة العربية

لدل طمبة المرحمة  مستكل التحصيؿ في المغة العربية(.1998التعميـ الفمسطينية )وزارة التربية و  .11
 .،مركز القياس والتقويـ،فمسطيف،غزة االساسية الدنيا

 المراجع األجنبية :
67- Peck, D.(1998). Multimedia: A Hands on Introduction. U.S.A 

0Delmah Publishers. p157- 158 

 مكاقع اإلنترنت :
 وكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف، برنامج التعمـ التفاعمي، - 68

 :ilp.unrwa.psمف 2/12/2014استخرجت مف الموقع الخاص بالبرنامج بتاريخ 
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 (6ممحؽ رقـ )
 الدراسة أدكات محكمي بأسماء قائمة

 

 مكاف العمؿ التخصص االسـ الرقـ

 إلسبلميةجامعة اال مناىج وطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ محمد شحادة زقوتد.  1

 الجامعة اإلسبلمية ساعد تكنولوجيا تعميـستاذ مأ د.مجدي سعيد عقؿ 2

 جامعة األقصى أستاذ مشارؾ في النحو والصرؼ شيخ العيدأحمد  إبراىيـد.  3

 جامعة األقصى أستاذ مساعد مناىج وطرؽ تدريس عبد الجوادإبراىيـ إياد د. 4

 جامعة القدس المفتوحة ستاذ مشارؾ في الصحة النفسيةأ د. عطاؼ محمودأبو غالي 5

 مختص تربوي في وكالة الغوث الدولية ماجيستير أصوؿ تربية رائد زكي عدواف . أ -6

 مختص تربوي في وكالة الغوث الدولية ماجيستير أصوؿ تربية أ .سبلمة نصر -7

 معمـ بوزارة التربية والتعميـ ماجيستير مناىج وطرؽ تدريس أ . عمر عبد الفتاح يونس -8

 معمـ محوسب بوكالة الغوث ماجيستير مناىج وطرؽ تدريس النيرب زىير أ .إكرامي -9

 معمـ بوكالة الغوث بكالوريوس لغة عربية إياد صبحي عويضة -10
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 غػػػػػػػػػػػػّزة –الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػُة اإلسالميػػػػػػػػػَّػػػػػػػػػػػة 

 شئكُف البحِث العمميِّ كالدِّراسات الُعميا

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ 

ـُ المناىػػػػػػػػػػػػػػِج   كُطرِؽ التدريػػػػػػػػسِ قسػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ

 انسَد اندكتور :....................................................    حفظه هللا

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 
 المكضكع :تحكيـ اختبار

 صص مناىج وطرؽ تدريس تحت عنواف :تقـو الباحثة بدراسة لدرجة الماجستير في تخ

ـ التفاعمي في تنمية التعبير الكتابي لدل يجية مقترحة لتكظيؼ برنامج التعمأثر استخداـ استرات"
 تالميذ الصؼ الثالث األساس كميكليـ نحكه " 

اختبار مف قبؿ الباحثة ، والتي تقيس بعض ميارات التعبير الكتابي  لتبلميذ إعداد  لدراسةا تطمبت و
دخاؿ الكممة  الصؼ الثالث نحو التعبير، و التي تتكوف مف : )التعبير عف الصور و إكماؿ الفراغ وا 
في جممة مفيدة و ترتيب الجمؿ وترتيب القصة وكتابة فقرة( ونرجومف سيادتكـ التكـر بإبداء آرائكـ 

 نود االختبار مف حيث :في ب

 مدى وضوح ،ودقة االختبار. -1
 مدى مناسبة صياغة فقرات االختبار لمستوى تبلميذ الصؼ الثالث األساسي . -2
 مدى مناسبة فقرات االختبار لقياس تنمية التعبير الكتابي لتبلميذ الصؼ الثالث األساسي  . -3
 .  إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسبًا مف فقرات االختبار -4

 لسيادتكـ . اوخالص تقديرى ا،قدـ شكرىتإال أف  ةوال يسع الباحث       
 انثاحصح 

 شيًاء إتراهيى أتى ضثاع 
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 (5ممحؽ رقـ )
 اختبار ميارات التعبير الكتابي لطالب الصؼ الثالث األساسي

 

 00000000000000000000000000000000000000 انًذرسح: 

 

 (      ) األساسي انصانس : انصف                  0 00000000000000000000000000000000000000000االسى: 

 عزيزي الطالب : بيف يديؾ اختبار  لقياس مدى معرفتؾ ومدى تمكنؾ مف بعض ميارات التعبير 

 الكتابي وىذا االختبار ليس لو عبلقة بدرجاتؾ التحصيمية لذا أرجو منؾ اإلجابة عنو بتأف و اىتماـ 

 وموضوعية وااللتزاـ بتعميمات االختبار .

