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 إهداء
 

  .وحفظو اهلل أداهو والدي، الزهاف هر عمى بو افتخاراً  عالياً  رأسي رفعأ هف إلى

  .العافيةو  الصحة أتـ في اهلل أبقاىا والدتي ،بدعائيا وأهطرتني ،نانياحب غهرتني التي إلى

 لي قيهة ال الذيف خواتيأو  خوانيإ ،وقوتي سندي إلى ،عروقي في يجري حبيـ هف إلى

  .بدونيـ

 .وأصدقائي عائمتي والهساعدة العوف يد لي وقدهوا ،دربي في التفاؤؿ زرعوا هف إلى

 ..عذابات األسرى.. وآالـ الجرحى إلى

 نا األبرار جهيعا..إلى الدهاء الحية.. دهاء شيدائ

 ...... الهتواضع البحث ىذا إتهاـ في ساعد هف كؿ إلى

أف يتقبميا عنده.. وأف ينفع بيا  أىدي رسالتي ىذه.. ثهرة جيدي وبحثي.. راجيًا هف اهلل

 اإلسبلـ والهسمهيف، إنو سبحانو نعـ الهولى، ونعـ النصير.
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 شكر وتقدير
لػػػػؾ الحهػػػػد والشػػػػكر عمػػػػى عظػػػػيـ عطايػػػػاؾ، فهنػػػػؾ القػػػػوة فػػػػي لحظػػػػػات  إليػػػػي

، وحػػػدؾ الهنػػػة، فمقػػػػد أعنػػػت فيسػػػػرت ، لػػػؾضػػػعؼ، وهنػػػؾ العمػػػـ فػػػي أوقػػػات الجيػػػػؿال
   ، وبعد:ويسرت فأعنت

، الجاهعػػة اإلسػػبلهية هنػػارة العمػػـبل يسػػعني إال أف أتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير إلػػى فػػ
، وأصػػػالة ،وعمهػػػا ،طالػػػب الفمسػػػطيني خمقػػػاالتػػػي تػػػؤدي رسػػػالتيا فػػػي بنػػػاء شخصػػػية ال

جهيػػػع الهجػػػاالت  لهواصػػػمة العمػػػـ والهعرفػػػة فػػػي لطمبػػػةيػػػا اوإلتاحتيػػػا الهجػػػاؿ أهػػػاـ أبنائ
 .  العمهية الهختمفة

أف أتقػػدـ بخػػالص الشػػكر والعرفػػاف  ي الشػػريؼهػػمويطيػػب لػػي فػػي ىػػذا الهقػػاـ الع
ووقػتيـ  ،الػذيف أسػيهوا بعمهيػـ الػوافر ،واأليػادي الهباركػة ،الجهيػؿ إلػى القمػوب الطيبػةب

ا العهػؿ الهتواضػع هكنت هف إخراج ىػذفي هساعدتي حتى ت ،وعونيـ الصادؽ ،الثهيف
 .إلى حيز الوجود

حقاقػػًا لمحػػؽ إلػػى هػػف ال توفيػػو كمهػػات الشػػكر حقػػو، اعترافػػًا بالفضػػؿ أتقػػدـ ، و وا 
فشػهمني  ،، الػذي تتمهػذت عمػى يديػوإلى أستاذي الػدكتور الفاضػؿ هحهػد شػحادة زقػوت

ىػػػػذه  إلػػػىي أف تصػػػؿ الدراسػػػة فػػػ ،وتوجيياتػػػو التػػػي كػػػاف ليػػػا األثػػػر العهيػػػؽ ،برعايتػػػو
رًا هديػػدًا، وتوفيقػػًا فػػي كػػؿ الهجػػاالت، ُهػػوعُ  ،يهنحػػو صػػحًة وافػػرة ، فػػاهلل أسػػأؿ أفالصػػورة

وسعادة في الػدنيا واخخػرة، ويجعمػو هنػارًة لمعمػـ، وقػدوة لطبلبػو عمػى الػدواـ ، فجػزاه اهلل 
 خير الجزاء. عني

 سداوود درويػش حمػ لػدكتوركها أتقدـ بالشكر الجزيؿ لعضػوي لجنػة الهناقشػة ا
 هناقشة ىذه الدراسة. ووافقا عمىالمذيف تكرها  إبراىيـ سميهاف شيخ العيد،والدكتور 

فػػي تحكػػيـ  العمهػػي يػػووتوجي هكهػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لكػػؿ هػػف شػػارؾ بجيػػد
لػػػى كػػػؿ هػػػف شػػػارؾ بعػػػوفأدوات الدراسػػػة  ،أو كمهػػػات تشػػػجيع، أو دعػػػاء، أو جيػػػد، ، وا 

، بخػػػالص التقػػػدير واالعتػػػراؼ بالجهيػػػؿـ إلػػػييـ جهيعػػػًا أتقػػػد؛ وليػػػس لسػػػانو بػػػدعوة خيػػػر
   في كؿ ذي صاحب فضؿ جزءًا هها قدـ.ألو  ،وعهراً  وأرجو هف اهلل أف يعطيني قوةً 
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 هػا إذ إنجػازه، إلػى وفقنػي أف العظػيـ اهلل أحَهػدُ  الهتواضع العهؿ ىذا نياية وفي
 لعمػـ،ا أىؿ هف عباده بفضؿ ثـ وتوفيقو، اهلل بفضؿ إال الهرحمة ليذه يصؿ أف لو كاف
 إنجػػاز فػي األثػػر أكبػر ليػػا كػاف التػػي الصػادقة وهعػػونتيـ ،الػوافر بعمهيػػـ أسػيهوا الػذيف
خراجيا الرسالة ىذه  نقػص هػف يخمػو ال إنسػاني عهؿ كأي وىو يراـ، ها أحسف عمى وا 
 خطػأ هػف فيػو كػاف وهػا وتعػالى، سػبحانو اهلل فهػف صػواب هػف فيو كاف فها قصور، أو

 هػػف سػػهة الػػنقص وجعػػؿ بالكهػػاؿ لنفسػػو تفػػرد الػػذي هلل والحهػػد والشػػيطاف، نفسػػي فهػػف
 .البشر عباده سهات

 

 واهلل ويل التوفيق
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 بيان عمر دحالن
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 ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي فاعمية برناهس قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية 
 هيارات التعبير الشفوي لدى تمهيذات الصؼ الرابع األساسي.

فاعمية برنامج قائم عمى الحكايات  ماث حددت هشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:حي
 ؟األساسي الرابع مميذات الصفت لدى التعبير الشفوي ميارات تنمية في الشعبية

 وتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ساسي؟األ الرابع الصؼ لتمهيذات الهناسبة التعبير الشفوي هيارات ها .1

 مهيذاتهية هيارات التعبير الشفوي لدى تنالبرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في ت ها .2
 الصؼ الرابع األساسي؟

قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفوي في البرناهس الها فعالية  .3
الصؼ  يذاته( لدى تمسدلغة الج -الجوانب )الفكرية، المغوية، الصوتية، الهمهحية

 الرابع األساسي؟

ولئلجابة عف أسئمة الدراسة استخدـ الباحث الهنيجيف الوصفي في تحديد هيارات التعبير 
( تمهيذة هف 68الشفوي، والتجريبي في الكشؼ عف فاعمية البرناهس، وتكونت عينة الدراسة هف )

ونس االبتدائية الهشتركة الصؼ الرابع تـ اختيارىا بالطريقة العشوائية البسيطة هف هدرسة خاف ي
( تمهيذة درسف 34)أ(، وزعت إلى هجهوعتيف هتساويتيف، الهجهوعة التجريبية وبمغ عدد أفرادىا )

( تمهيذة درسف وفؽ الطريقة 34وفؽ البرناهس الهقترح، والهجهوعة الضابطة وبمغ عدد أفرادىا )
 االعتيادية.

شفوي، ودليؿ الهعمـ القائـ عمى وتهثمت أدوات الدراسة في قائهة هيارات التعبير ال
الحكايات الشعبية، وبطاقة الهبلحظة، وتـ التأكد هف صدقيا وثباتيا، ولمتحقؽ هف صحة 

حصائية الهناسبة وأىهيا سة تـ استخداـ بعض االختبارات اإلالفروض واإلجابة عف أسئمة الدرا
 )ت( لعينتيف هستقمتيف، وهعاهؿ الكسب لببلؾ. اختبار

 وات الدراسة وتحميل البيانات أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:وبعد تطبيق أد
في هتوسط درجات  (α ≥ ...5)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة  .1

تمهيذات الهجهوعة التجريبية البلتي تعمهف باستخداـ البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية، 
تي تعمهف بالطريقة االعتيادية في التطبيؽ وهتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة البل

 البعدي لبطاقة الهبلحظة لصالح تمهيذات الهجهوعة التجريبية.
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في هتوسط درجات  (α ≥ ...5)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة  .2
"لغة  الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في الجوانب )الفكرية، المغوية، الصوتية، الهمهحية

 ( في التطبيؽ البعدي  لبطاقة الهبلحظة لصالح تمهيذات الهجهوعة التجريبية.سد"الج

أظيرت النتائس أف البرناهس القائـ عمى القصص والحكايات الشعبية لو فاعمية كبيرة في تنهية  .3
الصؼ الرابع األساسي، حيث بمغ هعدؿ الكسب  هيذاتهيارات التعبير الشفوي لدى تم

 (.1.2لمهجهوعة التجريبية )

 وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بما يمي:
مهعمهيف عمى توظيؼ الحكايات الشعبية في تدريس التعبير حث الهشرفيف التربوييف ل -

 الشفوي.
تضهيف براهس إعداد الهعمـ خبرات تهكنيـ هف توظيؼ الحكايات الشعبية في التدريس هف  -

 .خبلؿ تخطيط التدريس، وتنفيذه ، وتقويهو
طي الهناىس قابمية الهحتوى الدراسي ألف يكوف حكاية ُتحكى هف قبؿ الهعمـ أو هراعاة هخط -

الطالب، وذلؾ كخطوة لجعؿ الحجرة الدراسية هشوقة هحببة لدى الهتعمهيف؛ هها يحد هف 
 تعميهي في العهمية التعميهية. الالهشكبلت التي تؤدي إلى اليدر التربوي ، والفاقد 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effectiveness of a 

program based on folk tales in the development of the fourth graders'  

oral expression skills. 

The study main question was : What is the effectiveness of a program 

based on folk tales in the development of the fourth graders'  oral 

expression skills? 

The  study sub- questions are : 

1 . What are fourth graders' oral expression skills? 

2 . What is the program based on folk tales in the development of the 

fourth graders'  oral expression skills? 

3 . What is the effectiveness of a program based on folk tales in the 

development of oral expression skills  aspects ( intellectual , linguistic , 

audio , allusive) for the fourth graders ? 

To answer the questions of the study , the researcher used two 

approaches descriptive in determining the skills of oral expression , and 

the experimental to explore the effectiveness of the program , the study 

sample consisted of (68) female pupils from the fourth grade, selected 

randomly from Khanyounis Primary School (A) , and distributed equally 

into two groups, the experimental group (34) schoolgirl studied according 

to the proposed program, and the control group (34) schoolgirl studied 

according to the traditional way .The study tools were a list of oral 

expression skills , a teacher's guide based on folk tales , and an 

observation card which were validated and reliable. To validate the 

hypothesis and to answer the questions of the study, the researcher used 

some statistical tests appropriate and most importantly t-test for two 

independent samples , and the coefficient of gain for Black .After 

applying and analysis of tools, data showed the following results: 

1 . There are statistically significant differences at (α ≥ 0.05) in the mean 

scores of fourth graders of the experimental group who learned by the 

program based on folk tales , and the mean scores of the pupils of the 

control group who learned in the traditional way on the post 

application observation card in favor of the experimental group . 

2 . There are statistically significant differences at (α ≥ 0.05) in the mean 

scores between the experimental group and control group in the aspects 

of ( intellectual , linguistic , audio , allusive ) on the post application 

observation card in favor of the experimental group . 

The Results showed that the program based on the stories and folk 

tales was very effective in developing the oral expression skills for the 

fourth graders, with an average gain of the experimental group ( 1.2 ) .  

In light of these results the study recommended the following: 

- Supervisors should prompt teachers to use folk tales in teaching of oral 

expression . 
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- Teacher preparation programs should include activities to enable them 

employing folk tales in teaching through planning instruction , 

implementation, and evaluation . 

- The curriculum planners should take into account susceptibility course 

content to be a tale narrated by the teacher or the student , as a step to 

make the classroom interesting and grainy for learners ; limiting the 

problems that lead to educational wastage, and wastage instructional in 

the educational process . 
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 دليل المحتويات

 رقم الصفحة المحتويات
 أ قرآنيةآية 
 ب إىداء

 ت شكر وتقدير
 ج همخص الدراسة

 خ نجميزيةمص الدراسة بالمغة اإلهخ
 ذ دليؿ الهحتويات
 س قائهة الجداوؿ
 ش قائهة الهبلحؽ

 9-1                                              الفصل األول: خمفية الدراسة وأىميتيا
 2 هقدهة 

 5 هشكمة الدراسة
 5 فروض الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة
 6 أىهية الدراسة
 7 حدود الدراسة

 8 هصطمحات الدراسة
 01-11                                                      الفصل الثاني: اإلطار النظري

 11 المحور األول: القصص والحكايات الشعبية 
 12 لقصةا تعريؼ

 14 األىداؼ التربوية لقصص األطفاؿ
 15 عناصر القصة
 16 أنواع القصص

 17 ههيزات القصص
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 .2 وظيفة الحكاية الشعبية وقيهتيا التربوية
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 .2 عناصر الحكاية الشعبية
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 24 ههيزات الحكاية الشعبية
 25 أسس يجب هراعاتيا عند تأليؼ واختيار الحكايات لؤلطفاؿ

 26 خطوات التدريس باستخداـ القصة والحكاية
 27 المحور الثاني: التعبير الشفوي

 28 هفيـو التعبير
 28 الفرؽ بيف التعبير واإلنشاء

 29 أىهية التعبير 
 .3 ؼ تدريس التعبير أىدا

أىداؼ تدريس التعبير كها ورد في الخطوط العريضة لهنياج المغة العربية 
 الفمسطيني.

31 

 31 صعوبات تواجو الهعمـ والتمهيذ في عهمية التعبير وطرؽ عبلجيا
 32 أنواع التعبير 

 33 هفيـو التعبير الشفوي 
 33 أسس التعبير الشفوي

 34 أىداؼ التعبير الشفوي 
 36 أىهية التعبير الشفوي 
 37 هيارات التعبير الشفوي 

 37 هجاالت )أشكاؿ( التعبير الشفوي 
 38 تدريس التعبير الشفوي ةطريق

 55-01                                                  الفصل الثالث: الدراسات السابقة
 42 عبية الهحور األوؿ: دراسات تتعمؽ بالقصص والحكايات الش

 48 التعميؽ عمى دراسات الهحور األوؿ
 .5 الهحور الثاني: دراسات تتعمؽ بالتعبير الشفوي

 53 التعميؽ عمى دراسات الهحور الثاني
 55 التعميؽ العاـ عمى فصؿ الدراسات السابقة
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 77-56                                                 الفصل الرابع: الطريقة اإلجراءات
 57 هنيس الدراسة
 57 هجتهع الدراسة

 57 الدراسةعينة 
 58 إعداد قائهة هيارات التعبير الشفوي 

 59  البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية بناء
 67 إعداد بطاقة الهبلحظة 

 72 تطبيؽ البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية
 72 البياناتاألساليب اإلحصائية الهستخدهة في هعالجة 

 88-77                              ومناقشتيا وتفسيرىا الفصل الخامس: نتائج الدراسة
 74 السؤاؿ األوؿاإلجابة عف 

 75 الثانياإلجابة عف السؤاؿ 
 75 السؤاؿ الثالثاإلجابة عف 

 83 توصيات الدراسة 
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 58  تيفالهجهوع عمى العينة أفراد توزيع (4-1) رقـ جدوؿ (4-1)
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا

 ة:مقدم

، وهطالبو ،صقميا كي تعبر عف حاجاتوالمغة نظاـ رهزي صوتي ىذبيا اإلنساف و 
الهجتهع ، وهطمب والتفاىـ هع غيره، وىي بيذا ضرورية لكؿ هف الفرد و  ،ولتكوف وسيمة االتصاؿ

طتيا اس، وبو وطهوحاتيا ،ا الذي يعبر عف آهاليا، ولغة كؿ أهة ىي لساف حاليهمح هف هطالبيها
حتى تدرؾ األجياؿ واألهـ هدى  ؛والثقافي كي ُينقؿ هف جيؿ إلى جيؿ ،ث العمهييحتفظ بالترا

، وعقيدة ،وفناً  ،وخمقاً  ،وأدباً  ،مهاً هساىهة ىذا الهجتهع أو ذاؾ في بناء صرح الحضارة اإلنسانية ع
، ولـ تستطع أف تسجؿ تاريخيا نيا لـ تهتمؾ هقوهات المغة الحية؛ ألوكـ هف لغة اندثرت

 تنقميا عبر األجياؿ، واالحتفاظ بالمغة ونقميا عنواف لحياة األهة.وحضارتيا و 
، وقد حفظت وحدتيا في جهعيا ألبناء لعربية هف أقوى عناصر بناء األهةوتعد المغة ا        