رشادات :   نصائح وا 

 فيـ السؤاؿ جيدًا لكي تسيؿ عميؾ اإلجابة.  -
 قراءة البيانات المعطاة بتمعف . -
 التأكد مف المطموب مف السؤاؿ . -
 األسئمة بدقة قبؿ البدء باإلجابة . اقرأ -
 اتبع تعميمات كؿ سؤاؿ . -
 أجب حسب المطموب مف كؿ سؤاؿ . -
 ال تترؾ سؤااًل بدوف إجابة . -

 دقيقة . 45_  زمف االختبار    

نما بيدؼ  وأخيرًا تأكد أف نتيجتؾ عف االختبار ال تؤثر عمى درجاتؾ في التحصيؿ الدراسي وا 
 حث العممي بما يعود بالنفع والفائدة عميؾ وعمى زمبلئؾ.االستفادة منيا في أغراض الب

 

 شكرا لكـ حسف تعاونكـ 

    الباحثة :شيماء أبو ضباع                                                           
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 اختبار التعبير الكتابي
 

 درجات (3: أكمؿ الجمؿ التالية بكممة مناسبة مما بيف القكسيف :   )   كؿالسؤاؿ األ  
 الدراىـ      (    –الغرؽ         –أماف         –) النير             

 دفف جحا .............................. في الصحراء . -1

 ذىبت نممة إلى ......................... لتشرب . -2

 مف ..................... . أنقذت الحمامة النممة -3

 صارت الحمامة في .................مف كيد الصياد . -4

 درجات (3)   :                مفيدة  مف الكممات التالية ككف جممة السؤاؿ الثاني : 
 يعمموف  –أحتـر  –العماؿ  –وأقدر  –الذيف  -1

........................................................... 
 يحب   –يعمموف   –الذيف  –بإتقاف  –اهلل  -2

.......................................................... 
 ضع الكممات التالية في جممة مف تعبيرؾ :                ) درجتاف ( : ثالثالسؤاؿ ال

 
 :.................................................................تغزؿ 

 
 الطائرة :................................................................
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 (  ) درجتاف                   :مفيدة بجممةعف الصكرة عبر  : رابع السؤاؿ ال

 
          

   
....................................................................... 

 

 درجات(     3)  :بكضع الرقـ المناسب داخؿ المربع الجمؿ اآلتية  رتبالسؤاؿ الخامس: 
 أسرع  وأغمؽ الصنبور .          
 كاف محمد يمشي في فناء المدرسة .           
 ذ.وشكره أماـ التبلميشاىده المدرس           

 . رأى صنبور الماء مفتوحًا ف           
 

 درجات ( 3)          :قصة مفيدة ككفت،لالتالية ترتيب الجمؿ اأعد السؤاؿ السادس  :  
 . ثـ تناوؿ طعاـ الغداء               ............................................. 

 ،ؼ    فخرج الطبلب مف الصقرع الجرس......................................... 

 . توجو أحمد إلى البيت               ............................................. 

 . ألقى التحية عمى أسرتو            .............................................   
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 درجات (3)           أسطر تبيف كيؼ نحافظ عمى صحتنا  ةالسؤاؿ  السابع : أكتب ثالث
............................................................................................. 

 
............................................................................................. 

 
.......................................................................................... 
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 ( 4ممحؽ رقـ )
 

 غػػػػػػػػػػػػّزة –الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػُة اإلسالميػػػػػػػػػَّػػػػػػػػػػػة 
 شئكُف البحِث العمميِّ كالدِّراسات الُعميا

 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ 
ـُ المناىػػػػػػػػػػػػػػِج كُطرِؽ التدريػػػػػػػػسِ   قسػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 
 بسـ  اهلل الرحمف الرحيـ

 :....................................................    حفظو اهللالسيد الدكتور 
 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 

 لقياس ميكؿ المكضكع :تحكيـ استبانة
 

 تقـو الباحثة بدراسة لدرجة الماجستير في تخصص مناىج وطرؽ تدريس تحت عنواف :
 ـ التفاعمي في تنمية التعبير الكتابي لدلعميجية مقترحة لتكظيؼ برنامج التأثر استخداـ استرات"

 " وتتطمب ىذه الدراسة إعداد القائمة التي بيف أيديكـ  تالميذ الصؼ الثالث األساسي كميكليـ نحكه
وبما أنكـ أىؿ خبرة متميزة في المغة العربية ،وطرائؽ تدريسيا فقد رئي االحتكاـ إليكـ، واالستفادة مف 

 خبراتكـ .
بداء الرأي حولو ،ولكـ مطمؽ الحرية في الحذؼ مف والمرجو مف سياد تكـ قراءة بنود االستبانة ،وا 

مضموف القائمة ،أو اإلضافة إليو ، حسب ما ترونو مناسبًا لصالح الدراسة ،وال يسع الباحثة إال أف 
 تقدـ شكرىا ،وخالص تقديرىا لسيادتكـ .

 والسبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
 

 الباحثة
 إبراىيـ أبو ضباعشيماء 
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 استبانة لقياس ميكؿ الطالب نحك التعبير

 
 تؿ السمطاف االبتدائية المشتركة  : المدرسة
 (  ) األساسي الثالث:  الصؼ:..........................................  االسـ
 :الطالب عزيزي
 بينما بعضيا عمي توافؽ قد التي و التعبير نحو الميؿ لقياس العبارات مف مجموعة يمي فيما
 قراءة عبارة كؿ تقرأ أف منؾ يرجي لذا(  X)  الخانة وتحت العبارة األخر أماـ البعض عمي توافؽ ال

  رأيؾ عف تعبر التي إشارة المناسبة تضع ثـ متأنية
 مثاؿ:

 

اكافؽ  الفقرات الرقـ
غير  اكافؽ بشدة

اعارض  اعارض متأكد
 بشدة

    ×   الفراغأحب مشاىدة التمفاز في وقت  1
 

 مالحظة :
 .رأيؾ عف فعبل يعبر ما ىو الصحيح لكف و خطأ أخري و صحيحة إجابات توجد ال. 1
لذلؾ  عبلقة وال فقط، العممي البحث ألغراض المقياس ىذا نتائج استخداـ يقتصر وسوؼ. 2

 .االمتحاف في بعبلمتؾ
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أكافؽ  الفقرات الرقـ
غير  أكافؽ بشدة

أعارض  أعارض متأكد
 بشدة

 المجاؿ األكؿ  :                             الميؿ نحك طبيعة التعبير 
      أحب  التعبير ؛ألنو ممتع وسيؿ . 1

أرى أف التعبير مرتبط بالمواد األخرى  2
 ،ويساعدنا في فيميا.

     

      أرى اف التعبير ميـ في حياتنا . 3
      أراىا .أحب التعبير عف الصور التي  4

أرى أف التعبير ميـ لمواصمة الدراسة في  5
 الجامعة .

     

      أرى أف التعبير يعمؿ عمى تنمية تفكيري . 6
 المجاؿ الثاني :                            الميؿ نحك حصة التعبير

 
      أنتظر حصص التعبير  بكؿ شوؽ وحماسة .  7

8 
عند بدء حصة أشعر بالسرور واالرتياح 

      التعبير .

9 
أشعر بالسعادة عند الحصوؿ عمى درجة 

       عالية في التعبير

      أفضؿ حصة التعبير عف باقي الحصص. 10
      أشعر بالمتعة في حصص التعبير. 11

12 
أحرص عمى تحضير دروس التعبير في 

      المنزؿ .

      اىتـ بدراسة التعبير كي أتفوؽ بو. 13
      أحب اختبار التعبير . 14
      أحب مساعدة زميمي في  حصة التعبير. 15
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أكافؽ  الفقرات الرقـ
غير  أكافؽ بشدة

أعارض  أعارض متأكد
 بشدة

16 
أفرح حينما تختارني المعممة لحؿ سؤاؿ 

 التعبير.
     

      أرغب في تنمية مياراتي )التعبيرية ( . 17
 المجاؿ الثالث:                  الميؿ نحك االستمتاع بالتعبير ك تكظيفو بالحياة العممية 

 

18 
استمتع بتأدية الواجبات المنزلية الخاصة 

 بالتعبير .
     

      أحب المشاركة في مسابقات التعبير . 19

20 
أىتـ بعمؿ الصور والموحات الخاصة 

      بالتعبير .

21 
باألسئمة التي تحتوي عمى ترتيب استمتع 
      الفقرة .

22 
أشعر بالسعادة عند استخداـ ميارة التعبير 

      خارج المدرسة.

      أشعر بالسرور عند التعبير بطريقة صحيحة. 23
      استمتع بدراسة التعبير في وقت الفراغ . 24

25 
المعممة عمبًل  أشعر بالفرح عندما تكمفنى

      خاصًا بالتعبير .

26 
أحب المشاركة في اإلذاعة المدرسية الخاصة 

      بالتعبير.

27 
استمتع في شرح التعبير ألخي األصغر 

      مني.

      أفضؿ األلعاب التي ليا عبلقة بالتعبير . 28
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 (3ممحؽ رقـ )
 برنامج التعمـ التفاعمي لتكظيؼ دليؿ لممعمـ لتدريس التعبير الكتابي باستخداـ استراتيجية مقترحة 

 عزيزي المعمـ :
لتوظيؼ بيف يديؾ دليؿ لتدريس التعبيرالكتابي لمصؼ الثالث األساس باستخداـ استراتيجية مقترحة 

ونحف نذكر حضرتكـ عمى تدريس ونحف نعمـ أف لديؾ ما يكفي لمتدريس،  ،ـ التفاعميبرنامج التعم
 االستراتيجية باستخداـ البرنامج التفاعمي وطريقة التي تتمخص خطواتيا فيما يمي:

وذلؾ الستثارة انتباه التبلميذنحو الموضوع المطموب ،وتيئتيـ نفسيا، وذىنيا لتقبؿ  التمييد : -1
 الموضوع .

 ضيا عمى السبورة الذكية .ويقـو المعمـ بتحديد الصورمف البرنامج  ، وعر  عرض الدرس : -2
:مناقشة سيمائية الصور مع التبلميذ ، وبدء التبلميذ بتعبير عف  مناقشة صكر التعبير كتحميميا -3

الصور وتكويف جمؿ وترتيبيا وكذلؾ ترتيب القصة ويتـ استخراج القيـ والسموكيات أيضا الواردة 
 في الصور .

مف خبلؿ طرحو لممواقؼ وسموكيات  ويتنبأ التمميذ : ويقـو بو المعمـ  ربط التعبير بحياة التالميذ -4
 بما سوؼ يحدث.