ضاد عمى اهتداد تاريخي طويؿ جدًا، قمها حظيت بذلؾ األهـ األخرى، وتهيزت المغة العربية ال
بلـ الزاخر ـ ، وحهمت عمى كاىميا تراث اإلسعهر الطويؿ عمى يد اإلسبل، والوالهتانة ،بالرصانة

، فإذا كاف لتواصؿ بيف اإلنساف العربي وأخيو، وىي هف أىـ وسائؿ ا(81 : 1996الكندري ، )
ىناؾ وسائؿ أخرى لمتواصؿ بيف الناس كاإلشارة واإليهاءة فإف أرقى أنواع التواصؿ ىو الذي 

بالكثير ، وفي القياـ تكوف الهفاىيـ والهدركات الكمية الذي تؤديو في وبالدور ،يعتهد عمى المغة
وىي وحدة هتكاهمة في أدائيا لوظائفيا وجهيع فروعيا تتجو إلى تحقيؽ ، هف العهميات العقمية

بو الفؤاد هف هعاٍف وخواطر يحتاجيا  عتمسالتواصؿ والتعبير عها يدور في النفس هف هشاعر، وي
 .(1:  1997، ي بيئتو الثقافية )سعيديوهية وفاإلنساف في حياتو ال

تعقد الحياة وتزداد أىهية المغة كوظيفة تواصمية في عصرنا الحاضر زيادة كبيرة نظرًا ل
؛ هها جعؿ الفرد ىو الهركز الرئيس الذي تدور حولو الحديثة التي نحياىا، وكثرة وسائؿ االتصاؿ

الحاجة إلى اهتبلؾ ناصية التواصؿ المغوي حتى والسياسية ، فأصبح في أشد  ،الحياة االجتهاعية
عو العناية بفنوف ؛ األهر الذي ينبغي هيـ واإلفياـ في كؿ هجاالت الحياةيكوف قادرًا عمى الف

، (138 : 1999حجاب ، ًا هتصبًل )، واإلكثار هف التدريب عمييا تدريبًا دقيقالتواصؿ المغوي
، ذلؾ االىتهاـ الهتخصصيف في تدريس المغةهف قبؿ والتواصؿ المغوي يحظى باىتهاـ كبير 

الذي يوضح أىهية التواصؿ المغوي في التفاعؿ بيف الناس ؛ فيو الذي يحقؽ لمفرد التفاعؿ هع 
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 ، وبدونووسيمة التفاعؿ بيف أفراد الهجتهع، وىو ؿ تمبية احتياجاتو وتحقيؽ أىدافواخخريف هف أج
 .(48:  7..2سعيد ، ال توجد حياة اجتهاعية حقيقية )

وهف أىـ هيارات التواصؿ المغوي التعبير الشفوي الذي ُيعد ضرورة اجتهاعية لمفرد 
يو عنصر هيـ هف عناصر النجاح ال يستغني عنيا اإلنساف في أي طور هف أطوار ف ،والهجتهع

الحياة ، فالطفؿ الصغير يحتاج لمتعبير عف نفسو بالحديث إلى غيره ، كها أف النجاح في شتى 
لحياة وهيادينيا في الهجتهع الحديث أصبح يتطمب القدرة عمى الهشافية ، فيناؾ العديد أغراض ا

 ،الديف عالـو  ،والهذيع ،والهحاهي ،هف الهيف يتوقؼ النجاح فييا عمى إجادة الكمهة كالهعمـ
 .(86:  5..2ية الكمهة الهنطوقة تبعًا لذلؾ )الموح ، وغيرىـ فزادت أىه
طالب عمى الوفاء به ه، وذلؾ في أنو يساعدو بالنسبة لمتمهيذتيالشفوي لو أىهوالتعبير 

عؿ هع الهعمـ في الغرفة ، والقدرة عمى التفاالحياة الهادية واالجتهاعية، والتعبير عها في نفسو
 الذي، ي تعميـ التعبير الشفوي لمتبلهيذف والهدرسة ،لهعمـاعمى  ، وهف ىنا يقع العبءالدراسية

تو في الهراحؿ الدراسية الهتعمهيف لمعديد هف هيارااهتبلؾ ضحًا في يبلحظ أف ىناؾ ضعفًا وا
عمى ترتيب أفكارىـ  ؛ فيـ يعانوف هف قمة الثروة المغوية والفكرية ، وال يهمكوف القدرةالهختمفة

 .والربط بينيا، ىذا هع اضطراب أسموبيـ
، والتي هجاؿالدراسات السابقة في ىذا ال ويؤكد ىذا الضعؼ ها توصمت إليو العديد هف

ىذا الضعؼ إلى هجهوعة ، وأرجعت العديد هنيا عؼ التعبير الشفوي لدى التبلهيذ تشير إلى ض
وف هوضوعاتيـ عمى الموف ، جاء في صدارتيا هعمهو المغة العربية حيث يقصر هف العواهؿ

الشفوي  ، كها أف طرائؽ تدريس التعبيرعبير الكتابي دوف التعبير الشفوي، واالىتهاـ بالتالتقميدي
(، )الصويركي، 296:  2.12عطية وأبو لبف، بلهيذ هيارات التعبير الهختمفة )تيهؿ إكساب الت

ستوى التبلهيذ في التعبير ( وهها تقدـ يتضح ضعؼ ه299: 1..2د اهلل، ب(، )ع66: 2.11
الدراسة  نت وجيات النظر في توضيح األسباب؛ لذلؾ جاءت ىذهوأهاـ ىذا الضعؼ تباي الشفوي،

تيدؼ هعالجة ىذا الضعؼ هف خبلؿ تبني هدخؿ جديد في تدريس التعبير الشفوي قائـ عمى تسل
أنيا هحببة الباحث  التي يرى، التعبير الشفوي هيارات أساس توظيؼ الحكايات الشعبية في تنهية

ج إلى راٍو بارع يحاكي التبلهيذ وتحتاوتجذب اىتهاهيـ، وتثير دافعيتيـ، ، إلى نفوس التبلهيذ
 حداث.الهواقؼ واأل عفبو الشيؽ في التعبير أسمو 

لوف هف ألواف التعبير الهقدهة ىي  (91: 3..2كها يرى األسعد ) فالحكايات الشعبية
لؤلطفاؿ وهحببة لدييـ، وتحتؿ عندىـ الهقاـ األوؿ، فكميـ يهيؿ إلييا، ويتشوؽ لسهاعيا، 

مـ الطفؿ فف اإلصغاء، وحسف وقراءتيا؛ لها فييا هف عواهؿ التشويؽ واإلثارة، فالحكاية تع
وطرح األسئمة وهناقشة األفكار واألحداث التي  ،االستهاع، وتنهي لديو القدرة عمى التفكير

يسهعيا، وتفتح لخيالو اخفاؽ الواسعة، وتحرره هف قيود الواقع إلى عوالـ فسيحة يتعرؼ فييا عمى 
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ة وتبرزىا بصورة واضحة، وىي بيئات وهجتهعات وشخصيات جديدة، وتقرب إليو الهفاىيـ الهجرد
 . كو بالقدوة الحسنةو متغذي وجدانو بالقيـ الصالحة ، وتعزز س

حكايات  ( التي أظيرت أف2.12وىذا ها أكدتو دراسات كثيرة هثؿ دراسة الخفاجي )
(  2.13، ودراسة أبو رخية )الفمكمور تساعد عمى بقاء الهعموهات هدة أطوؿ في أذىاف التمهيذات

ارات التعبير الشفيي اإلبداعي في تنهية بعض هي اإليجابي قصص األطفاؿمى أثر التي أكدت ع
فاعمية قراءة قصص األطفاؿ في تنهية هيارات التحدث ( التي بينت 2.11لدييـ، ودراسة جاد )

ستخداـ القصص االجتهاعية ال ( التي أظيرت األثر اإليجابي1..2التبلهيذ، ودراسة عمي )لدى 
 تنهية بعض القيـ االجتهاعية لدى طبلب الهرحمة الثانوية. في االجتهاع في تدريس هادة عمـ

زخرؼ بالقصص الرائعة هثؿ  هف سوره، حيث%58يبمغ القصص في القرآف الكريـ كها  
قصة هوسى، وعيسى، ويوسؼ، وسميهاف عمييـ السبلـ، وقصة أىؿ الكيؼ، وقصة هريـ، وقصة 

 أىؿ الجنة.
 الشعور بالمشكمة: 

غيرىا هف الهواد الدراسية ، و التعبير الشفوي في المغة العربيةـ هف أىهية هيارات عمى الرغو 
يتهثؿ في إىهاؿ هيارات التعبير الشفوي  ، فإف ىناؾ خمبًل كبيرًا في العهمية التعميهيةاألخرى
ضعؼ هيارات  وجود ها يؤكده الواقع الذي يشير إلى وى، ر الكتابيالتعبي هياراتلحساب 

هف خبلؿ ها خمصت  باحثها لهسو ال ، وىولدى تبلهيذ الصؼ الرابع األساسي ويالتعبير الشف
            إليو نتائس العديد هف الدراسات التي تناولت ىذه الهيارات أو بعضًا هنيا هثؿ دراسة الطورة 

التي أكدت عمى وجود ، (2.12، ودراسة ىزايهة وعميهات )(2.12(، ودراسة الفيوهي )8..2)
 يارات التعبير الشفوي لدى التبلهيذ بشكؿ عاـ في الهراحؿ التعميهية الهختمفة .ضعؼ في ه

 

 بدراسة استطالعية اتبع فييا اإلجراءات التالية :  باحثال لمشكمة قامولمتأكد من وجود ا
هقابمة خهسة عشر هعمهًا وهعمهة هف هعمهي المغة العربية في الهرحمة األساسية،  .1

 هيارات التعبير الشفوي لدى التبلهيذ.وسؤاليـ عف هستوى توافر 

 هبلحظة عدد هف هعمهي الهرحمة األساسية أثناء تدريسيـ لحصص التعبير.  .2

 :ت الدراسة االستطالعية إلى التاليوقد خمص
 هستوى هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ الرابع األساسي. انخفاض .1

ة ال تنهي تدريسيـ لهادة المغة العربي الطريقة التقميدية التي يستخدهيا الهعمهوف أثناء .2
 ضعؼ االىتهاـ بإكساب التبلهيذ لتمؾ الهيارات.هيارات التعبير الشفوي، فضبًل عف 

قمة األنشطة المغوية الهتاحة لتبلهيذ الصؼ الرابع األساسي لههارسة تمؾ الهيارات، أو  .3
 بعض هسابقات التعبير الشفوي.
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اسي في هيارات التعبير الشفوي إلى ضعؼ الصؼ الرابع األس هيذاتويعزى ضعؼ تم
، ثـ إلى لتعبير الكتابيوتركيزىـ عمى هيارات ا ،اىتهاـ هعمهي الهرحمة األساسية بيذه الهيارات

، وهف ثـ تظير الحاجة إلى استخداـ طرائؽ تدريس لهستخدهة في دروس التعبير الشفويالطريقة ا
، وليذا في تنهية الهيارات الهختمفة لديو، و في تأثيرىا عمى الهتعمـ أكثر فاعميةوف جديدة تك
الحكايات الشعبية في تدريس التعبير الشفوي كونيا طريقة جديدة وههتعة وهشوقة  لباحثاختار ا

ف أىهية القياـ بهثؿ ىذه ، وهف ىنا تكهبير الشفوي لدييـلجذب انتباه التبلهيذ ، ورفع هستوى التع
البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية ، وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى فعالية الدراسة

 هيارات التعبير الشفوي .
 

 :مشكمة الدراسة 

مية برناهس قائـ عمى الحكايات عاالرئيس التالي: "ها فدراسة في السؤاؿ شكمة التتحدد ه
 "الرابع األساسي؟ ات الصؼهيذي لدى تمالشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفو 

 

 ل الرئيس السابق األسئمة الفرعية التالية: ويتفرع من السؤا
 الصؼ الرابع األساسي؟ اتهيذرات التعبير الشفوي الهناسبة لتمها هيا .1

 اتهيذية هيارات التعبير الشفوي لدى تمها البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في تنه .2
 الصؼ الرابع األساسي؟

 تنهية هيارات التعبير الشفوي في الجوانبها فعالية برناهس قائـ عمى الحكايات الشعبية في  .3
 الرابع األساسي؟ اتهيذ( لدى تم"لغة الجسد" ة، الهمهحية، الصوتية، المغوية)الفكري

 
 : فروض الدراسة 
( في هتوسط درجات α ≥ ...5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) .1

برناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية، تمهيذات الهجهوعة التجريبية البلتي تعمهف باستخداـ ال
وهتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة البلتي تعمهف بالطريقة العادية في التطبيؽ 

 البعدي لبطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية.
( في هتوسط درجات α ≥ ...5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) .2

جريبية، وهتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة في الجانب تمهيذات الهجهوعة الت
 الفكري في التطبيؽ البعدي لبطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية.
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( في هتوسط درجات α ≥ ...5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) .3
ضابطة في هجاؿ تمهيذات الهجهوعة التجريبية ، وهتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة ال

 الجانب المغوي في التطبيؽ البعدي لبطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية.
 ( في هتوسط درجاتα ≥ ...5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) .4

تمهيذات الهجهوعة التجريبية، وهتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة في هجاؿ 
 يؽ البعدي لبطاقة الهبلحظة لصالح تمهيذات الهجهوعة التجريبية.الجانب الصوتي في التطب

( في هتوسط درجات α ≥ ...5توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند هستوى الداللة ) .5
تمهيذات الهجهوعة التجريبية، وهتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة في هجاؿ 

لصالح تمهيذات  ة الهبلحظةفي التطبيؽ البعدي لبطاق "لغة الجسد" الجانب الهمهحي
 الهجهوعة التجريبية.

 
 : أىداف الدراسة 

 : األىداؼ التالية تسعى الدراسة لتحقيؽ 
 تحديد هيارات التعبير الشفوي الهناسبة لتبلهيذ الصؼ الرابع األساسي . .1

 تحديد هجاالت التعبير الشفوي الهناسبة لتبلهيذ الصؼ الرابع األساسي . .2

اهس القائـ عمى الحكايات الشعبية الفمسطينية في تنهية هيارات الكشؼ عف هكونات البرن .3
 التعبير الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ الرابع األساسي.

التعرؼ إلى فعالية برناهس قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى  .4
 ."لغة الجسد" لهمهحيةاو الصوتية، و المغوية، و الفكرية، تبلهيذ الرابع األساسي في الجوانب 

 

  :أىمية الدراسة 

استهدت ىذه الدراسة أىهيتيا هف أىهية هوضوعيا الذي تناوؿ التعبير الشفوي، الذي 
أصبح ىدفًا هيهًا، يؤهؿ أف يتقف الهتعمهوف هياراتو في جهيع الهراحؿ التعميهية، ال سيها في ىذا 

في هختمؼ جوانب الحياة؛ األهر الذي  العصر الذي بات يهوج فيو كثير هف الهتغيرات الهتسارعة
يحتاج إلى هتحدث واٍع، وهعبر بارع، قادر عمى التفاعؿ هع الهحيط بو؛ هها قد يجعؿ ىذه 

ىـ في إثراء تعميـ المغة العربية بصفة عاهة، وفي تنهية هيارات التعبير الشفوي بصفة االدراسة تس
 : خاصة، حيث يؤهؿ أف يفيد هف نتائس ىذه الدراسة كؿ هف

ىا في وزارة التربية والتعميـ حيث تقدـ ىذه الدراسة برناهجًا و الهناىس وهطور و هخطط .1
قائهًا عمى الحكايات الشعبية لتنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ الرابع 
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األساسي؛ وذلؾ لتطوير هقررات المغة العربية، والسيها التعبير، بها يتناسب هع التبلهيذ 
 راحؿ الدراسية.في جهيع اله

ف الذيف يقوهوف باإلشراؼ عمى هعمهي الهرحمة األساسية؛ لينقموا إلييـ و يالهشرفوف التربو  .2
استراتيجيات تدريسية تخرجيـ هف إطار النهطية التقميدية الثابتة في هعالجة قضايا 

 التعبير عمى وجو العهوـ.

الىتهاـ بالبراهس، والطرؽ المغة العربية؛ ليطوروا هياراتيـ التدريسية هف خبلؿ ا هعمهو .3
 تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذىـ. فيالتدريسية التي تساعد 

تزويد هعمهي المغة العربية بقائهة هيارات التعبير الشفوي؛ ليسترشدوا بيا أثناء تدريسيـ  .4
 .التعبير لتبلهيذىـ داخؿ حجرة الفصؿ باعتبارىا هيارة أساسية هف هيارات المغة العربية 

 إعدادتقدـ بعض التدريبات واألنشطة التي يهكف لمهعمـ أف يسير عمى هنواليا عند  .5
 تدريبات وأنشطة هشابية تناسب تبلهيذه.

لمتبلهيذ يتناسب هع هيوليـ واتجاىاتيـ؛ فيو يقوـ عمى تغيير هناخ حجرة  برناهسيقدـ  .6
تابة والضيؽ؛ إلى الدراسة التقميدي الذي يصيب التبلهيذ بالههؿ، ويقودىـ لمشعور بالر 

 هثيرات بصرية وسهعية تحفز التبلهيذ نحو التعمـ.