وذلؾ بإلقاءأسئمة منوعة سواء عمى البرنامج التفاعمي أو عمى الكراسات لمتأكد مف  التقكيـ : -5
 تحقيؽ األىداؼ التربوية لبلستراتيجية .
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 غػػػػػػػػػػػػّزة –الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػُة اإلسبلميػػػػػػػػػَّػػػػػػػػػػػة 
 شئوُف البحِث العمميِّ والدِّراسات الُعميا
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةِ 
ـُ المناىػػػػػػػػػػػػػػِج وُطرِؽ التدريػػػػػػػػسِ   قسػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ
 انسَد اندكتور :....................................................    حفظه هللا

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
 تحكيـ دليؿ معمـ المكضكع:
 عنواف:صص مناىج وطرؽ تدريس تحت تقـو الباحثة بدراسة لدرجة الماجستير في تخ

ـ التفاعمي في تنمية التعبير الكتابي لدل مقترحة لتكظيؼ برنامج التعميجية أثر استخداـ استرات"
 تالميذ الصؼ الثالث األساس كميكليـ نحكه " 

دليؿ معمـ مف قبؿ الباحثة  والذي يقيس بعض ميارات التعبير الكتابي  إعداد  لدراسةاتطمبت  و
لطبلب الصؼ الثالث األساسي نحو التعبير، و التي تتكوف مف : )التعبير عف الصور ،إكماؿ 

( ونرجومف ،كتابة فقرة الفراغ،  إدخاؿ الكممة في جممة مفيدة ، ترتيب الجمؿ ، ترتيب القصة 
 رائكـ في بنود الدليؿ مف حيث :سيادتكـ التكـر بإبداء آ

 مدى وضوح االستراتيجية المستخدمة . -5
 مدى مناسبة االستراتيجية  لمستوى التبلميذ الصؼ الثالث األساس . -6
 الثالث.مدى تحقؽ األىداؼ بطريقة صحيحة لتبلميذ الصؼ  -7
  االختبار.إضافة أو حذؼ أو تعديؿ ما ترونو مناسبًا مف فقرات  -8

 لسيادتكـ. اوخالص تقديرى اقدـ شكرىتإال أف  ةثوال يسع الباح       
 والسبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 

 انثاحصح 

 شيًاء إتراهيى أتى ضثاع
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:الي  الدرس : إكماؿ الفراغ                                                        ـو
 الحصة :                                                     التاريخ :

 األىداؼ السمككية :
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية صحيحة  . -1

 .عف الجمؿ المطموبة شفوياً  يعبر -2

 يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقؼ -3

 .يكمؿ الجممة بالكممة المناسبة -4

 
 

 

 الوسائؿ التعميمية :
 ، صور التعبير  حاسوب ، ، البرنامج التفاعمي ال، الذكية  السبورة 
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 التقكيـ اإلجراءات كاألنشطة األىداؼ
يعبر عف 

 خبراتو السابقة 
 
 
 

يعبر عف فيمو 
مف خبلؿ 
 االستماع 

 
 
 
 
 

عف الجمؿ  يعبر
 المطموبة شفوياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بند اختبارم :
 كوف جممة مفيدة :

 الحمامة . –يصوب  –إلى  –قوسو  –الصياد 
 بند استماعي :  

 مف أنا ؟
مبنى كبير وجميؿ نحبو كثيرًا ،نتمقى فيو العمـو النافعة ونمارس 

 فيو األلعاب المفيدة ، فمف أكوف ؟
المعمـ مع  يتـ توجيو أنظار التبلميذ إلى الكتاب المقرر مف قبؿ
 مناقشة األمور التي تحتاج توضيح  مف خبلؿ التعبير .

 أكمؿ :
 اسـ أخي _____________ ،مدرستو ______________
 عمره______________ ، مكاف سكنو _____________
 رقـ ىاتفو __________ ، اسـ معممو _____________

 بلميذ مف المعمـ أماـ  الت 34توضيح المطموب مف التعبير  ص  
 إكماؿ الفراغات مف قبؿ التبلميذ عمى الكتاب المدرسي بشكؿ 

 سميـ وصحيح مع مرور المعمـ بيف التبلميذ لئلرشاد  .
 يطمب المعمـ مف التبلميذ فتح الحاسوب تدريبات الدرس الثاني 

 8التدريب رقـ 
  النشاط فيفتح األيقونة عمى اضغط

 عمى يضغط لمسؤاؿ االستماع وإلعادة لمسؤاؿ التمميذ يستمع -
 السماع.                  

 مف المناسبة يختار الكممة ثـ صامتة قراءة الجممة التمميذ يقرأ -
 .الكممات بستاف

 لعدد اإلجابات البطاقة أسفؿ النظر التبلميذ أداء لتقويـ -
 .المحاوالت مجموع مف الصحيحة

 .األسيـ عمى الضغط النشاط إلعادة -

 نتائجو  ادواتو 
 

مبلحظة مدى 
 صحة الحؿ

 
 

مبلحظة دقة  
 االجابة 

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة التعبير 

 الشفوي 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
 صحة الحؿ 
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يتنبأ بما 
سيحدث في 

 بعض المواقؼ 
 
 
 
 
 
 

يكمؿ الجممة 
  بالكممة المناسبة

 .المنزؿ عمى الضغط لمخروج -
طاقات مف قبؿ التبلميذ لمتعريؼ بأنفسيـ ووضعيا فى بإعداد 

 مقدمة أعماؿ التبلميذ 
 

 : ماذا يحدث لك ؟
 ؟لـ توجد مدارس تعميـ األطفاؿ 

 ما واجبؾ نحو المدرسة ؟
 
 : تقكيـ ختامي 

 أكمؿ الجمؿ بالكممة المناسبة مما بيف القوسيف :
 متنكرًا (   -األنوار     -)المممؾ   

 . أعجب ....... بذكاء األخوات الثبلثة 

 ........... خرج الممؾ ذات ليمة 

  أصدر المممؾ أمرًا بإطفاء .......... في الببلد 

 :غمؽ الدرس 
 يذسرد كؿ تمميذ معمومات عف نفسو أماـ التبلم

 
 
 
 
 

 
 
 
 

مبلحظة 
 صحة الحؿ 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
 صحة االكماؿ 
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 وضع الكممة في جممة مفيدة الدرس :                            اليـو :                   
 

 الحصة :                            التاريخ :                  
 

 األىداؼ السمككية :
 يقرأ كممات سبؽ تعمميا .  -1
 . يقرأ الفقرة قراءة معبرة ونموذجية -2
 .  يتعرؼ عمى الكممات الجديدة -3
 .  يستخرج الميارات المغوية  -4
 .  يتنبأ بما سيحدث في بعض المواقؼ -5
 . يضع الكممات التالية في جممة مفيدة -6

 الكسائؿ التعميمية :

 حاسوب ، ، البرنامج التفاعمي   ، صور التعبيرال، الذكية  السبورة 
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 األىداؼ

 

 األنشطة كاإلجراءات

 

 التقكيـ

يعبر عف 
 خبراتو السابقة 

 
 
 

يعبر مف 
خبلؿ فيمو 

 عف االستماع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يقرأ الفقرة 
قراءة معبرة 
 ونموذجية 

 
يتعرؼ عمى 

الكممات 
 الجديدة 

 
 
 
 
 

 : بند اختبارم
 ت سبؽ تعمميا قراءة بعض الكمما

 مقاعدىـ . –المغادريف  –المسؤوؿ  –الفمسطينية  –عينييا  -ليمتيا  
 
 بند استماعي : 

نا إلى ربنا لمنقمبوف "" سبحاف الذي سخر لنا   ىذا وما كنا لو مقرنيف وا 
 مف خبلؿ االستماع لمدعاء أناقش التبلميذ فيما يمي :

 متى نقوؿ الدعاء السابؽ ؟ -
 عدد بعض وسائؿ المواصبلت التي سخرىا اهلل لنا ؟ -
 ما وسيمة المواصبلت التي تنقمنا جوًا ؟ -
 مف أيف تقمع الطائرة ؟ -
 ما اسـ المطار الموجود في غزة ؟  -

يقـو المعمـ بعرض  الفقرة المراد قراءتيا عمى لوحة  مكبرة ثـ يقـو المعمـ 
بقراءتيا قراءة نموذجية ويقرأ التبلميذ بمستويات مختمفة ومناقشة الفقرة 

واستخراج الكممات الجديدة مثؿ السفر وتطرح المعممة بعض األسئمة ما 
 سؤوؿ ما جمعيا ____نوع الحرؼ فييا ، الم

 ،تذاكر ما مفردىا ،ما مثناىا _____ 
 صالة ما جمعيا ومثناىا_______

 المغادريف ما مفردىا ______ 
 الموظؼ ما جمعيا ما مثناىا _______
 توجيت ما مرادفيا _____________

 تقكيـ مرحمي :
 أكمؿ حسب المثاؿ :
 وصؿ       وصمت 

 توجو        ............

 

 وأدكات

 نتائجو
 

يالحظح 

صحح 

 انقراءج

 

 

 

 

يالحظح 

حسٍ 

 االسرًاع 

 

 

 

 

 

يالحظح 

 صحح انحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح دقح 

 انقراءج 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح 

صحح 

 اإلجاتح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 الحققائمةىالم

113 113 

يستخرج 
الميارات 
 المغوية 

 
 
 
 

يتنبأ بما 
سيحدث في 

 بعض المواقؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يضع الكممات 
التالية في 
 جممة مفيدة

 
 
 
 
 
 
 

 ..     قدمت .......
 ختـ                  .........

 ماذا يحدث لك :
 تأخرت األسرة عف موعد السفر؟

 نسيت األسرة جوازات السفر في البيت ؟
 لو لـ يتـ صناعة طائرة ؟

(  مف  4تطمب المعممة مف التبلميذ فتح الحاسوب عمى التدريب رقـ )
 الدرس الخامس 

 عمييا  اضغط األيقونة لفتح
 .قراءتيا ويحاوؿ الكممة مرور التمميذ ينتظر -
 وصوليا إلى منتصؼ الشاشة . عند الكممة قراءة إلى التمميذ يستمع -
 عمييا . نضغط الكممة سماع إلعادة -
 قمـ السابؽ  عمى يضغط السابقة الكممة إلى لئلستماع - 
 قمـ التالي . عمى يضغط التالية الكممة إلى لبلستماع -
 .البيت عمى يضغط النشاط مف لمخروج -

 تقكيـ ختامي :
 ضع الكممات التالية في جممة مفيدة :

 توجيت :...................................................
 الطائرة :....................................................