ف، حيث تفتح ىذه الدراسة هف خبلؿ نتائجيا آفاقًا جديدة في هجاؿ تنهية هيارات الباحثو  .7
 التعبير الشفوي.

 

   : حدود الدراسة 

 تقتصر الدراسة الحالية عمى ما يمي:

 وىي تابعة يونس االبتدائية الهشتركة )أ( افخطبقت ىذه الدراسة في هدرسة  : الحد المكاني .1
هحافظة خاف يونس )وىي هحافظة هف الهحافظات في  هدارس وكالة الغوث الدوليةل

  .فمسطيف( -الجنوبية لقطاع غزة

 – 2.13: طبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني هف العاـ الدراسي الحد الزماني .2
2.14. 

الحكايات الشعبية استخداـ برناهس قائـ عمى  اسة عمىىذه الدر اقتصرت  :الموضوعيالحد  .3
"لغة  ةالهمهحية، و الفكرية، و الصوتيو ، ة)المغوي بجوانبوفي تنهية هيارات التعبير الشفوي 

 (.الجسد"
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 : طبقت ىذه الدراسة عمى عينة هف تمهيذات الصؼ الرابع األساسي.الحد البشري .4

  :مصطمحات الدراسة 

 البرنامج:  .1

والخبرات  ،والخطوات ،س إجرائيًا في ىذه الدراسة أنو: "هجهوع الهواقؼويقصد بالبرناه -
التعميهية الهنظهة التي تيدؼ إلى تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ 
الرابع األساسي، والوصوؿ بيـ إلى درجة الكفاءة التعبيرية، ويتضهف هجهوعة هف 

خر وىي: األىداؼ، والهحتوى، وطرائؽ العناصر الهترابطة التي يؤثر كؿ هنيا في اخ
 التدريس، واألنشطة والوسائؿ التعميهية، وأساليب التقويـ.

والخبرات التي تقدهيا  ،والهناشط ،والهفاىيـ ،وىو عبارة عف هجهوعة هف الهعارؼ -
وتفاعميـ هعيا بشكؿ يؤدي إلى  ،هؤسسة لهجهوعة هف الهتعمهيف، ويقصد احتكاكيـ بيا

وتحقيؽ األىداؼ التربوية التي ينشدونيا هف وراء ذلؾ بطريقة  ،موكيـوتعديؿ س ،تعمهيـ
 شاهمة. 

 الحكايات الشعبية: .7

أبسط التراكيب األدبية، وأوؿ هصادر  وىي ترتبط باألدب الشعبي، قصة شفاىية هروية " -
دراكوهعارؼ الطفؿ بالحياة وتشكيؿ أساليب ثقافتو  ،، وتستيدؼ تأصيؿ القيـ الدينية، وا 

وسائر هظاىر  ،والجهاد ،والطيور ،والنبات ،والحيواف ،، فتهزج بيف اإلنسافعيةواالجتها
 .(519: 4..2)عهر، ، وفي هحيط أسري عاطفي دافئ"ذابالكوف بأسموب هشوؽ وج

 وقد تبنى الباحث ىذا التعريؼ.    

 التعبير الشفوي:  .7

واألفكار واخراء  "فف نقؿ الهعتقدات والهشاعر واألحاسيس والهعموهات والهعارؼ والخبرات -
هف شخص خخر نقبًل يقع هف الهستهع أو الهستقبؿ أو الهخاطب هوقع القبوؿ والفيـ 

 ( 97: 1998والتفاعؿ واالستجابة".)طعيهة، 
"عهمية تعتهد عمى إنتاج رسالة شفوية هف خبلؿ استخداـ المغة هع احتراـ القواعد النحوية،  -

 التواصؿ". لمهعنى، وذلؾ كمو هف خبلؿ هواقؼ وقواعد النطؽ، واختيار الهفردات الهناسبة
 .  (48: 1995)خميفة، 

"الكبلـ الذي يعبر عنو الهتكمـ عها في نفسو هف خواطر وهشاعر وأحاسيس وأفكار  -
وهعموهات في طبلقة وانسياب بصوت هعبر ، وقفة هناسبة ، وأفكار واضحة ، ونطؽ سميـ". 

 (.2: 1986)عبد الحهيد، 
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الشفوية إلى الهستهع  ه الدراسة عمى أنو قدرة التمهيذة عمى نقؿ رسالتياىذ ؼ إجرائيًا فيويعرّ  -
وب بالتعبيرات نقبًل يتسـ بالفكر الهنظـ، والمغة السميهة، والنطؽ الجيد، واألداء الهعبر الهصح

 .الهمهحية الهناسبة

 

 ميارات التعبير الشفوي:  .0

الشفوية التي يهارسيا تبلهيذ الصؼ  بأنيا عبارة عف هجهوعة هف األداءاتوُتعرؼ إجرائيًا:   -
، والمغوية، الرابع األساسي في هوقؼ التواصؿ المغوي، والتي تشهؿ الجوانب الفكرية

واإلتقاف؛  ،والدقة ،، عمى أف تتسـ تمؾ األداءات بالسرعة"لغة الجسد" والصوتية والهمهحية
تفاعؿ الهستهع هعيـ وآرائيـ بشكؿ يؤدي إلى  ،وخبراتيـ ،وهشاعرىـ ،وذلؾ لنقؿ أفكارىـ

 .طاقة الهبلحظة الهعدة ليذا الغرضواالستجابة ليـ، وتقاس ىذه الهيارات هف خبلؿ ب

 
 ىو أحد صفوؼ الهرحمة األساسية هف هراحؿ التعميـ العاـ الصف الرابع األساسي: .5

 سنوات.  .1 -9هف  في ىذا الصؼ تمهيذةعهر ال ويتراوح، الفمسطيني
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

ف، حيث تناوؿ اإلطار النظري إلى هحوريف رئيسيوفقًا لهوضوع الدراسة فقد تـ تقسيـ 
 التعبير الشفوي.ثاني الهحور األوؿ القصص والحكايات الشعبية، بينها تناوؿ الهحور ال

 : المحور األول : القصص والحكايات الشعبية 

دب الجيد ىو الذي ينتس أدبا ؿ عبلهة ههيزة لثقافة األهة، واألاألدب قيهة حضارية، يهث
يهثؿ األدب الشعبي بالنسبة ألية أهة الخيار وعقبل، و  ،وروحا ،ى بناء اإلنساف نفسايساعد عم

يا الهطمقة بكؿ حرية، وتجرد، وبدوف أي قيود. فاألدب الشعبي ىو لكي تعبر عف تمقائيت ؛الوحيد
 التعبير الفطري الصادؽ، ألحبلـ األهة، وآهاليا، وبؤسيا، وشقائيا.

وتشكؿ الهأثورات الشعبية عاهة والحكايات الشعبية خاصة الجانب الحي هف التراث 
 الشعوب حيث يشكؿ جزءاً في حياة  هيها الثقافي لمهجتهع حيث يشكؿ الهوروث الشعبي دوراً 

وتيدؼ الحكايات الشعبية إلى إشباع دوافع  ، والفني،وانتهائيـ الفكري ،وثقافتيـ ،كبيرا هف ىويتيـ
هتاعيـ ،هع تسميتيـ ،حب االستطبلع لدى األطفاؿ باإلضافة إلي غرس القيـ الخمقية وهعايير  ،وا 

 ( .691 :2.11يـ االجتهاعية فييـ )عاهر، السموؾ وفضائؿ الق
يعتهد عمييا فتثري الهصادر الرئيسة ألدب األطفاؿ، الذي  وتعد القصص الشعبية هف

ف الحكايات الهكتوبة أو ، ويقصد بالقصة الشعبية : كؿ صيغة أو نهوذج هـوهعارفي ،ـخياالتي
-الحكايات الشعبية ب و ُيراد ، وىناؾ هف يرى أناألجياؿ الهتعاقبة أعواها طويمة ، ورثتياالهنطوقة

هقارنة ، وتغمب عمى الحكاية سهة البساطة السرد القصصي الذي بتناقمو الناس -عنى العاـباله
 ( .162: 6..2 )أحهد، أنواع القصص األخرى هع

تدور حوؿ أحداث وأشخاص هف أنواع القصص الحكاية الشعبية نوع  هف ىنا يتبيف أف
فيي تنطوي عمى هعنى أو أبدعيا خياؿ الشعب، وتستيدؼ تأصيؿ القيـ والعبلقات االجتهاعية 

 أو آخر تريد لو أف ينبذ . ،نهط سموكي تريد لو أف يتحقؽ
متراث الشعبي، لوىي العهود الفقري وتعتبر الحكاية الشعبية إحدى دعائـ األدب الشعبي، 

ولمحكاية الشعبية هدى تعبيري غير اعتيادي، ألف  ،وىي التي نطمؽ عمييا هجازًا األدب الشعبي
وتكوينًا إبداعيًا فذًا قادرًا عمى ، هع الفنوف الشعبية األخرى في حقيقة كونيا عهبلً تشترؾ  الحكاية

فالقصة تشارؾ الهسرح، ألف الهسرح ها ىو إال قصة، أو قصة  ،تشكيؿ صورة هرئية خيالية
ههسرحة، والحكاية تتفاعؿ هع الرقص، في القدرة عمى اإليحاء بالحركة، وتشارؾ الهوسيقى في 

 .(16 :ناصر، ب ت) والجهالي ،إلبداع اإليحائيقدرتيا عمى ا
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 وىيوحياتيـ، ،  ،ألنيا تستهد هف واقع الناس الحكايات الشعبية في جو واقعي؛ وتجري
، غير أف ىناؾ أنواع ؛ بؿ ىي لجهيع األعهاروال خاصة بالصغار ،ليست وقفا عمى األطفاؿ

 ( .2.4 :.199)الدويؾ ،  تناسب الصغارالقصص الشعبية 
اية الشعبية في أبسط هفاىيهيا ىي: القصة السائرة في الهجتهع، والتي لـ تدوف في الحكو 

هجهوعة هف األخبار تتصؿ بتجارب  وها ىي إال ،كتب، ونقمت هشافية، ولـ يعرؼ قائميا األوؿ
 .واتصاليا بيذه التجارب يعني أنيا وجدت حيث وهنذ وجد اإلنساف ،اإلنسانية هنذ القدـ

قديـ فضبل عف استيفائيا لمشكؿ القصصي الهكتهؿ وحرصيا عمى توالحكاية الشعبية 
والهساهرة هف األىداؼ  ،وقضاء الوقت ،، إال أف ىدؼ التسميةدرس أخبلقي وعبرة لهف يعتبر

 .(2 :5..2)السيد،  األساسية في وظيفتيا
، فقد كاف اإلنساف البدائي يعود إلى أىمو آخر د عرؼ اإلنساف الحكاية هنذ القدـوق

وهتاعب جهة،  ،والهغاهرات فيحكي ليـ ها لقي هف هصاعب ،يار بعد يـو حافؿ بالهشاؽالن
 (.125 :.199 وهواقؼ عصيبة، وكاف يشد أسهاعيـ بحكايتو )قناوي، ،وأهور غريبة

 
 تعريف القصة:

 القصة لغة:
 "يوسؼ: ) القطع، الجهمة هف الكبلـ، قاؿ تعالى :" نحف نقص عميؾ أحسف القصص

بعد شيء حسف البياف، ويقاؿ قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا ؾ أ(، أي نبيف ل3
"، أي تتبعي أثره، جنب وىـ ال يشعروف  قاؿ تعالى: " وقالت ألختو قصيو فبصرت بو

 والقصة الخبر.
 

 وقص عمى خبره يقصو قصا، وقصصا قصص هف القصة : الخبر وىو القصص ،. 
 صدر حتى صار أغمب عميو .القصص : الخبر الهقصوص بالفتح ، وضع هوضع اله

  (. 3651: .199، 4)ابف هنظور، ج والقصص بكسر القاؼ : جهع القصة التي تكتب
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 :القصة اصطالحاً  
وتدور حوؿ  ،( أنيا فف أدبي إنساني تتخذ هف النثر أسموبا ليا112 :1997) يعرفيا الشيخ -

تيدؼ إلى هتكاهؿ ، في بناء فني ، وهكاف هاأحداث هعينة يقوـ بيا أشخاص في زهاف ها
 . بناء الشخصية الهتكاهمة

( أنيا شكؿ فني جهيؿ هف أحب ألواف األدب إلى القراءة 64 :8..2)ويرى صالح وآخروف  -
 وأقربيا إلى نفوسيـ .

 ،( أنيا عبارة عف لوف هف ألواف التعبير هقدـ لدى األطفاؿ91 :3..2ويرى األسعد ) -
وقراءتيا لها  ،يـ يهيؿ إلييا ويتشوؽ لسهاعياوهحبب لدييـ، يحتؿ عندىـ الهقاـ األوؿ، فكم

 وتربيتيـ. ،فييا هف عواهؿ التشويؽ واإلثارة ، لذلؾ كانت ذات أثر واضح في تنشئة األطفاؿ

( أنيا شكؿ فني هف أشكاؿ األدب الشائؽ، فيو جهاؿ وهتعة، 72 :1986ويعرفيا نجيب ) -
اح الخياؿ، فيطوفوف بعوالـ جنولو عشاقو الذيف ينتقموف في رحابو الشاسعة الفسيحة عمى 

وتحبس األنفاس، ويمتقوف بألواف هف  ،، أو عجيبة هذىمة، أو غاهضة تبير األلبابفاتنة
، وتفترؽ وتتشابؾ، في اتساؽ ، وتتقاربوتتتابع، وتتآلؼ ،واألحداث تجري ،والكائنات ،البشر

 عجيب وبراعة تضفي عمييا روعة آسرة وتشويقا طاغيا.

هف أحب  ألواف األدب إلى  ( أنيا عبارة عف شكؿ فني جهيؿ،33 :1996ويرى العافي ) -
 وأقربيا إلى نفوسيـ وليا قواعد وأصوؿ، وهقوهات فنية.  القراء

 
ويتضح هف خبلؿ التعريفات السابقة أف القصة الجيدة ىي التي تكوف هؤثرة وفاعمة يجب 

عقدة تحتاج إلى حؿ تسمسميا بشكؿ هترابط تتشابؾ فيو االحداث وتتداخؿ وتشكؿ خيوطيا 
 وتفسير يعيف األطفاؿ عمى فيهيا.

 

 تعريف القصة الشعبية : 
( أف القصة الشعبية ىي القصة التي ينسجيا الخياؿ 176 :1976يرى الحديدي )

، يستهتع ؾ في صنع التاريخ لشعب هف الشعوبأو بطؿ يشار  ،الشعبي حوؿ حدث تاريخي
 األبناء واألحفاد . ، ويورثيا ستهاع إليياالشعب بروايتيا واال

أو  ،( أف القصة الشعبية ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر132 :1997يرى الشيخ )و 
وأزهنة  ،وأشخاص أبدعيا خياؿ الشعب ترتبط بأفكار ،النثر أسموبا ليا، تدور حوؿ أحداث

 وتيدؼ إلى بناء الشخصية . ،وتجارب إنسانية ذات عبلقة بحياة اإلنساف ،وهوضوعات
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 اف التربوية لقصص األطفال:األىد
أف هف  (142 :.199(، وقناوي )114 :1997الشيخ )و  ،(67 :8..2) صالح وآخروف يرى 

 :ها يميأىداؼ قصص األطفاؿ 
 وكتابة .، وتحدثا، وقراءة، تنهية لغة الطفؿ سهاعا -1
وربطيـ بالتطورات العمهية الهختمفة كها في  ،والقوانيف العمهية ،تزويدىـ بالحقائؽ -2

 ص العمهية. القص
والوالء ليا  ،والهحافظة عمى الهرافؽ العاهة لمدولة ،غرس حب الوطف في نفوس األطفاؿ -3

 كها في القصص القوهية والبطوالت .
عطاؤىـ فكرة واضحة عف الديف ،تدعيـ عقيدة األطفاؿ -4 وربطيـ بالقرآف  ،والوحدانية ،وا 

 الكريـ والسنة الشريفة هف خبلؿ القصص الدينية .

 طفاؿ بالعادات الصحية السميهة التي تهكنيـ هف النهو الجسهي الصحي السميـ.تزويد األ -5

 تنهية خياؿ الطفؿ وهساعدتو عمى االبتكار  -6
 إكساب الطفؿ فف الحياة . -7

 تنهية ثروة الطفؿ المغوية . -8

 وعواطفو . و،تنهية ذوؽ الطفؿ الفني والسهو بوجدان -9

 . وتفسيره ،هساعدة الطفؿ عمى فيـ السموؾ اإلنساني -.1

 تنهية القيـ الروحية لدى الطفؿ . -11

 هساعدة الطفؿ عمى تكويف اتجاىات إيجابية نحو الذات . -12

 هساعدة الطفؿ عمى تكويف عبلقات اجتهاعية . -13

 
 ويتبين أن من أىداف القصص والحكايات ما يمي    

 إيصاؿ ها ينبغي هف األفكار والهعتقدات في حياة الطفؿ. 

 وحب االستطبلع، والهتابعة لديو . ،عرفةحث الطفؿ عمى التفكير، وزرع اله 

 وتركيز فكره نحو اتجاه هعيفعمى اإلصغاء واالستهاع إلى هحدثو جعؿ الطفؿ قادرا ،. 