 :نشاط بيتي
 ضع الكممات التالية في جمة مف عندؾ :

 ..........................................المكاصالت 
 السيارة ...............................................

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح 

صحح 

 اإلجاتح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح 

صحح 

 اإلجاتح 

 

 

 

 

 

يالحظح 

صحح 

 اإلجاتح  
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 ترتيب الجمؿ الدرس :        اليـو :                                                   
 

 الحصة :                             التاريخ :                           
 

 األىداؼ السمككية :
 
 يقرأ الفقرة قراءة جيرية صحيحة  . -1

 يعبر عف فيمو لمضموف  الجمؿ . -2

 يرتب الجمؿ ترتيبًا شفويًا مف خبلؿ المعب . -3

 يرتب الجمؿ حسب تسمسميا في الكراسة . -4

 يقرأ الفقرة بعد ترتيبيا . -5

 الكسائؿ التعميمية :
 السبورة الذكية ، الحاسوب ، البرنامج التفاعمي ،  صور القصة 

 شرائح لمعبارات المراد ترتيبيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 قائمةىالمالحق

115 115 

 

 التقكيـ األنشطة كاإلجراءات األىداؼ
 

يؼة ػٍ 

 خثراذه انساتقح 

 

 

 

 

 

 

يؼثر ػٍ فهًه 

يٍ خالل 

 االسرًاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكىٌ جًال ً 

 يٍ انكهًاخ 

 

 

 

 

 

 

 

يقرأ انفقرج 

قراءج جهريح 

 يؼثرج 

 

 

 

 

 

 

 

 : بند اختبارم 
 ترتيب الكممات ليكوف جمبًل مفيدة :

 أذىب  –إلى  -مبكراً  –المدرسة 
.................................................. 

 : بند استماعي
انتصر في معارؾ كثيرة عمى األعداء وفتح ببلد الشاـ وفارس لقب 
بسيؼ اهلل المسموؿ زلـ يسمـ جسمو مف طعنو سيؼ وضحى بنفسو 

 مف أجؿ عمو راية اإلسبلـ .
 
 لماذا لقب خالد بسيؼ اهلل المسموؿ ؟ -
 فتحيا خالد بف الوليد ؟ما الببلد التي  -
 ىؿ تحب أف تكوف مثمو قائد عظيـ ؟ كيؼ يتحقؽ ذلؾ ؟ -

 
 تقكيـ مرحمي :

 بف  -الوليد  -في  -خالد -ولد -مكة
................................................. 

 معركة  –بيف  –المسمميف  -مؤتة –قامت  –الروـ 
.............................................. 

عرض الفقرة المراد ترتيبيا عمى لوحة كبيرة لقراءتيا مف قبؿ المعمـ 
 والطبلب 

 )   ( ثـ تناوؿ طعاـ الغداء .
 )   (فخرج الطبلب مف الصؼ .

 )   ( توجو أحمد إلى بيتو .
 )   ( ألقى التحية إلى أسرتو .

 )  ( قرع الجرس

  أدكاتو 

 نتائجو
 

 

 

 

يالحظح حسٍ 

 االسرًاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح صحح 

 انحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح صحح 

 اإلجاتح 
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يؼثر ػٍ فهًه 

نًضًىٌ 

 انجًم 

 

 

 

يرذة انجًم 

حسة ذسهسهها 

 في انكراسح 

 

 

 

 

 

يقرأ انفقرج تؼذ 

 ذرذيثها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرحميتقكيـ 
 أجب :

 ماذا تفعؿ قبؿ الذىاب إلى المدرسة ؟ -
 لماذا تذىب إلى المدرسة ؟ -

 تقـو المعممة بتوزيع شرائح  التي تحتوي عمى 
العبارات المراد ترتيبيا عمى الطبلب غير مرتبة ثـ يطمب منيـ 

 القياـ بترتيبيا قراءة جيري صحيحة .
راءة جيرية  يطمب المعمـ مف الطبلب قراءة الفقرة بعد ترتيبيا ق

 صحيحة 
تطمب المعممة مف التبلميذ فتح الحاسوب عمى الدرس السادس  

  15التدريب رقـ 
 لفتحيا البطاقة عمى اضغط -
 مف مرة . أكثر السؤاؿ لسماع السماعة عمى اضغط -
ووضعيا في المكاف  اسحبيا ثـ الكممة عمى بالفأرة اضغط -

 المناسب عمى النقاط وىكذا.
 .لمنشاط لمرجوع األسيـ عمى اضغط -
 النشاط جانب عمى التقويـ -
 .لمخروج المنزؿ عمى اضغط -

 تقكيـ ختامي :
 )  ( ثـ أقمعت الطائرة نحو السماء  

 )  ( دخؿ الركاب الطائرة .
 )  ( وربط أحزمة األماف .