 وهوجودات في  ،والعالـ الخارجي هها يحيط بو هف هخموقات ،خمؽ صمة ها بيف الطفؿ
  حتى يصبح عضوا فاعبل في الهجتهع. ؛هرحمة هبكرة
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 عناصر القصة:

 :1997الشيخ )و  (،121 :1999الحاجي )و  (،45: 1..2المبدي ) هف يرى كؿ
، ف عناصر القصة تتهثؿ في: )الفكرةأ (73 :1986)ونجيب  ،(33 :1996والعنافي ) (،115

 .( الفني الصدؽو الزهاف والهكاف ، و الشخصيات ، و الحدث ، و األسموب ، و البناء والحبكة ، و 
 ن :ويتضح بعد اإلطالع عمى ىذه الدراسات أ

 وىي التي تجري أحداث القصة في إطارىا.الفكرة : 
 ألنيا ىي القصة في وجييا  بناء القصة بطريقة هنطقية هقنعة؛ : إحكاـالبناء والحبكة

هف والشخصيات هرتبطة ارتباطا هنطقيا يجعؿ  ،الهنطقي، وهفيوهيا أف تكوف الحوادث
هوض تتضح ب نوعا هف الغ، ذات داللة هحددة وىي تتطمهجهوعيا وحدة هتهاسكة األجزاء

 سراره في وقتيا الهناسب.أ

 أو طريقة اختيار وسيمتو في التعبير عف هكنوف فكرهو  ،وطبيعتو ،: هزاج الفنافاألسموب ،
 األلفاظ وتأليفيا لمتعبير بيا عف الهعاني.

 هجهوعة الوقائع الهتتابعة بشكؿ فني هؤثر يتصؼ بالحركة التي تؤثر في كياف الحدث :
 فتثريو نفسيا وروحيا وعقميا. الطفؿ كمو 

 لتدور هع ها  حية الهجسهة يختارىا الهؤلؼ بدقة؛: هجهوعة هف الشخصيات الالشخصيات
واألحداث في فمؾ واحد يتحرؾ كمو في الطريؽ الهرسوـ عبر هراحؿ  ،رسهو في الوقائع

 القصة هف بدايتيا حتى الخاتهة.

 ولكف ليس لو ضرورة هحدداففيها  افتشتهؿ القصة عمى الزهاف، والهك :الزمان والمكان ،
 فنية ونفسية تيـ عالـ الصغار. 

 التسمسؿ الهنطقي و يقصد بو الصدؽ الفني هف حيث: توافؽ التعبير هع الهعنى، : الصدق
 الهقنع لموقائع ، والرباط العضوي الوثيؽ بيف الشكؿ والهضهوف.

 
 ( أف هف عناصر القصة : .8: 1986) نجيبويرى 
 وأف تكوف هرتبطة ارتباطا هقنعا  ،بارة عف الترتيب الهنطقي ألحداث القصةعوىي  :الحبكة

 هع بعضيا البعض.
 :حتى تصؿ إلى أقوى الحوادث  و الصراع هع نهو الحركة في القصة؛وفييا ينه العقدة

 تتهثؿ عادة في أشد الهواقؼ تعقيدا في عهمية البناء. و إثارة، 
 :دد السحب، وتتفتح طرؽ هختمفة لموصوؿ إلى ، وتتبوفيو تبدأ األهور في التكشؼ الحل

 نياية القصة.  
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 أنواع القصص:
 :1986ونجيب )، (44 :1996)(، 118 :1997الشيخ )(، و 134 :6..2يرى أحهد )

أف هف أنواع القصص: )القصة الفكاىية، القصة الدينية، القصة االجتهاعية، القصة  (82
صص الهغاهرات والبطوالت واأللغاز، قصص التاريخية، القصص العمهية والخياؿ العمهي، ق

 الحيواف والطير والطبيعة(.
 ويتبين بعد االطالع عمى ىذه المراجع أن:

 تدور حوؿ حدث فكاىي ،ىي فف أدبي إنساني تتخذ هف النثر أسموبا ليا: القصة الفكاىية 
 ،هف جانب الشخصيات في زهاف وهكاف هعينيف في بناء فني هتكاهؿ تيدؼ إلى التسمية

 واإلهتاع إلى جانب تنهية الشخصية .

 تدور حوؿ حدث ديني  ،: ىي فف أدبي إنساني تتخذ هف النثر أسموبا لياالقصة الدينية
أو الصالحيف هف  ،والتابعيف ،أو حياة الصحابة ،أو السنة النبوية ،هستهد هف القرآف الكريـ
 وزهاف هعينيف وتيدؼ إلى بناء الشخصية.  ،الحياة العاهة في هكاف

 تدور حوؿ حدث  ،: ىي فف أدبي إنساني تتخذ هف النثر أسموبا لياالقصة االجتماعية
أو هشكمة اجتهاعية تقع ألشخاص القصة في زهاف وهكاف هعينيف وتيدؼ إلى  ،اجتهاعي

 بناء الشخصية .

 أو النثر أسموبا ليا، تدور حوؿ  ،ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر: القصة الشعبية
وتجارب  ،وهوضوعات ،وأزهنة ،أبدعيا خياؿ الشعب ترتبط بأفكارأحداث وأشخاص 

 إنسانية ذات عبلقة بحياة اإلنساف وتيدؼ إلى بناء الشخصية .
 وتدور أحداثيا أو النثر أسموبا ليا ،ىي فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر: القصة التاريخية ،

 وتيدؼ إلى بناء الشخصية . ،حوؿ واقعة تاريخية ذات هغزى

 تدور  ،: ىي فف أدبي إنساني تتخذ هف النثر أسموبا لياالعممية والخيال العممي القصص
أو حياة عالـ أو اقتراح فروض واقعية عف  ،حوؿ حدث عمهي، هثؿ اكتشاؼ عمهي

وتيدؼ إلى بناء  ،أو الهستقبؿ قائـ عمى قانوف أو حقيقة أو نظرية عمهية ،الحاضر
 الشخصية.

 أو النثر أسموبا ليا ،فف أدبي إنساني تستخدـ الشعر: ازقصص المغامرات والبطولة واأللغ ،
أو أهر غاهض، أو  ،أو الذكاء الحاد ،والهجازفة ،والشجاعة ،وتدور أحداثيا حوؿ القوة

 وتيدؼ إلى بناء الشخصية . ،وهحاولة كشفو، أو بطولة خيالية ،جريهة غاهضة

 أو النثر أسموبا  ،الشعرىي فف أدبي إنساني تستخدـ : قصص الحيوان والطير والطبيعة
أو نبات أو جهاد، لكنيا تحهؿ  ،أو طيور ،، تكوف الشخصيات الرئيسية فييا حيواناتليا
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 ،وهكانية هعينة ،صفات اإلنساف وتعهؿ هثمو، تدور حوؿ حدث هعيف في بيئة زهانية
 وتيدؼ إلى بناء الشخصية .  

 

 لى:( أن القصة تنقسم من حيث الحجم إ118 :1997ويرى الشيخ )
 :وتعبر عف هوقؼ واحد هف الهواقؼ التي يهر  ،وىي في حدود صفحة واحدة األقصوصة

 بيا اإلنساف أي تحتوي عمى حدث واحد فقط . 

 كمهة . ..5ىي أكبر هف األقصوصة وتكوف في حدود : القصة القصيرة 

 دد فييا األحداث كمهة، وتتع ..5ي أكبر هف القصة القصيرة، فتزيد عف : وىالقصة
إال أنيا جهيعيا تخدـ الحدث األساسي  ،عمى أكثر هف عقدة تشتهؿصيات، وقد والشخ

 وتبرزه بصورة واضحة. ،وتركز عميو

 وقد تتكوف هف عدة أجزاء، وتهتد أحداثيا ألكثر هف زهف، وتتعدد الشخصيات الرواية :
 23ورة عصريف أو أكثر، هثؿ األحداث قبؿ ثواألحداث أكثر هها تتعدد في القصة، فتهتد ل

اتحاد اإلهارات العربية  ا بعد الثورة، أو عصر ها قبؿ قياـفي هصر وعيد ه 1952يوليو 
لقاء الضوء عمى الفرؽ في األحداث بيف العصريف .   الهتحدة، وعصر ها بعد االتحاد، وا 

 

 مميزات القصص:
 ( أف هف ههيزات قصص األطفاؿ ها يمي : 127 :1999يرى الحاجي )

 وب الطفؿ في التفكير. : بحيث تتفؽ وأسمالوضوح .1

الشخصيات في أسهائيا أو في صفاتيا أو بعض عني عدـ تقارب يو  :التمييز .2
 هها يؤدي إلى أف تتداخؿ في هخيمة الطفؿ.  ؛خصائصيا

حداث التعاطؼ واالندهاج هعيا.   هف خبلؿ: وذلؾ التشويق .3  استيواء األطفاؿ وا 

 

 ويستخمص الباحث بعض مميزات القصص ومنيا: 
 لثروة المغوية عند األطفاؿ .تنهي ا   .1

 وسيمة لغرس وتعديؿ السموؾ .  .2

 وسيمة هسمية تضيؼ البيجة والسرور في نفس الطفؿ .  .3

 تنهي وتشجع خياؿ الطفؿ.  .4

 ترضي روح الهغاهرة القيادة والتبعية ويجد فييا كؿ شخص نفسو وهتاعبو وأحبلهو. .5
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  أسس يجب مراعاتيا عند اختيار القصص لألطفال :
 : يير اختيار القصة لؤلطفاؿ ها يمي( أف هف أسس وهعا69 :1..2ىهاني )يرى الد
لؤلطفاؿ، ألف  ي،والجغراف ،واالجتهاعي ،اختيار القصة والحكاية القريبة هف الواقع الثقافي .1

لمطفؿ تهس جانبا هف حياتو أو هة لؤلطفاؿ يجب أف تكوف ذات هعنى القيهة الهقد
صيقة بالطفؿ والتي يشيدىا في واقعو تروقو أكثر، كها أف األحداث اليوهية الم ،هشاعره

 ويسره أف يتذكرىا.

هعايشة القصة والحكاية الهختارة قبؿ حكايتيا، بقراءتيا عدة هرات، ألف قراءتيا هف قبؿ  .2
الهعمـ تسيـ في اهتبلؾ زهاـ القصة، والسيطرة عمييا واستيعاب أحداثيا، وتقهص 

 ار.شخصياتيا لتقميدىا أهاـ التبلهيذ باقتد
 

( أف هف األهور الواجب هراعاتيا عند اختيار القصص 52 :2.13ويرى أبو رخية )
 لؤلطفاؿ ها يمي: 

أف تكوف شخصيات القصة هف بيف أفراد األسرة أو الهدرسة أو هف بيف شخصيات  .1
 الحيوانات والطيور .

 أف تحوي القصة عمى هشكمة وطرؽ حميا لتزيد هف تجارب وخبرات الطبلب . .2

 دد شخصيات القصة قميؿ حتى ال يؤدي إلى التشتت.أف يكوف ع .3

 أف تتهاشى هع القيـ االجتهاعية .  .4

 أف ينتصر الخير عمى الشر في أحداث القصة . .5

 
 :تيار القصة لمصف الرابع األساسيأن من أىم مبادئ اخمما سبق ويتبين 

 .أف تدور أحداثيا حوؿ بيئة حقيقية هحددة 
  القصص الهسجوعة .أف تكوف 
  ؾ الطؼ في أحداث القصة. أف يشتر 
  تحكى عمى حمقات. وليست طويمةقصيرة اف تكوف  القصص 
   حوؿ الشخصيات البشرية الهعروفة. أف تدور أحداثيا 
 

 تعريف الحكاية الشعبية :
و الحديث : في هعجـ الوجيز كمهة "حكى الشيء : أتى بهثمو، وشابيو، وعنلغة الحكاية 

 ها يحكى أو يقص وقع أو تخيؿ" . ة، والحكاينقمو فيو حاؾ هفرد حكاه
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الكبلـ يحكي )حكاية( و )حكا( أها في هختار الصحاح "هادة ح ؾ ي )َحَكَي( عنو 
 لغة، حكى فعمو و )الهحاكاة( الهشاكمة ، يقاؿ فبلف يحكي الشهس حسنا ويحاكييا" . يحكي

 
الصفة أها في الهصباح الهنير  "حكيت الشيء )احكيو()حكاية( إذا أتيت بهثمو عمى 

 التي أتى بيا غيرؾ فأنت كالناقؿ ، وهنو )حكيت( صنعتو إذا أتيت بهثمو" . 
أها في لساف العرب  " حكى الحكاية : كقولؾ حكيت فبلنا وحاكيتو فعمت هثؿ فعمو أو 

 .  قمت هثؿ قولو سواء لـ أجاوزه، وحكيت عنو الحديث حكاية"
 أحهدفي االصطبلح حيث يرى  ، فقد تعدد تعريفاتيااصطالحاإها بالنسبة لمحكاية 

أو  ،ىي القصة التي ينسجيا الخياؿ حوؿ حدث تاريخي( أف الحكاية الشعبية 163: 6..2)
 بطؿ شارؾ في صنع التاريخ لشعب هف الشعوب.

 لو  ،( أنيا شكؿ تعبيري ينسجو الخياؿ الشعبي حوؿ حدث هيـ693 :2.11) عاهر رىوت
كؿ األهكنة واألزهنة، قد يكوف بعضو  وفي ،وذائع الصيت في كؿ الهجتهعات ،شيوع

بسيطا ببساطة الهجتهع، وبعضو قد يكوف هعقدا، والعاهؿ الهشترؾ بيف البساطة والتعقيد 
 .ىو وجود الراوي والهتمقي

 ( أني519 :4..2ويعرفيا عهر )،بسط التراكيب أتعد و  ا عبارة عف قصة شفاىية هروية
دراكو، وتستيدؼ األدبية، وأوؿ هصادر هعارؼ الطفؿ بالحياة و  تشكؿ أساليب ثقافتو وا 

والجهاد  ،والطيور ،والنبات ،والحيواف ،تأصيؿ القيـ الدينية واالجتهاعية، فتهزج بيف اإلنساف
 وجذاب في هحيط أسرى عاطفي دافئ. ،وسائر هظاىر الكوف بأسموب هشوؽ

 ( أنيا عبارة عف هصطمح جديد219 :2.12وعرفيا الخفاجي )، وحده ال بالقياس العربي، 
وليست هف ابتكار لحظة هعروفة  ،ولكف بالقياس إلى اخداب العالهية أيضا، تتسـ بالعراقة

، كها تتسـ بالهرونة وىذه الهرونة آخر بحريةى لإوتتنقؿ هف شخص  ،أو هوقؼ هعروؼ
"ألؼ ليمة وليمة" أفضؿ ، أو بيئة الراوي الجديد، ووالتجديد تبعا لهزاج ،تجعميا قابمة لمتطوير

 ؿ عمى ذلؾ فقد نفذت إلى جهيع القرائح األوروبية.هثا
 ( أنيا عبارة عف إفادة كبلهية شفاىية، ينقؿ بيا اإلنساف خبرة 192 :1998ويرى حسيف )

ايشيا ويتواصؿ هعيا، سواء أو عرفيا فقرر أف يفيد بيا الجهاعة التي يع ،حياتية صادفيا
عناصر بسبب  اعيا هرة .. وهراتلسه، حيث إنيـ يشتاقوفهف قبؿعرفوىا أـ لـ يعرفوىا 

 أسموب حكييا. في واإلثارة ،التشويؽ
تـ نقميا هف جيؿ إلى جيؿ  أدبي عهؿالحكايات الشعبية عبارة عف  تبيف أفوهف ىنا ي

، إلى آخر جيؿ هف الحكاية وىذا سبب تغير ،فإّنو يتغير نتيجة ىذا التناقؿ وبذلؾ، وياشف
 .كنتيجة طبيعية ليذا التناقؿ الشفوي الدائـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%84
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 قيمتيا التربوية : وظيفة الحكايات و 

إف ههمكة الحكاية عالـ سحري عجيب يعرفو الصغار والكبار، ويمح الصغير عمى سرد 
الحكاية عميو ألنو يريدىا أف تقوده إلى عوالـ جديدة يتوؽ إلى هعرفتيا، ويتطمع إلى الكشؼ عف 

 ساحراً  ، وبعداً هيقاً ع وحناناً  ،لذيذاً  أسرارىا، كها أف صوت الراوي يسبغ عمى الحكاية الهروية دفئاً 
 ال يستطيع الكتاب أف يقدهو هيها كاف رائعًا.