 ) ( وساعدت المضيفات المسافريف في الوصوؿ إلى مقاعدىـ .
 غمؽ الدرس :

 ماذا تعممنا اليـو في الحصة 
 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح صحح 

 انحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يالحظح دقح 

 انقراءج 
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 ترتيب القصة الدرس :   اليـو :                                                              
 

 التاريخ :                                                              الحصة :
 

 األىداؼ السموكية :
 شفويًا.عف فيمو لمقصة  يعبر -1
 يبدي رأيو في بعض التصرفات في القصة . -2
 سرد القصة بمغتو الخاصة. يعيد -3
 يرتب الجمؿ ليكوف قصة . -4

 

 الكسائؿ التعميمية :
 السبورة الذكية ، الحاسوب ، البرنامج التفاعمي ،  صور القصة 
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 التقويـ األنشطة واإلجراءات األىداؼ 
 

يقرأ كممات 
 سبؽ تعمميا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعبر شفويًا 
محتوى صور 

 القصة

 اختبارم :بند 
يقـو الطالب بفتح السؤاؿ الذي يحدده المعمـ مف البرنامج وىي لعبة 
الطائرة وقراءة الكممات التالية : بديعة ، اندلعت ،سخر ، ىائؿ ، 

 شب ،يائسة 
 بند استماعي :

 حيوافٌ  ضخـ يعيش في الغابة  ،لو خرطـو طويؿ فمف ىو ؟
 ما اسـ ىذا الحيواف ؟ 
 أيف يعيش الفيؿ ؟ 
 غطي جسـ الفيؿ ؟ماذا ي 

 تقكيـ مرحمي :
 أكمؿ : 

 مف الطيور التي نعرفيا .................. و ..................
 التمييد :

يقوـ المعمـ بعرض الصورة عمى السبورة الذكية مف خبلؿ البرنامج 
التفاعمي ثـ يقوـ المعمـ بتوجيو التبلميذ إلى الصورة ويناقش التبلميذ 

 . في محتوى صورة الدرس
 مف يصؼ لي الغابة في الصورة ؟ 
 ماذا حدث في الغابة ؟ 
 لماذا تبدو الحيوانات مرتبكة ؟ 
 ماسبب اندالع الحريؽ في الغابة ؟ 
 ماذا فعؿ العصفور ؟ 
 كيؼ اطفأت الحيوانات الحريؽ ؟ 
 كيؼ ساعدت الحيوانات بعضيا ؟ 
 ما الفائدة المستفادة مف القصة ؟ 
  ما أكثر شخصية أعجبتؾ في القصة 

 نتائجو أدواتو
 
 

مبلحظة 
حسف 

 االستماع
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ 

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 االجابة 
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يتنبأ بـ 
سيحدث في 

بعض 
 المواقؼ 

 
 
 
 

يعيد سرد 
 القصة بمغتو

 
 
 
 
 
 
 

يرتب الجمؿ 
 ليكوف قصة 

 في اعتقادؾ ما ذا سيحدث لو  
 لـ يخبر العصفور الحيوانات ؟ 
 لـ تطفأ الحيوانات الحريؽ ؟ 
 لـ تتعاوف الحيوانات في اطفاء الحريؽ ؟ 

 تقكيـ مرحمي :
 يسرد التمميذ القصة بمغتو الخاصة 

مف درس  17يقوـ التبلميذ بفتح البرنامج التفاعمي التدريب رقـ 
 العصفور والنار ويقوـ بترتيب الجمؿ ليكوف قصة مفيدة 

 يضغط عمى البطاقة لفتحيا   -
 عمى حدى يضغط عمى الميكرفوف لسماع كؿ جممة  -
 نقؿ الجمؿ إلى مكانيا الصحيح عف طريؽ السحب  -
 يوجو المعمـ التبلميذ ويقوـ بمتابعتيـ  -
 يكوف التقويـ عمى جانب البطاقة  -

 تقكيـ ختامي :
 رتب الجمؿ التالية لتكوف قصة مفيدة :

 أسرع محمد وأغمؽ الصنبور .           
 كاف محمد يمشي في فناء المدرسة .           
 . شاىده المدرس وشكره أماـ التبلميذ          
 .رأى صنبور الماء مفتوحًا          

 النشاط البيتي :
 77رتب القصة داخؿ الكتاب صفحة 

 
مبلحظة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الحؿ
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الترتيب

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 قائمةىالمالحق

112 112 

 كتابة الفقرة الدرس :                                            اليـو :                 
 

 الحصة :                        التاريخ :                                  
 

 األىداؼ السموكية :
 يعبر شفويًا عف كؿ صورة مف صور التعبير بمغة سميمة .  -1
 يبدي رأيو في بعض التصرفات الواردة في الصورة . -2
 النظافة .تستنج أىمية المحافظة عمى  -3
 يتنبأ بـ سيحدث في بعض المواقؼ . -4
 يعبر بجممة مفيدة تعبيرًا كتابيًا عف كؿ صورة . -5
 يكتب الفقرة عف النظافة . -6

 
 

 الكسائؿ التعميمية:  
 .، صور التعبير   حاسوب ، ، البرنامج التفاعمي ال، الذكية  السبورة  
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 التقكيـ األنشطة كاإلجراءات األىداؼ

 
كهًاخ سثق  يقرأ

 ذؼهًها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يؼثر ػٍ يحرىي 

 صىرج انذرس

 شفىياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بند اختبارم :
 يقرأ كممات سبؽ تعمميا  الوقاية ، الصحة ، المكشوفة ، التموث

 النظافة
 بند استماعي :

أحمد تمميذ نظيؼ ،كؿ يوـ يقـو بتنظيؼ الفصؿ ،فشكرتو المعممة 
 عمى نضافتو وىنؼ جميع التبلميذ النظافة مف اإليماف

 
 تقكيـ مرحمي :

 أكمؿ :
 النظافة مف ...................

 التمييد :
 يقـو المعمـ بتحديد الصور التي سيتـ مناقشتيا مف البرنامج التفاعمي

الطالب بفتح الصورة  التي يحددىا المعمـ يضغط عمى االيقونة يقـو 
 لفتحيا ثـ يقـو المعمـ بتوجيو التبلميذ إلى الصور ويناقش التبلميذ في

 محتوى صور الدرس.
 ويقوـ بعرضيا عمى السبورة الذكية ويقوـ بطرح األسئمة التالية :

 ماذا يشتري ىذا الولد ؟ ىؿ ىي مكشوفة أـ مغطاة ؟ 
  نشتري الخضراوات ؟ وما فائدتيا ؟مف أيف 
 ماذا يحدث إذا تـ أكميا دوف غسميا ؟ 
 ماذا يفعؿ الولد ؟ ىؿ ما فعؿ صحيح ؟ 
 بما تنصحو ؟ 
 
 
 
 

 أدواتو
مبلحظة 

 صحة القراءة 
 
 

مبلحظة حسف 
 االستماع 

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
 صحة الحؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتائجو
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يؼثر ػٍ يحرىي 

صىرج انذرس 

 كراتياً 

 

 
 
 

يتنبأ بما سيحدث 
في بعض 
 المواقؼ
 
 
 
 
 

يبدي رأيو في 
 بعض المواقؼ

 تقكيـ مرحمي
 يطمب المعمـ مف التبلميذ بالتعبير عف كؿ صور بجممة مفيدة

 متابعة حؿ التبلميذ وتصحيح األخطاء عمى كؿ صورةيقـو المعمـ ب
 لك؟ماذا يحدث  -
 لـ يغسؿ الولد الخضراوات؟ -
 أكؿ الحموى المكشوفة مف البائع ؟ -
 ألقى القمامة في الشارع ؟ -
الرابع  مف البرنامج مف الدرس  ( 15) ذ التدريب رقـ التبلمييفتح 

 يحاكـ التبلميذ المواقؼ والسموكيات والتفاعمي 
 

 ويبدي رأيو في مواقؼ معطاة مف صور الدرس كتابياً 
 لفتحيا البطاقة عمى ضغطي _

 مف مرة . أكثر السؤاؿ لسماع السماعة عمى ضغطي -
عيا في المكاف المناسب ووض بيااسح ثـ الكممة عمى بالفأرة ضغطي -

 وىكذا.
 يوجو المعمـ التبلميذ ويقوـ بمتابعتيـ

 . النشاط جانب عمى التقويـويكوف  -
 تقكيـ ختامي :

 عبر كتابيًا عف عادة النظافة  بثبلث جمؿ
 

 النشاط البيتي :
 اكتب ثبلث أسطر عف الطعاـ الجيد

 
مبلحظة 
صحة 
 اإلجابة
 
 
 
 
 
 
 
 
يالحظح 

 صحح انحم  

 

 

 

 

 

يالحظح دقح 

 األداء
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 (2ممحؽ رقـ )

 البرنامج التفاعمينماذج مف بعض التدريبات عمى 
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 (1ممحؽ رقـ )
 تسييؿ ميمة باحثة
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Abstract 
 

 

This study aims to tackle the effect of using suggested strategy to utilize 

interactive learning prgrame on developing written composition skills of 

third graders and their tendencies towards it.  

 
 

Study problem is identified in the following main question: 
 

What is the effect of using suggested strategy to utilize interactive learning 

on developing written composition skills of third grade pupils and their 

tendencies towards it? 
 

Study sub-questions: 
 

1. Are there statistical differences at level (2025 ≤ α) between grades 

average of the experimental group, which was taught by the suggested 

strategy, and the control group in the written composition test?  

2. Are there statistical differences at level (2025 ≤ α) between responses 

average of both groups in the tendency towards written composition 

scale?  
 

To answer the questions, the researcher adopted the experimental method to 

identify the effect of using the suggested strategy. Study sample consisted of 

60 pupils who were selected through simple random sampling from Tal Al 

Sultan Joint Elementary School in Rafah. They were equally divided into 

two groups; experimental group which was taught by the suggested strategy 

and the control group, which was instructed by the traditional method.  
 

Study tools were the written composition skills list, teacher’s guide, a 

questionnaire, which its validity and reliability were checked. To check 

validity of hypotheses and answer the questions, some statistical tests were 

used, especially T-test for two independent samples.     
 

Study results: 
    

1. There are statistical differences at level (2025 ≤ α) between grades 

average of both groups in the post-test of written composition skills in 

favor of the experimental group.  

2. There are statistical differences at level (2025 ≤ α) between responses 

average of both groups in the tendency towards written composition 

scale in favor of the experimental group. 
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Study recommendations:  
  

 Concentrate on written composition skills in different educational 

grades, particularly the elementary.  

 Enlighten teachers about the significance of interactive learning and 

its effective role in developing written composition skills.  

 Work on drafting a special guide for teachers to develop students’ 

written composition skills.  
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