، غير أنو هف خبلؿ تتبع حجـ ىذه القيهة في  آراء حكايةوبذلؾ تبدو القيهة التربوية لم
اعتبار القيهة التربوية لمحكاية، بيف تقدير، واىتهاـ  يبلحظ وجود اتجاىيف هتباعديف في ،التربوييف
نكار ،، وبيف رفضوتأييد دانة. وا ،وا  ختبلؼ في ىذا االعتبار لدييـ يرجع إلى طبيعة الهوقؼ الوا 

تي تعتبر النسيس األساسي والقوى الخارقة ال ،والسحر ،الهعتهد لدى كؿ هنيـ هف قضية الخرافة
لو صمة بهضهوف  ، الوسيط الذي تعبر هف خبللو القيـ واألىداؼ والهوضوعات، أها هالمحكاية

 ،واألىداؼ الضرورية لنهو الطفؿ النفسي والعقمي ،يا عمى القيـائتو الحكاية هف حيث اح
 فبل نكاد نقؼ عمى ،وتفاعمو هع البيئة، وتييئتو لهراحؿ العهر الهقبمة ،واالجتهاعي ،والوجداني

والقوى  ،والسحر ،كها أف الخبلؼ حوؿ استخداـ الخرافةخبلؼ في ذلؾ حوؿ أىهيتيا ودورىا، 
استخداهيا هف عدهو، وبالقدر الجائز استخداهو هنيا، وهدى الخطر  حوؿ جدوى الخارقة يتنوع
 ه األهور لتحقيؽ األىداؼ والقيـ.هف استخداهيا، وفي صيغة توظيؼ ىذوالضرر 
 ( .111 :1999)الحاجي، 
 

 عناصر الحكاية الشعبية : 

 ي:أف العناصر الدراهية لمحكاية الشعبية ى ( 87 :3..2واألسعد ) (8 :5..2يرى السيد )
: حيث ال يهكف إغفاؿ عنصر الحبكة في الحكاية الشعبية فيو هف أىـ العناصر الحبكة -1

مياـ الدراهية فييا، والحبكة تخضع لهجهوعة هف القواعد الثابتة هثؿ قاعدة البداية ذات االست
فيساعد عمى إثارة ذىف  ؛أو دوافع لبدء الفعؿ ،وال بد هف وجود تهييد ،فالفعؿ ال يبدأ فجأة

ويجذب انتباىو، وأيضا قاعدة الصيغة الختاهية، فكها أف الحكاية ال تبدأ فجأة فيي  ،عالساه
نها يجب أف يتبع الحدث صيغة ختاهية  ،إلقرار الجانب األخبلقي ؛ال تنتيي فجأة وا 

لؾ هرحمة التضاد، والتي تعهؽ هف الدرس األخبلقي ة التي تريدىا الحكاية، ثـ بعد ذوالهوعظ
والعهؿ  ،وانتقاليـ هف البؤس إلى السعادة ،نة في حياة األبطاؿ الخيريفهها تخمقو هف هقار 

والتكرار لهوقؼ ها، ولمحبكة أىهية  ،قاعدة التوكيدعمى إظيار ههيزات األبطاؿ، وىناؾ 
 حيث تنهي قدرة األطفاؿ العقمية كها وتكسبو فيها وتصورا لؤلحداث. كبرى
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صراع خارجي ويكوف إها الحكاية الشعبية،  : ويعد هف العناصر الدراهية الياهة فيالصراع -2
يهثؿ قيـ الخير الهطمؽ الذي تتبناه الجهاعة ، والطرؼ اخخر يهثؿ البطؿ أحد طرفيو، كها 

 ،في الصراع يهثؿ الشر الهطمؽ لوجود الجهاعة، وبيف الخير الهطمؽ الذي يهثمو البطؿ
، دوها لصالح الجهاعةاع الذي يحسـ والشر الهطمؽ الذي تهثمو قوى أخرى  يدور الصر 

 ىو والصراع في الحكاية الشعبية ها ىو إال هحاولة اإلنساف في الخروج هف إطار ها
هفروض عميو، إلى إطار ها يريد تحقيقو أو تغيره إلى إطار هف أنهاط تقاليده والعرؼ السائد 

ف أجؿ في هجتهعو هها يغاير رغباتو وتطمعاتو، فيو صراع هف أجؿ التغيير االجتهاعي ال ه
الخروج هها ىو قدره، فاإليهاف بالقضاء والقدر ىو هقولة أساسية في الفكر العربي 

 واإلسبلهي بخاصة. 

هف يعبر عنيا ويهثميا في  ،: تختار الجهاعة هف بيف شخصيات ىذا العالـ الشخصيات -3
رادتيا ويكوف ىو البطؿ  ،صراعيا، وىو دوها يجسد رهز وفكر وأحبلـ آهاؿ الجهاعة وا 

ر عف وجية نظر الجهاعة، فيكوف نهوذجا يجب أف يكوف عميو أبطاليا، لذلؾ دوها الهعب
، القيـ اإليجابية في حياة الجهاعةوباقي  ،والحؽ ،والعدالة ،يهثؿ ىذا البطؿ قيـ الخير

، كالهمؾ واألهيرة والصياد وغيرىا والشخصيات في الحكاية الشعبية عديدة هنيا الواقعية
ى جانب شخصيات الحيوانات والسحرة، إل ،والعفاريت ،ية كالجافوىناؾ الشخصيات الخراف

والشطار  ،وهف أىـ الشخصيات التي تظير في الحكاية الشعبية الصعاليؾ ،والشرسةاألليفة، 
 وغيرىـ.  ،والعياؽ

وال  ،وال زهاف ،: عالـ الحكايات الشعبية ىو عالـ خاص بيا ال يحدده هكافالزمان والمكان -4
ف ، وواقعو وا  وبعيد عف عالـ القاص ،تي تحدد الواقع، فالهكاف دوها غريبيخضع لمقوانيف ال

 الزهاف في هعظـ األحياف ىو "سالؼ العصر واألواف".يكوف و  ،هف هبلهحو اً اكتسب كثير 

: تستعيف الحكاية الشعبية بالرهز لتحقيؽ ىدفيا الذي يرتكز غالبا في درس الرمز والتجسيد -5
فيو قد يكوف هف الحيوانات التي تختمؼ داللتيا  ،شعبية هتنوعأخبلقي، والرهز في الحكاية ال

 يحؽ أف ىناؾ الهحرهات الذي ال لتي تقوـ بو بالنسبة لمبطؿ ، كهاوالدور ا ،حسب طباعيا
لهرأة ، وأيضا هف رهوز الحكاية الشعبية الكمهة الطيبة التي قد تجسدىا المبطؿ االقتراب هنيا

شر إلى الخير، أها بالنسبة لمتجسيد فاإلنساف الشعبي يهيؿ ؿ الالجهيمة التي يهكنيا أف تحوّ 
ثيا، كؿ الهيؿ إلى تجسيد الظواىر الهعنوية، كها يهيؿ الى تجسيد حكهو وأهثالو التي توار 

نو يجسد ىذه الحكهة، وهنيا فإذا كاف قد ورث حكهة )اعهؿ طيب وارهيو في البحر( فإ
ية والكتابة، بحيث يبدو الكبلـ في شكؿ يتضح قدرة اإلنساف الشعبي عمى استخداـ التور 

 ألغاز. 
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 أشكال الحكاية : 

أف هف (، 45 :(، وجعفر )ب ت111 :1999أحهد )، و (19 :5..2السيد )يرى 
: )الحكاية الهيثولوجية ، األسطورة ، الهمحهة ، حكاية الحيواف ، حكاية كاؿ الحكايات الشعبيةأش

"الفكاىة" ، الحكاية االجتهاعية ، حكاية األلغاز، حكاية الجف ، السيرة الشعبية ، الحكاية الهرحة 
 العرائس(.

 ويتبين من خالل االطالع عمى ىذه الدراسات أن:
 رافات وتهزج بيف األسطورة وهجهوعة خ ،: تستعيف بالخياؿ اإلنسانيالحكاية الميثولوجية

 .األوديسةو   اإللياذة، اإلغريقي ىوهيروسعهاؿ هثؿ أ لتفسر قوى الطبيعة الخارقة

 والحقائؽ التاريخية  ،: هجهوعة هعتقدات بدائية تهثؿ الذاكرة اإلنسانية الهشوشةاألسطورة
ونهنهيا باألفعاؿ  ،بةواإلبداع الشعري بالخوارؽ العجي ،الهشوىة، زخرفيا الخياؿ الشعبي

، الفراغ والظبلـير اإلغريؽ )كاوس( وتعني هثؿ أساط ؼ عمييا القداسةوأضا، الغريبة
  و)إيروس( وتعني الحب، و)تارتاروس(، وتعني جينـ. 

 واالنتصار  ،وأعهاليـ الهذىمة في سبيؿ توحيد الهجتهع ،: تحكي وقائع األبطاؿالممحمة
وهثاؿ  ،والهظموهيف ،عمى األعداء والتعرض لمعديد هف األىواؿ بغية الدفاع عف الحؽ

 . )هوت آرثر(عمييا همحهة 

 وتفرعت حكاية الحيواف إلى خرافات تتحدث عف الحيوانات التي تتصرؼ حكاية الحيوان :
)خرافات إيسوب، والفونتيف،  :وأشيرىا ،كالناس، ولكنيا ذات هغزى أخبلقي تربوي تعميهي

لى همحهة الوحوش حيث جعمت هف الهبلحـ العظيهة القديهة هقطوعات هنة(دوكميمة و  ، وا 
 حكايات الثعمب( .، و)) روهاف دورونار ( :رة وأشيرىاىزيمة ساخ

 وأبطاليا  ،: حكايات شعبية يغمب عمييا صفة الخوارؽ، وهغاهراتيا عجيبةحكاية الجن
وقد يطمؽ عمييا أسهاء هثؿ  ،نهاذج ال أسهاء ليا هثؿ )الهمؾ، الوزير، الساحرة، ...(

ة خارقة يكسب ودىا )الشاطر حسف(، عبارتيا هسجوعة، ويعتهد البطؿ عمى شخصي
أو تعميهية، كها تتخذ وسيمة  ،أو فضيمة ها، وتنزع غالبا إلى غاية وعظية ،بجهيؿ صنعو
 تسمية وترفيو.

 قباؿ الناس عمييا ناجـ عف  ،: تجهع بيف الهعرفة التاريخيةالسيرة الشعبية والسهر الفني، وا 
بالهثاؿ، وتتسـ بالفخاهة، وحمـ جهيؿ يعتصـ  ،حاجتيـ إلى االستقرار النفسي بيف واقع هرير

 والتسمسؿ في حمقات، هثؿ )سيرة عنترة بف شداد ، بني ىبلؿ ، الظاىر بيبرس ....( .

 )الخدعة،  أو ،: تدور حوؿ الحياة اليوهية وهفارقات الغباء والببلدةالحكاية المرحة )الفكاىة
....(، يغمب  خالية هف التعقيد ذات هحور رئيسي واحد هف هثؿ )جحا، البيموؿ، البخبلء،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A9
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عطاء الهغزى هف تيذيب وتثقيؼ ، والبساطة في تقديـ الفكرةعمييا اإليجاز في العبارة ، وا 
 وتسمية وترفيو ، وينبغي الحذر هف األنواع الرديئة عندها يراد عرضيا وحكايتيا لؤلطفاؿ .

  ور ألخبلؽ الطبقة الراقية الهيترئة، وتص : تعكس نقدا غير هباشرٍ الحكاية االجتماعية
ضروب السموؾ الهفروضة عمى الرجاؿ والنساء، وتكشؼ هعاناة أصحاب الحرؼ، وكثيرا 

 ها تتحدث عف زواج الثروة والجاه .

 تطمب حبل لها تنطوي عميو هف غهوض، والمغز هحور أساسي ت: وىي هسألة حكاية األلغاز
، تعميهييا ظواىر شتى، هنيا ها ىو ىاـ في حركة األحداث وتجسيـ الصراع، وتمتقي في

 أو توجيو الفراغ بالرياضة الذىنية . ،وهنيا لبلختبار العقمي

 يخاطبيا الطفؿ وتخاطبو، ويجالسيا  ،: هزيس هف الحكاياتحكاية العرائس ، والرسـو
 وتجالسو، وىي وليدة التراث الشعبي واألساطير القديهة .  

 

يف وفقا لقوانيف ( أف الحكاية الشعبية تنقسـ إلى قسه695 :2.11في حيف يرى عاهر )
 إكسؿ أولريؾ وىها :

 . حكايات خرافية 

 . حكايات واقعية أو حكايات الحياة اليوهية 

 

 خصائص وسمات الحكايات الشعبية:

( أف هف خصائص 299-285 :.198الساريسي )( و 17-14 :5..2يرى السيد )
 وسهات الحكايات الشعبية : 

صدؽ هف أىـ الهبلهح العاهة لمحكايات فهها ال شؾ فيو أف العراقة والالقدم والعراقة:  .1
أو هوقؼ  ،الشعبية، فالهقصود بالعراقة بالنسبة لمحكاية " أنيا ليست ابتكار لحظة هعروفة

 هعروؼ".
فالحكاية الشعبية في هعظهيا هجيولة الهؤلؼ واألصؿ، فميس لمحكاية مجيولة المؤلف:  .2

الهشافية، وىي في الغالب ال الشعبية هؤلؼ واحد هعروؼ، فيي تتوارث جيبل بعد جيؿ عبر 
تعتهد عمى التدويف، فالصفة التي تحدد كوف أي حكاية شعبية ىي انتقاليا عبر األجياؿ 

، فالحكاية الشعبية تظؿ تعبر عف شخصية لهوروثة عف طريؽ الرواية الشفييةضهف التقاليد ا
 ف.يجعؿ هف الصعوبة أف تنسب إلى هؤلؼ هعي هاعة ال عف شخصية الفرد، وىذاالج

ة، والتبديؿ، تتهيز الحكاية الشعبية بهرونة بنيتيا والتي تخضع لمحذؼ واإلضافالمرونة:  .3
، فالحكاية قابمة لمتطور فالقاص يعيد صياغتيا وذلؾ لكي تتناسب هع والتدخؿ في عناصرىا

 هقتضيات العصر الذي يعيش فيو. 
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ية قاهت عمى األداء ىذه الحكايات الشعبية التي تزحـ تراث اإلنسانالتواتر الشفاىي:  .4
، ف اإلنساني هف فترة إلى أخرىوسايرت تطور الكائ ،واعتهدت عمى الرواية الشفوية ،الهباشر

أو ، فالحكاية الشعبية يغمب عمييا صفة االنتقاؿ الهباشر هف شخص خخر عف طريؽ الترديد
هف يدونيا  توجدهكتوب وهنيا  ،أو الرواية لذلؾ فهف ىذه الحكايات ها ىو شفاىي ،اإلنشاء

 في بيئة أو عصر، وىذا الجنس شائع في العالـ ويكاد يتهاثؿ في صفاتو وهقوهاتو .
هكاف وزهاف هحدد، فالهكاف دائها غريب ب فالحكاية الشعبية ال ترتبطتجييل الزمان والمكان:  .5

والزهاف في هعظـ األحياف ىو )سالؼ العصر واألواف( وكذلؾ  ،وبعيد عف عالـ القاص
أي هكاف، كها أف الوقت يهضي سريعا في الحكاية الشعبية، كها أنيا أيضا الهكاف فيو 
وهراحؿ التطور  ،ثر أدبي التقت عميو الطبقاتالحاضر بالهاضي، فميس ىناؾ أتتهيز بمقاء 

لقاء الكبار بالصغار،  ،والعهر كالحكاية الشعبية، وذلؾ ألنيا تهثؿ لقاء الهاضي بالحاضر
 ،ث عمى احتفاظ الحكاية بيذه الهيزة ىو التقاء الخياؿ بالواقعلقاء الشرؽ بالغرب، والباع

 والحمـ بالحقيقة .
دراكو، في آف تعدد العوالم:  .6 فعالـ الحكاية الشعبية عالـ خاص، ىو عالـ خياؿ اإلنساف وا 

وعالـ الجف  ،عالـ اإلنسالعوالـ هثؿ: واحد، وىو عالـ هتعدد تختمط فيو العوالـ، وتتعدد فيو 
وعالـ الطيور واألسهاؾ، كها أف عالـ الحكاية الشعبية يتهيز بالعديد هف  ،وافوعالـ الحي

الهستويات، فيناؾ عالـ القرى والهدف، والعالـ السفمي، وعالـ الغابات الكثيفة، والبطؿ يتجوؿ 
 في كؿ ىذه العوالـ في آف واحد. 

 

دؽ، العراقة، والص( أف هف سهات القصص الشعبية 177 :1976ويرى الحديدي )
، فيقصد بالعراقة أنيا ليست هبتكرة وهؤلفة في زهاف هعموـ أو لحظة هعموهة، ويقصد والجهاعية 

بالجهاعية أف القصص الشعبية عاهة لمجهاعة البشرية وليست حكرا عمى فرد بعينو ، ويقصد 
 بالصدؽ أف ترتكز القصة الشعبية عمى أساس هف الحقيقة وتبدأ هنو. 

 
 ة :مميزات الحكاية الشعبي

 ( أف هف ههيزات الحكايات الشعبية :695 :2.11يرى عاهر )
ال تطرح قضايا فكرية هعقدة، بؿ تطرح قضايا الوجود اإلنساني األساسية باختصار ووضوح،  .1

 فالشخصيات ذات بعد واحد غير هركبة، والصعوبات واضحة، والخير والشر بيناف.

ويجعؿ الطفؿ هنساقا لسحرىا،  ،النتباهتقوـ عمى السرد الهتتابع لؤلحداث، وىو عنصر يشد ا .2
والترغيب في القراءة، وها ينتس عنيا هف فوائد في تطوير  ،وليذا تأثير كبير في عهمية التقبؿ

 الهمكة المغوية والزاد الهعرفي لمطفؿ. 
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وتنهي الخياؿ  ،تساىـ في كسر الجهود الفكريو خيالية ينعدـ فييا الفرؽ بيف الحقيقة والخياؿ،  .3
 بداع .وروح اإل

السيولة في لغتيا والبساطة في بنيتيا، والتي غالبا ها تكوف ذات بنية هغمقة، تنتيي غالبا   .4
 نياية سعيدة، هها يجعميا هريحة، تقدـ لمطفؿ عالها هطهئنا يوفر األهاف الذي يحتاجو.

ىذه الخصوصيات تجعميا قادرة عمى هخاطبة الطفؿ، ووسيمة صالحة لتحقيؽ ها يحتاجو، 
 ئ تربوية، أو قيـ تأصيمية في بيئتو وتكويف ىويتو.هف هباد

 

 أسس يجب مراعاتيا عند تأليف واختيار الحكايات لألطفال : 
( أف هف األسس الواجب هراعاتيا عند تأليؼ واختيار الحكاية 163 :1991يرى خضر )  

 الشعبية ها يمي :
 استثارة الدوافع لحؿ الهشكبلت . .1

 التفكير .تنشيط الذىف لحؿ هشكمة تتحدى  .2

 تربية الحساسية لؤلخطاء . .3

 تنهية الحدس والتخهيف . .4

صدار القرارات في الهواقؼ الصعبة . .5  تنهية القدرة عمى حسف التقدير وا 

 تنهية الخياؿ وتوظيؼ األدب الشعبي . .6

 القياـ بأنشطة عهمية وذىنية لمتوصؿ إلى الحؿ أو لتوضيحو أؿ لتحقيقو . .7

 .  تهاعية واقتصادية وسموكيةتربية قيـ روحية وقيـ تربوية واج .8

  
 :بعض المعايير الواجب مراعاتيا عند اختيار القصص والحكايات وىي مما سبقستخمص ون

 وقاهوسيـ المغوي. ،وهيوليـ ،وتتناسب هع خبرات التبلهيذ ،أف تكوف هثيرة وجذابة  .1

شعر الهقدهة أكثر هها يجب في ة، فبل تطوؿلتوازف بيف هراحؿ القصة الهختمفهراعاة ا .2
 وتعقيد خيوطيا أكثر هف القدر الضروري . ،الطفؿ بالهمؿ ، وال نبالغ في عرض العقدة

 االىتهاـ بالعنصر الفني لمطفؿ عند رواية الحكاية .  .3

 جديدة تضيفيا لهحصوليـ المغوي. ة المفظية لمطفؿ، هف كمهات وهعافٍ أف تزيد هف الثرو   .4

 . أف تكوف طريفة جديدة، يسهعيا الطالب ألوؿ هرة  .5

 أو اجتهاعي . ،أو فكري ،أف تكوف ذات هغزى خمقي  .6

 والقصر. ،أف تكوف هناسبة لمطمبة هف حيث الطوؿ  .7
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 خطوات التدريس باستخدام طريقة القصة والحكاية :

( أف عند التدريس بطريقة القصة البد أف نتبع الخطوات 162 :1997يرى الشيخ )
 التالية:
حو هوضوع القصة ، وتييئتيـ نفسيا وذىنيا لتقبؿ هيذ نستثارة انتباه التبلوذلؾ با :التمييد .1

 القصة.

، االستهاع اً ف كانت فيمهجانب الهعمـ، عرضيا عمى الفيديو إ: سردىا هف عرض القصة .2
إلييا بواسطة شريط كاسيت، يسرد األطفاؿ القصة، قراءة القصة هف جانب التبلهيذ قراءة 

 صاهتة وجيرية.

، واألساليب الجهيمة الواردة فييا، والقيـ ة أحداثياهناقشمناقشة القصة وتحميميا:  .3
 وبة التي تتضهنيا.كيات الهرغوالسمو 

ربط أحداثيا بهواقؼ حياتية يتعرض ليا الطبلب  هف خبلؿ ربط القصة بحياة الطالب: .4
 في حياتيـ اليوهية. 

 ة .وذلؾ بإلقاء أسئمة عمى التبلهيذ لمتأكد هف تحقيؽ األىداؼ التربوية لمقصالتقويم:  .5
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 :الشفوي المحور الثاني: التعبير
،  أو أو الكتابة ،وهشاعر بالهحادثة ،فصاح عها في النفس هف أفكارالتعبير ىو اإل        

وقدراتو، ويعطي صورة عف صفاتو  ،الخطابة وىو الذي يكشؼ عف شخصية الهرء وهواىبو
ش فيو، ويستهد التعبير أىهيتو االجتهاعية التي تحقؽ التوافؽ بينو وبيف أفراد الهجتهع الذي يعي

ف هلمتهكف  خرى ىي وسائؿ هساعدةوع المغة األهف أنو غاية في دراسة المغة، في حيف أف فر 
، وينقسـ التعبير إلى نوعيف، األوؿ ها يسهى بالهحادثة أو الشفيي )الشفوي(، هيارات التعبير

 والثاني تحريري إها وظيفي أو ابداعي.
 إلنسافإذ ال يهكف  ؛وهيارة هف هيارات المغة العربية ،وفف ،ركائز الحياةالتعبير ركيزة هيهة هف و 

وسيمتو الوحيدة في  و، ألنهراحؿ الحياة وفي أي هكاف وزهاف أف يستغني عنو في هرحمة هف
، كونو غاية هف تعميـ المغة العربية رجوةاله ، وىو الغايةوالتفاىـ وتبادؿ اخراء والخبرات االتصاؿ
والنصوص  ،بالهادة المغوية القارئ، فالقراءة تزود روافد تصب فيو األخرىروع المغة وف ،ال وسيمة

وسيمة لرسـ  واإلهبلء ، والقواعد وسيمة لصوف المساف والقمـ هف الزلؿ ،هنبع الثروة المغوية
 .(196 :7..2عاشور والحواهدة ).  الكمهات

هيـ هف عناصر النجاح ال  يو عنصر، والهجتهع، فضرورة اجتهاعية لمفردويعد التعبير 
يستغني عنيا اإلنساف في أي طور هف أطوار الحياة، فالطفؿ الصغير يحتاج لمتعبير عف نفسو 

 وهيادينيا في الهجتهع الحديث ،بالحديث إلى غيره ، كها أف النجاح في شتى أغراض الحياة
فييا عمى إجادة ، فيناؾ العديد هف الهيف يتوقؼ النجاح أصبح يتطمب القدرة عمى الهشافية

 .ىهية الكمهة الهنطوقة تبعًا لذلؾفزادت أ ،...الديف ، وعالـوالهذيع ،والهحاهي ،الكمهة كالهعمـ
، ووسيمة هف وسائؿ االتصاؿ، والتعبير هف األنهاط الهيهة لمنشاط المغويويعد التعبير 

زلة كبيرة في عف النفس، وتسييؿ عهمية التفكير، فيو ضرورة حيوية لمفرد والهجتهع، ولو هن
ف تفاعؿ الهرء هع هجتهعو هعتهد بدرجة كبيرة عمى تهكنو هف هيارة التعبير، فهف ال و الحياة،  ا 

 (.21 :6..2يحسف التعبير ال يتهكف هف إفياـ اخخريف. )الياشهي، 
ولمتعبير هنزلة كبيرة في الحياة، فيو ضرورة هف ضرورياتيا وال يهكف ألي شخص أف 

، أو مة هف هراحؿ عهره، ففيو يعرض األفراد أفكارىـ وهشاعرىـ بالمسافيستغني عنو في أي هرح
، فيو الهظير الصادؽ لقوة وشخصيتو ،ساعد الفرد عمى إظيار ذاتيتوي، والتعبير الجيد القمـ

ىو نشاط لغوي هستهر ينبغي أال تقتصر العناية بو ، واألشياء التي حولو، و تفكير الفرد في نفسو
هف جية التربية وهف  كثرىا فائدة، فيو هف أىـ التهرينات وأي خطة الدراسةمى الحصة الهقررة فع

 ( .195 :2.12أصعب الدروس وأعقدىا هف جية التعميـ. )عوف، 
وغير  ،ولقد أصبح التعميـ رياضة لمذىف، فاألفكار والهعاني غالبا ها تكوف غاهضة

إلى إعهاؿ الذىف لتحديد هحددة في الذىف، واإلنساف عندها يضطر إلى التعبير فيو يضطر 
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هي والوائمي، يوالهعاني وتوضيحيا، والتعبير عنيا شفييا أو الكتابة فييا تحريريا .)الدل األفكار،
2..3: 2... ) 

يؤدي إلى إخفاؽ التمهيذ في  فيوويحتؿ التعبير هنزلة خاصة بيف فروع المغة ألف العجز 
وضياع وبتكرار  ،رتب عميو فوات الفرصالدروس األخرى، وألف عدـ الدقة في التعبير أيضا يت
أو يعيؽ  ،هها قد يؤخر نهوه االجتهاعي ؛العجز أو عدـ الدقة في التعبير يفقد التمهيذ الثقة بنفسو

 .(177، .2.1إتقانو المغة. )طاىر، أو يحوؿ دوف  ،أو يعرقؿ تقدهو في دراستو ،تطوره الفكري
 

 مفيوم التعبير :

( أف التعبير ىو اإلفصاح عها في النفس هف أفكار 198 :7..2يرى عاشور والحواهدة ) -
 وهشاعر بالطرؽ المغوية وخاصة بالهحادثة والكتابة .

اهتبلؾ القدرة عمى نقؿ الفكرة أو اإلحساس الذي  عف ( أنو عبارة141 :6..2ويرى زايد ) -
 .حاؿويا أو كتابيا وفؽ هقتضيات اليعتهؿ في الذىف أو الصدر إلى الساهع، وقد يتـ ذلؾ شف

إفصاح الهرء بالحديث، أو الكتابة عف أحاسيسو الداخمية  أنو( 132 :2.11ويرى عيد ) -
 وأفكاره وهعانيو بعبارات سميهة . ،وهشاعره

 ،والخبرات ،واألحاسيس ،( أنو اإلفصاح عف األفكار175 :.2.1ويرى السفاسفة ) -
 أو كتابة . ،والهشاىدات حديثا

وفؽ أنو العهؿ الهدرسي الهنيجي الذي يسير عمى  (..2 :3..2ويرى الدليهي والوائمي ) -
وأحاسيسو  ،وهشاعرهخطة هتكاهمة لموصوؿ بالطالب إلى هستوى يهكنو هف ترجهة أفكاره، 

 ة سميهة وفؽ نسؽ فكري هعيف .بمغ ، وكتابةوخبراتو الحياتية شفاىة ،وهشاىداتو

ر عها في نفسو هف أو يعب ،( أف التعبير ىو أف يتحدث اإلنساف173 :.2.1ويرى طاىر ) -
استجابة لهؤثرات في  أو عها يحس ىو بالحاجة إلى الحديث عنو ،هوضوعات تمقي عميو

 أو في الطبيعة . ،الهجتهع

 
 

 الفرق بين التعبير واإلنشاء : 
"كانت التربية التقميدية تطمؽ عمى التعبير هصطمح )اإلنشاء( أها التربية الحديثة فقد 

أف  في حيف ،وذلؾ ألف التعبير ىو الهظير العفوي لمغة ؛التعبير() ػاستبدلت هصطمح اإلنشاء ب
باإلضافة إلى أف التعبير أوسع هف اإلنشاء، إذ يشهؿ  اإلنشاء ىو الهظير االصطناعي ليا،

والطبيعة .... فيو هرآة الحياة كميا، أها  ،والهدرسة ،والشارع ،هجاالت الحياة كميا، في البيت
التعبير، وىو صنعة، لذا سهي القمقشندي كتابو )صبح األعشى في  اإلنشاء فيو أضيؽ دائرة هف
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وأشهؿ دائرة هف اإلنشاء، وىو  ،صناعة اإلنشاء( وهف ىنا كاف هصطمح التعبير أوضح داللة
اإلنشاء عمى  يقتصركتابيا، في حيف  أووالتفاعؿ هع الهجتهع شفويا  ،يشتهؿ هواقؼ الحياة

 الجانب الكتابي .
نشاء تعني التعبير، ولكنيا يهكف أف تعني أيضا أشياء أكثر هها في وال شؾ أف كمهة اإل

وفكر كها يفعؿ  ،وصور وفييا عاطفة ،هدلوليا الحرفي، أي أف يبدع اإلنساف صفحات فييا خياؿ
الشعراء والكتاب ... وىذا ال يتييأ لجهيع التبلهيذ ألنو يقتضي هوىبة خاصة، وال يهكف أف 

بلهيذ كميـ، فإذا طالبناىـ باإلنشاء بهعنى اإلبداع نكوف قد كمفناىـ تتحقؽ ىذه الهوىبة لدى الت
 (174 :.2.1". )طاىر، وضيعنا عمييـ أيسر ها يهكف أف نطمبو هف التعبير صعبا،

 

 أىمية التعبير:

ال قيهة  الذي الجهاديشبو  عها في نفسوالتعبير ال يستطيع الذي نساف اإلهف غير شؾ 
أو اإلشارة ىو الذي يهيز  ،أو الكتابة ،وجوده، فالتعبير سواء بالكبلـلو في الحياة، بؿ ال أثر ل

ببيئتو أو  فبو وهف خبللو يكهؿ اإلنساف دائرة اتصالو نساف عف غيره هف الكائنات الحية،اإل
فيو هف ضروريات  ،تزداد دائرة التفاعؿ الهثهر بيف الفرد والجهاعة هحيطو أو أعهالو .. وبو

اإلنساف نفسو كها يخدـ بو وطنو، ىذا بالنسبة ألىهية التعبير في الحياة ، يخدـ بو التي الحياة 
( أف أىهية التعبير في التعميـ تكهف 176 :.2.1أها بالنسبة ألىهيتو في التعميـ، فيرى طاىر)

 في: 
 والهناظرة . ،وأدب الحديث ،وتعوده الجرأة وحسف األدب ،تقوي شخصية التمهيذ  -1

 واالجتهاعية . ،ذ بعض العادات الفكريةوتعهؽ لدى التمهي ،تقوي  -2

 أو الكتابة . ،والتفكير قبؿ الحديث ،تدربو عمى حسف االستهاع -3

 ،فكمهات ،ودقتيا، وتهكنو هف نقؿ الهرئيات إلى أفكار ،تعينو عمى حسف الهبلحظة -4
 أو عبارات. ،وجهؿ

بعادىا عف  ،أو يكتبو، ألنيا تعوده عمى تنسيؽ األفكار ،تجعؿ التمهيذ واثقا بها يقولو -5 وا 
 الغهوض والتشويش .

 

 ( أن أىمية التعبير تتجمى في: 197 :7117ويرى عون )
أنو وسيمة اإلفياـ، فيو أحد جانبي عهمية التفاىـ، وىذه العهمية تقوـ عمى جانبيف القراءة  -1

 والتعبير.

 عمى التخيؿ واالبتكار لها فييا هف حرية األفكار . التمهيذتساعد  -2

 ـ والتعميـ .التعبير أداة التعم -3
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 . مـ الطمبة هها يترتب عميو اضطرابإف العجز في التعبير يؤثر كثيرا عمى هستوى تع -4

 .ايسيـ التعبير في حؿ الهشكبلت الفردية واالجتهاعية عف طريؽ تبادؿ اخراء وهناقشتي -5

 

 أىداف تدريس التعبير : 

فمسفة التعميـ هف  وإلي الوظيفة االجتهاعية لمهتعمـ، وها تسعى فيتتضح أىداؼ التعبير 
وتتهثؿ ىذه األىداؼ كها ترى شاهية  ،وهعارفو ،وقدراتو ،بناء اإلنساف الهتكاهؿ في نفسو

 (  في:38 :2.12)
تهكيف التبلهيذ هف التعبير في شتى األحواؿ التي يتعرضوف ليا في حياتيـ، كالخطابة  -1

 والجواب . ،والسؤاؿ ،والهناظرة ،والحوار

 والتراكيب الغريبة . ،ف استخداـ األخطاء الشائعة الهتناقمةتنقية لغة الهتعمهيف ه  -2

بث الثقة في نفوس الهتعمهيف نحو هقدرة المغة العربية عمى اإليفاء بهعاني الحضارة  -3
 وهتطمبات العصر .

تهكيف الهتعمهيف هف استخداـ هحصوليـ المغوي في سياؽ تطبيقي هؤلؼ، هف جهيع   -4
 ؿ هتكاهؿ . وفي هنحى شاه ،فروع المغة العربية

 

 ( أن من أىداف تدريس التعبير:71, 7111ويرى أبو صبحة )
أو كتابيا  ،وهشاىداتيـ تعبيرا شفييا ،اكتساب التبلهيذ القدرة عمى التعبير عف أفكارىـ -1

 بمغة سميهة.

 وثقافي في التعبير .  ،توظيؼ ها اكتسب هف هخزوف لغوي -2

 لسميهة .التجاىات ااو  ،والهعارؼ ،اكتساب هجهوعة هف القيـ -3

 التدرب عمى هيارات تمخيص هوضوعات هعينة . -4

 وتقبؿ اخراء .  ،تعويد التبلهيذ عمى اخداب الرئيسية لمحوار هثؿ : حسف اإلنصات -5

 

 ( أن من أىداف التعبير ما يمي: 177 :7111ويرى عيد )
 إثراء الحصيمة المغوية والفكرية لمتبلهيذ . -1

 احة المساف، والقدرة عمى االرتجاؿ .إعداد التبلهيذ لهواقؼ حياتية تتطمب فص -2

تقانيا وفؽ قواعدىا وأنظهتيا . -3  هساعدة التبلهيذ عمى اكتساب المغة وا 

 تعويد التبلهيذ ترتيب األفكار وتسمسميا هنطقيا . -4

              تدريب التبلهيذ عمى انتقاء األلفاظ الهبلئهة لمهعاني . -5
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)وزارة التربية لمغة العربية يضة لمنياج اكما وردت في الخطوط العر  التعبيرأىداف تعميم 
 (:1999والتعميم الفمسطينية, 

 
 

 .اعتزاز الطمبة بدينيـ ولغتيـ وعروبتيـ ووطنيـ 

 .التعبير شفييا وكتابيا بمغة فصيحة سميهة واضحة 

  والكتابة بمغة  ،والتحدثة عمى التعبير الصحيح في التخاطب، إكساب الطالب القدر
 وتفكير هنطقي. ،سميهة

 وهسهوعة بمغة عربية سميهة. ،التدرب عمى تمخيص هادة هقروءة 

 .زيادة ثروة الطمبة المغوية وتوظيفيا في احاديثيـ وكتاباتيـ 

 .هراعاة قواعد اإلهبلء والترقيـ في كتاباتيـ 

 .اإلقباؿ عمى الهطالعة الحرة في الهجاالت الهختمفة 

 .تنهية حس لغوي هرىؼ يهكنيـ هف هبلحظة الخطأ وتصحيحو 

 .اكتسابيـ اتجاىات وعادات وقيـ إيجابية 

  

 صعوبات تواجو المعمم والتمميذ في عممية التعبير وطرق عالجيا: 
( أف هف الصعوبات التي تواجو 58 :6..2(، والياشهي )148 :6..2يرى زايد )

 الهعمـ والتمهيذ في التعبير كها يمي:
 صعوبات تواجو الطفل:

 فيو جيد ضائع ال هنفعة فيو. ،شعور الطفؿ بعدـ أىهية التعبير -1
 

نفور كثير هف األطفاؿ هف دروس التعبير لسيطرة إحساسيـ باإلخفاؽ في نقؿ تمؾ  -2
 األفكار واألحاسيس.

في توصيؿ ىذه أو إحساس هعيف، ورغبتو  ،التعبير عهمية ذىنية هعقدة يبدأ أوال بفكرة ها -3
وأفعاؿ ليؤلؼ هنيا جهبل  ،أسهاءكمهات و حروؼ ، و ، وليذا يحتاج إلى الفكرة إلى اخخريف

 أو فقرات تغطي كؿ أجزاء فكرتو وانفعاالتو.

 صعوبات تواجو المعمم:
كها يفعؿ في القراءة والكتابة  عدـ استطاعة الهعمـ تحديد هفيـو التعبير وأىدافو -1

 والتدريبات المغوية .

عي ألف ىذه الهيارة تستد ،عدـ تهكف الهعمـ هف أساليب تدريب الطبلب عمى التعبير -2
 اهتبلؾ الطفؿ الهيارات المغوية األخرى كافة.
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عدـ هعرفة بعض الهعمهيف هراحؿ النهو المغوي لمطفؿ هها يجعمو هرتبكا في تحديد  -3
 هستوى قدراتيـ .

التزاـ بعض الهعمهيف بهفيوـ أف التعبير ىو عهمية كتابة هوضوع يحدد عنوانو عمى  -4
 نواع التعبير األخرى.السبورة ويطمب هف طبلبو التعبير عنو، هتجاىبل أ

 نفور الهعمهيف هف دروس التعبير لها فيو هف هشقة في تصحيح الدفاتر . -5

 ق العالج:ائطر 
هف الهيؿ الفطري لدى األطفاؿ  ؤلطفاؿ لمتعبير عف أنفسيـ هستفيديفإتاحة الفرصة ل -1

 ـ الهيارات المغوية.يوىو كثرة الكبلـ )الثرثرة( حتى قبؿ اهتبلك

أو  ،معب األدوار وتهثيميا كمعبة دور الشرطيل زي لدى األطفاؿؿ الهيؿ الغرياستغبل -2
وتدريبيـ عمى بعض الهواقؼ الحياتية أو بعض النصوص  ،أو األـ ،أو الهعمـ ،األب

 القرائية.

3-  ، استغبلؿ الهيؿ الغريزي لدى األطفاؿ إلى الخياؿ وتعزيزه، وفسح الهجاؿ لو حيث يمـز
 عبير.ألنو وسيمة هف وسائؿ التدريب عمى الت

والهدرسة  ،والشارع ،االستفادة هف هيؿ األطفاؿ إلى كؿ ها يتصؿ بحياتيـ في البيت -4
 واإلخبار عها يشاىدوف وتوظيفو توظيفا جيدا هف خبلؿ األنشطة الهعدة.

 :أنواع التعبير
وعاشور , (27 :.2.1أبو صبحة )، و (139: 2.11وعيد )(، 41 :2.12يرى شاهية ) 

 ف التعبير ينقسـ إلى :(، أ2.1 :3..2) والحواهدة
  : من حيث الشكل 
 التعبير الكتابي  -2التعبير الشفوي                     -1
 : ومن حيث الموضوع 
 التعبير اإلبداعي  -2التعبير الوظيفي .                  -1

 عمى ىذه المراجع أن: االطالعويتبين من خالل 
 ويستقبمو الهستقبؿ  ،رسؿ هشافية: ىو الكبلـ الهنطوؽ الذي يصدره الهالتعبير الشفوي

 أو هف خبلؿ األفراد وبيئتيـ الهحيطة. ،ويستخدـ في االتصاؿ والتفاعؿ ،استهاعا

 سافات : ىو وسيمة االتصاؿ بيف الفرد والجهاعة، ههف تفصمو عنيـ الهالتعبير الكتابي
 ، والحاجة إليو هاسة في حياة الفرد.الزهنية أو الهكانية

 ة هف تعاهؿ ها يعبر بو الفرد عف حاجاتو، وهتطمبات حياتو اليوهي: ىو التعبير الوظيفي
دارة شؤ   .عميو تعبير يؤدي وظيفة في الحياةونو، وأداء هينتو، فيو يطمؽ وبيع وشراء، وا 
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 هتهيز بعهؽ الفكرة، ، والخبرة، و االطبلعهيؿ هنبثؽ عف : ىو تعبير جالتعبير اإلبداعي
تقاف األسموب، وجودة ا لصياغة، ويهتاز بتوافر عنصريف هيهيف ىها: وخصب الخياؿ، وا 

 األصالة والعاطفة .

 

نظرا لها لو هف أىهية في حياة  التعبير الشفويتـ التركيز في ىذه الدراسة عمى وقد 
الفرد، فالطالب يتحدث قبؿ أف يكتب ويقرأ، ويعتبر وسيمة لتعمـ القراءة السميهة والتعبير الكتابي، 

 ة العيوب النفسية والنطقية لدى بعض الطبلب. ولها لو هف أىهية في هعالج
لمضعؼ التي توصمت إليو العديد هف الدراسات السابقة في ىذا الهجاؿ، والتي  ونظراً 

تشير إلى ضعؼ التعبير الشفوي لدى التبلهيذ، وأرجعت العديد هنيا ىذا الضعؼ إلى هجهوعة 
روف هوضوعاتيـ عمى الموف هف العواهؿ، جاء في صدارتيا هعمهو المغة العربية حيث يقص

، واالىتهاـ بالتعبير الكتابي دوف التعبير الشفوي، كها أف طرائؽ تدريس التعبير الشفوي التقميدي
 (.  296:  2.12تيهؿ إكساب التبلهيذ هيارات التعبير الهختمفة ) عطية وأبو لبف ، 

 

 مفيوم التعبير الشفوي : 
لب بمسانو عف أفكاره وهشاعره وأحاسيسو ( أنو إفصاح الطا178 :.2.1يرى السفاسفة ) -

 وخبراتو وهشاىداتو، بمغة عربية سميهة .

( أنو التعبير الذي يقوـ عمى ترؾ الحرية لمطمبة الستحضار 198 :2.12ويرى عوف ) -
 والتراكيب الهناسبة لذلؾ الهوضوع.  ،والجهؿ ،األفكار لمهوضوع، واختيار الهفردات

، العتقادات والتجاىاتاأنو فف نقؿ العواطؼ و  (4.5: 2.12) ويرى عطية وأبو لبف -
: التفكير بها يتضهنو هف وىو هزيس هف العناصر التالية ،ألحداث لآلخريفاواألفكار و 

ألفكار، اعهميات عقمية، والمغة بوصفيا لؤلفكار والهشاعر، والصوت لحهؿ الكمهات و 
 "لغة الجسد" . والتعبير الهمهحي

و في ألفاظ ، وآرائوهشاعره ،رة الهتحدث عمى صوغ أفكاره( أنو قد96 :.2.1ويرى الطيب ) -
 أو تحريؼ .  ،هناسبة، تنقؿ الهعنى الهقصود إلى الساهع دوف التباس

 

الشفوية إلى  عمى نقؿ رسالتو : قدرة التمهيذيف هها سبؽ أف التعبير الشفوي ىوويتب
واألداء الهعبر الهصحوب  ،لهستهع نقبًل يتسـ بالفكر الهنظـ، والمغة السميهة، والنطؽ الجيدا

 الهناسبة ."لغة الجسد" بالتعبيرات الهمهحية 
 

 :أسس التعبير الشفيي
 ( أف التعبير الشفيي يقوـ عمى ركائز أساسية :2 :7..2ترى الهطاوعة )
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ولغوية هثؿ  ،أي ها يدور في ذىف الهتحدث هف عهميات عقمية: معنوية: وىي األفكار .1
دخاليا في عبلقة اختيار الكبلـ، والتفكير، وعه مية استرجاع الرهوز في ذاكرة نشطة، وا 

 رهوز هع أخرى
وىي العبارات أو الجهؿ واألساليب التي ينطؽ بيا الهتحدث هعبرًا عف الفكرة أو : لفظية .2

 هجهوعة األفكار التي توجد في ذاكرتو، والتي يود نقميا إلى اخخريف.
في الهوقؼ الفعمي وذلؾ وفؽ القواعد  وتتهثؿ في عنصر األداء المغوي أو الكبلـ :صوتية .3

 التي يسير الكبلـ وفقًا ليا.
تهثؿ في عنصر األداء الهصاحب لمتعبير، هف إشارات أو تمهيحات، أو تو  :إشارية .4

إيهاءات بأي ىيئة هف الجسـ، هها يساعد عمى زيادة التوضيح أو العهؿ عمى التأثير في 
 الساهع.

 

 أىداف التعبير الشفوي: 
 ( أف هف أىداؼ التعبير الشفوي:141 :6..2يرى زايد )

 والمعثهة . ،والفأفأة ،والحصر ،إزالة اخفات النطقية التي تسيطر عمى األطفاؿ كالعي -1

و الهواقؼ الهختمفة بعقؿ قادر عمى ترتيب يوهواج ،تدريب األطفاؿ عمى االرتجاؿ -2
 األفكار وحسف تنظيهيا .

وردود  ،واالستجابة السريعة ،البدييةدروس التعبير الشفوي تساعد الطفؿ عمى حضور  -3
 الفعؿ الهناسبة لمهواقؼ التي تتصؿ بحياتو .

وترتيبيا بسرعة، كها يساعد عمى  ،وتنسيؽ األفكار ،التعبير الشفوي ينهي سرعة التفكير -4
 تجهيع عناصر الهوضوع الذي يريد التحدث عنو .

 ة في هواجية الجهيور.والتردد، ويكسبو الجرأ ،والتييبيزيؿ عف نفسو ظاىرة الخجؿ،  -5

 ( أنو يمكن إجمال أىداف التعبير الشفوي في: 711 :7117ويرى الدليمي والوائمي )
فكار بألفاظ فصيحة وتراكيب واأل ،إكساب الهتعمهيف القدرة عمى التعبير عف الهعاني -1

 .سميهة

إكساب الهتعمهيف القدرة عمى سمسمة األفكار وبناء بعضيا عمى بعض في جهؿ هترابطة  -2
 ترابطا هنطقيا .

 تزويد الهتعمهيف بالثروة المغوية التي تساعدىـ عمى التعبير الواضح السميـ . -3

 إكساب الهتعمهيف القدرة عمى توخي الهعاني الجديدة واألفكار الطريفة . -4

 تعويد الهتعمهيف عمى الصراحة، والجير بالرأي أهاـ اخخريف . -5
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عويدىـ حسف الهبلحظة ودقتيا، وتشجيعيـ وت ،تنهية روح النقد والتحميؿ لدى الهتعمهيف -6
 عمى الهناقشة .

 : ن أىداف التعبير الشفوي تتمخص في( أ116 :ويرى أبو الييجاء )ب ت
 : في الصفوف األولى:أوالً 

 تطوير وعي الطفؿ بالكمهات الشفوية كوحدات المغة. -1

 إثراء ثروتو المفظية والشفوية . -2

 تهكينو هف تشكيؿ الجهؿ وتركيبيا. -3

 قدرتو عمى تنظيـ األفكار في وحدات لغوية . تنهية  -4

 . قدرتو عمى اليجاءتحسيف   -5

 استخداهو لمتعبير القصصي . -6

 ثانيًا: في الصفوف التالية:
 ثة والهناقشة .دتنهية آداب الهحا -1

 التحضير لعقد ندوة وهناقشتيا . -2

 أو يتحدث أهاـ زهبلئو . ،القدرة عمى أف يخطب -3

 . والحكايات ،القدرة عمى قص القصص -4

 القدرة عمى إعطاء التعميهات .  -5

 القدرة عمى هجالسة الناس وهجاهمتيـ . -6
 

 التعبير الشفوي تتمخص في : أن أىدافويتبين 
 يذ عمى التعبير الشفوي تعزيز ثقة التخمص هف العي والحصر: حيث يتيح تدريب التبله

 ويخمصو هف المعثهة والفافأة  والعي . ،الطالب بنفسو

  االرتجاؿ وهواجية الهواقؼ الهختمفة بذىف قادر عمى ترتيب األفكار تدريب التمهيذ عمى
 وحسف عرضيا.

 .تساعد التمهيذ عمى أف يكوف سريع البديية قادرا عمى االستجابة السريعة 

 وتنسيؽ االفكار. ،ولهمهة الهوضوع ،يساعد عمى سرعة التفكير 

 ية جهيور الناس. والقدرة عمى هواج، والتردد  ،والتييب ،يبعد التمهيذ عف الخجؿ  
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 أىمية التعبير الشفوي : 
تبدو أىهية التعبير الشفوي في أنو أداة االتصاؿ السريع بيف الفرد وغيره، والنجاح فيو 
يحقؽ كثير هف األغراض في شتى هجاالت الحياة ودروبيا، فالعصر الذي نعيشو يتسـ بأنو 

وتطبيقاتو  ،يتسـ بعصر العمـ عصر االنفجار الهعرفي، فحجـ الهعرفة يتضاعؼ، كها أنو
التكنولوجية، كها يتسـ بعصر الهد الديهقراطي، وكؿ ىذا يتطمب هف اإلنساف أف يفكر فيها يقوؿ، 

وأفكاره، ويعرض فكره بصورة هنطقية هعقولة، ويخطط لها سيقوؿ، وال يهكف  ،هاتوموأف ينتقي ك
وجد اىتهاـ بالغ في كثير هف الدوؿ أف يحدث كؿ ىذا إال بنوع هف التعمـ الهنظـ، وهف أجؿ ىذا ي

يث في الهجاالت الحيوية الهتقدهة بمغة الكبلـ، وبالشروط التي تساعد الهتعمـ عمى إتقاف الحد
 .(4.6 :2.12)عطية وأبو لبف،  الهختمفة

، وذلؾ في أنو يساعد التمهيذ عمى الوفاء تو بالنسبة لمتمهيذيوالتعبير الشفوي لو أىه
عؿ هع الهعمـ في ، والقدرة عمى التفاجتهاعية ، والتعبير عها في نفسوواال ،يةبهطالب الحياة الهاد

، عمى الهدرس والهدرسة ، وهف ىنا يقع العبء في تعميـ التعبير الشفوي لمتبلهيذالغرفة الدراسية
وبالرغـ هف أىهية التعبير الشفوي وها نالو هف اىتهاـ ؛ فإنو يبلحظ أف ىناؾ ضعفًا واضحًا في 

هف قمة الثروة  لهتعمهيف لمعديد هف هياراتو في الهراحؿ الدراسية الهختمفة ؛ فيـ يعانوفتهمؾ ا
 ، ىذا هع اضطراب أسموبيـ.عمى ترتيب أفكارىـ والربط بينيا ، وال يهمكوف القدرةالمغوية والفكرية

 
 في:  كمنأىمية التعبير الشفوي ت أن (178 :7111يرى السفاسفة )و 

، لكوف الطالب يتحدث بيا والقراءة السميهة ،لتعمـ التعبير الكتابيالتعبير الشفيي وسيمة  -1
 .قبؿ أف يكتب

الطالب الطبلقة في الحديث، والجرأة في إبداء الرأي والشجاعة في هواجية الناس   تعويد  -2
تقانيا ،وضبط المغة  واستعهاليا . ،وا 

ي الهيداف عالس بعض العيوب النطقية والنفسية لدى بعض الطبلب، وهف هشكبلتو فه -3
 هزاحهة العاهية لمفصحى .

 : و الخاصة في حياة التالميذ ومنيالو أىميت وي( أن التعبير الشف118 :7111ويرى الطيب )
 ،وتعويدىـ عمى ترتيبيا ،والهبلئهة لهستواىـ العقمي ،تزويد التبلهيذ باألفكار القيهة -1

 .وربطيا ببعضيا بعض

واستخداهيا استخداها صحيحا هناسبا  ،فاظواألل ،تزويدىـ بثروة لغوية هف التراكيب  -2
 لسياقات الكبلـ والهعاني واألفكار .

جادة النطؽ ، وحسف األداء وتحصيؿ الهعنى عند إلقائيا والتحدث بيا. -3  طبلقة المساف، وا 



47 

 

 هعالجة بعض العيوب النفسية كالخجؿ والتمعثـ، وعدـ الثقة بالنفس . -4

 : ويلتعبير الشفيارات ام
 ( أف هف هيارات التعبير الشفوي : 199 :2.12يرى عوف )

 ترتيب األفكار وتوصميا في الحديث. -1

 حسف صوغ الهبتدأ، وحسف صوغ الختاـ. -2

 وعرض الفكرة في ضوء هستوى الساهعيف. ،صياغة العبارة -3

 القدرة عمى تقديـ الصيغ الهناسبة لتحقيؽ اإلقناع، واإلهتاع . -4

 القدرة عمى االستجابة لهشاعر اخخريف . -5

 عمى اإللهاـ بنتائس الحوار، وتقديـ همخصا بعبارات واضحة هحددة.القدرة  -6

 الجوانب الهيهة لهوضوع هعيف الذي يطرحو هتحدث. تحديد -7

 

 ( أن ميارات التعبير الشفوي تتمخص في :05 :7117وترى شامية )
 التركيز عمى الجوانب الهيهة لمهوضوع. -1

 يف.حسف صياغة العبارة، وعرض األفكار حسب هستوى الهستهع -2

 لغة وتركيبا . ،الهقدرة عمى تحديد الخطأ -3

 تحديد النقاط الجوىرية التي يطرحيا هتحدث. -4
 

 أىمية التعبير الشفوي تتمخص في :ويتبين أن 
 القدرة عمى التعقيب السميـ عمى أي هتحدث . -1

 القدرة عمى اختيار األهثمة والشواىد لتأكيد الرأي. -2

 ـ همخصا بعبارات واضحة هحددة.القدرة عمى اإللهاـ بنتائس الحوار، وتقدي -3

مجاالت )أشكال( التعبير الشفيي:

أف هف صور  (1.7 :، وأبو الييجاء)ب ت(179: .2.1، والسفاسفة )(139 :2.11يرى عيد)
 وهجاالتو التعبير الشفيي : 

 الهناقشة والهحادثة. -1

 الندوة. -2

 الهناظرة. -3

لقاء الكمهات. -4  الخطابة وا 

 قص القصص والحكايات. -5
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رشادات.إعطاء تعمي -6  هات وا 

 عرض التقارير. -7

 التعميؽ. -8

 التعبير الحر عف الرأي في هوضوعات الحياة اليوهية. -9

 التعبير عف الصور. -.1

 

 تدريس التعبير الشفوي : ةقيطر 
 وفؽ الخطوات التالية : ينفذ ( أنو درس التعبير الشفوي141 :2.11يرى عيد )

عد أقد  ره ليتحدثوا فيو، ويكوف الهعمـتيا: يعرؼ الهعمـ تبلهيذه بالهوضوع الذي تـ اخ التمييد -1
لمهوضوع هسبقا، إها هف اختياره ىو لمهوضوع، أو اختيار التبلهيذ لو، أو عف طريؽ قصة 

 قصيرة.

: يكتب الهعمـ عنواف الهوضوع عمى السبورة، ويمقي الضوء عمى جوانب هنو عرض الموضوع -2
 ة لمتبلهيذ.ذا وجب األهر ذلؾ، ثـ يوجو أسئمإباستخداـ وسائؿ تعميهية 

، ويرتبيا هعيـ ترتيبا هتسمسبل يناقش المعمم تالميذه في العناصر الرئيسية لمموضوع -3
 هنطقيا، ثـ يطمب هف بعض التبلهيذ التحدث عف كؿ عنصر.

: فقد تكوف األخطاء لغوية أو نحوية أو صرفية، أو أغبلطا في الفكرة تصحيح األخطاء -4
حروؼ هف هخارجيا، وقد يكوف ىناؾ عيوب والتعبير وصياغة الجهؿ، أو عدـ إخراج ال

 نفسية كالخجؿ وعدـ الثقة بالنفس فيعهؿ الهعمـ عمى هواجيتيا.
 

 :يس التعبير يتبع الخطوات التالية( أن تدر 8 :7117وترى المطاوعة ) 
ينبغي أف يكوف اليدؼ واضحًا في ذىف الهعمـ والتمهيذ، وعمى تحديد اليدف من التعبير :  –أ

 : السؤاؿ التاليؿ نفسو هثؿ الهعمـ أف يسأ
 هف التمهيذ أف يتعمهو هف الهيارات ؟ يريده الهعمـها الذي  -

هية قدرة تن أوصوت الهعبر، أو الوقفة الهناسبة ، هيارة هثؿ : النطؽ السميـ، الىي ىؿ 
 تنهية قدرة التبلهيذ عمى هواجية اخخريف دوف خجؿ؟ أوالتبلهيذ عمى الهحادثة ، 

غيرىا ينبغي أف يحددىا الهعمـ هسبقًا، وتكوف واضحة في ذىنو ويبينيا هثؿ ىذه األسئمة و 
 لمتبلهيذ، ألنو كمها كاف اليدؼ واضحًا وهحددًا كاف أجدى إلى تحقيؽ النتائس الهنشودة.

هف الهفضؿ أف تكوف الهوضوعات هرتبطة بهيوليـ وتجاربيـ : اختيار موضوع التعبير –ب
حاجاتيـ، وهف ثـ يكونوف أكثر ألفة بيا واإلقباؿ عمى الشخصية، كي تشبع رغباتيـ، وترضي 

ف كاف الهؤلؼ يهيؿ إلى أف تترؾ الفرصة لكؿ تمهيذ يعبر عف فكرة ها.  الهشاركة فييا، وا 
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اإلعدادية ، وقد تبيف هف بعض الدراسات أف الهجاالت اختية يفضميا التبلهيذ في هرحمتي
 .والثانوية في تعبيرىـ، هرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 حياة األبطاؿ. -1
 الهوضوعات الدينية. -2

 الهناسبات الدينية واالجتهاعية والوطنية. -3

 حب العمـ ...(. –األهانة  –القيـ الخمقية )الصدؽ  -4

 النصح واإلرشاد. -5

 التربية الرياضية وأىهيتيا لمفرد والهجتهع. -6

 القصص سردًا ليا أو إبداعًا فييا. -7

 األحداث الجارية. -8

 الهخترعات العمهية. -9
 

لواجب عمى الهعمـ أف يربط اختيار الهوضوعات بقواعد التدريس العاهة فينتقؿ وهف ا
بالتبلهيذ هف السيؿ إلى الصعب، وهف الهعموـ إلى الهجيوؿ، وهف البسيط إلى الهركب، وهف 

والهعقوالت هف الصور واألخيمة واألفكار الهجردة، هع االستعانة في  ،الهحسوسات إلى الهعنويات
شباع أهانييـو  ،ذلؾ بتجاربيـ رشاد رغباتيـ، وعمى الهعمـ أف يختار الهوضوع باإلشراؾ هع  ،ا  وا 

 تبلهيذه ال أف يفرضيا عمييـ.
ينبغي أف يشجع الهعمـ تبلهيذه عمى تييئة أذىان التالميذ لمتعبير وبث الثقة في أنفسيم :  –ج

في التعبير، وذلؾ عف  وأف يبث فييا الثقة لدى التبلهيذ، وأف يتيح ليـ الفرص لمهشاركة ،التعبير
رشادىـ إلى جهع الهعموهات واألفكار البلزهة لمهوضوع هف هصادرىا  طريؽ تييئة أذىانيـ وا 

 الهختمفة.
بعد تحديد الهوضوع وتدوينو عمى السبورة، يناقش الهعمـ تبلهيذه في مناقشة التالميذ:   -د

اب )السؤاؿ هجهوعة هف الهوضوع وفي عناصره، قد تكوف ىذه الهناقشة في صورة سؤاؿ أو جو 
 الكمهات التي توجو إلى شخص ها بحيث يفيـ الهقصود بيا ويعهؿ فكره فييا ثـ يستجيب ليا(.

لتحديد ؛ كها ينبغي أف تتنوع األسئمة هعمـ أف يعد ىذه األسئمة هسبقًا،وينبغي عمى ال
 مخيص الهوضوع.لت خيرة لتركيز االنتباه، وأثارة الدافعية، وأخرى عناصر الهوضوع، وأسئمة إل

ه فرصة كافية إلبداء حديثو انتياًء تاهًا، يعطي زهبلء بعد انتياء التمهيذ هفنقد المتحدث:  -ىـ
هبلحظاتيـ وهقترحاتيـ فيها قالو زهيميـ هف حيث الهعنى واألسموب، وهدى تهكنو هف الهيارات، 

 أخطأ فيو.وعمى الهعمـ تدويف ىذه الهبلحظات واألفكار الصحيحة التي تحؿ هحؿ هها 
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ويطمب الهعمـ هف تمهيذ آخر أف يتحدث هع توجيو نظره إلى ضرورة االستفادة هها أخذ 
 عمى سابقو ثـ يتعرضوف لو بالنقد والتصويب.

وهناقشتيـ في الهوضوع يعرض  ،بعد االستهاع إلى عدد هف أحاديث التبلهيذ عرض نماذج: –و
ف في التعبير، أو بصوت الهعمـ أو غيرىها الهعمـ بعض النهاذج الجيدة بصوت التبلهيذ الهجيدي

 ههف يجيدوف فف اإللقاء.
وعرض بعض النهاذج الهسجمة في الهوضوع نفسو يكمؼ  ،بعد تحدث التبلهيذعقد موازنة :  –ز

وبيف النهاذج الهبسطة بيدؼ هعرفة نقاط الضعؼ  ،الهعمـ تبلهيذه بعقد هوازنة بيف أحاديثيـ
 والقوة في كمييها.

يطمب الهعمـ هرة أخرى هف بعض التبلهيذ التحدث في الهوضوع هع إعطاء  وفي النياية
 (8 :7..2، الهطاوعة) نوع هف الرعاية لمتبلهيذ الخجوليف.

        
ويتبيف لنا هها سبؽ أنو هف األفضؿ أف تخصص حصص هستقمة لمتعبير الشفوي بحيث تؤدى 

قصص، والحكايات الشعبية، بحيث حصة أسبوعيا عمى األقؿ، وتوفير هقرر دراسي هبني عمى ال
تهنح الفرصة لمتبلهيذ لمتعبير عف أنفسيـ، وعف هشاعرىـ بمغتيـ الخاصة، هها يثري قواهيسيـ 
المغوية، وتنهي هياراتيـ، وقدراتيـ المغوية التي هف شأنيا أف تعود بالفائدة عمى جهيع الهواد 

الدراسية. 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

ريف األوؿ يعرض ىذا الفصؿ الدراسات السابقة الهتعمقة بالدراسة الحالية هف خبلؿ هحو 
وها يقاربيا هف أدب األطفاؿ والسير الشعبية والقصص بأنواعيا  ،يتهثؿ في  الحكايات الشعبية

ي، وقد تـ ترتيب )اجتهاعية ، حركية ، أطفاؿ ، التراث ،..( ، والثاني يتهثؿ في التعبير الشفو 
 :الدراسات هف األحدث إلى األقدـ وىي كالتالي

 
 بالحكايات الشعبية :المحور األول : دراسات تتعمق 

 ( : 7117دراسة أبو رخية ) – 1

قصص األطفاؿ في تنهية بعض هيارات التعبير  أثرالتعرؼ عمى الدراسة  تىدف
الشفيي اإلبداعي لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي، واستخدهت الباحثة الهنيس التجريبي 

قة النصيرات بغزة ، لهناسبتو لمدراسة الحالية، وتـ اختيار عينة قصديو هف هدارس هنط
( 32( طالبا وطالبة ، حيث كانت الهجهوعة التجريبية )64حيث تكونت عينة الدراسة )

واستخدهت الباحثة بطاقة ، ( طالبا وطالبة32جهوعة الضابطة )طالبا وطالبة ، واله
 راسة، وتوصمت إلى أنو، واختبارا شفييا لهيارات التعبير الشفيي كأداتيف لمدالهبلحظة
روؽ دالة إحصائيا بيف هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة في توجد ف

االستخداـ البعدي لبطاقة الهبلحظة تعزى الستخداـ قصص األطفاؿ في تنهية هيارات 
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف داعي لصالح الهجهوعة التجريبية، و التعبير الشفيي اإلب

ال توجد عدي، و في االختبار القرائي الب هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة
عبلقة بيف هتوسط التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي 

 اإلبداعي. وهستوى إتقانيـ لهيارات التعبير الشفيي
 
 ( :7117دراسة أبو الشامات ) -7

متعبير الفني ىدفت الدراسة التعرؼ عف هدى فاعمية استخداـ قصص األطفاؿ كهصدر ل
في تنهية هيارات التفكير اإلبداعي لدى طفؿ ها قبؿ الهدرسة، استخدهت الباحثة الهنيس 
التجريبي القائـ عمى التصهيـ القبمي البعدي لهجهوعتيف عمى عينة عشوائية هف أطفاؿ ها قبؿ 
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فمة بل وط( طف16، وكاف هنيا )( طفبل وطفمة32هكرهة بمغ عددىا )الهدرسة في هدينة هكة ال
، واستخدهت الباحثة هقياس لتقييـ ( طفبل وطفمة لمهجهوعة الضابطة16)لمهجهوعة التجريبية ، و

هيارات التفكير اإلبداعي في هجاؿ التعبير الفني بالرسـ كأداة ليذه الدراسة ، وهف النتائس التي 
التجريبية  توصمت ليا ىذه الدراسة انو توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف هتوسط درجات الهجهوعتيف

والضابطة في التطبيؽ البعدي لهقياس لتقييـ هيارات التفكير اإلبداعي في هجاؿ التعبير الفني 
بالرسـ لدى طفؿ ها قبؿ الهدرسة عند هحاور التفكير اإلبداعي )الطبلقة ، األصالة ، اإلفاضة 

 .يةلصالح الهجهوعة التجريب والتوسع ، الحساسية لمهشكبلت، االحتفاظ باالتجاه  (
 

 ( : 7117دراسة رجب ) -7

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى هدى فاعمية استخداـ القصص في تنهية بعض هيارات 
، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث الهنيس التجريبي فكير االبتكاري لدى أطفاؿ الروضةالت

تعميـ ل، هف إحدى روضات ا( طفبل وطفمة.6ر عينة هكونة هف )، حيث قاـ الباحث باختيا
( .3، وضابطة )( طفبل وطفمة.3بية )، وزعت عمى هجهوعتيف تجرياألساسي بهحافظة القميوبية

طفبل وطفمة ، واستخدـ الباحث اختبار تورانس لمتفكير االبتكاري واختبار رسـ الرجؿ لجود انؼ 
التي  ىاريس ، وهقياس الهستوى االجتهاعي واالقتصادي كأداتي لمدراسة ، وكاف هف أىـ النتائس

توصمت إلييا ىذه الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات الهجهوعة التجريبية 
والهجهوعة الضابطة في اختبار تورنس لمتفكير االبتكاري  بعد تعرض الهجهوعة لمبرناهس 
القصصي لتنهية بعض هيارات التفكير االبتكاري لدى أطفاؿ الروضة لصالح الهجهوعة 

 التجريبية .
 

 ( :7117دراسة مرواد ) -0

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى هدى فاعمية وحدة دراسية قائهة عمى السير الشعبية بهنيس 
الدراسات االجتهاعية في تنهية التحصيؿ والقيـ االجتهاعية لدى تبلهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي 

الباحث عينة هكونة هف  ،  اختارة استخدـ الباحث الهنيس التجريبي، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراس
( تمهيذا هف هدرسة أبو بكر الصديؽ بهحافظة الشرقية بجهيورية هصر، وطبؽ عمييـ أدوات .4)

الدراسة الهتهثمة في االختبار التحصيمي وهقياس القيـ األخبلقية قبميا وبعديا ، وقد أسفرت نتائس 
حصيؿ والقيـ األخبلقية لدى البحث عف فاعمية الوحدة الدراسية الهقترحة في تنهية كؿ هف الت

 تبلهيذ عينة البحث . 
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 ( : 7117دراسة الخفاجي )  -5

حكايات الفمكمور الشعبي في تحصيؿ تمهيذات الصؼ  أثرلى ىدفت الدراسة التعرؼ إ
الخاهس االبتدائي في التعبير التحريري ، واستخدـ الباحث  الهنيس التجريبي وأداة قياس هوحدة 

، وتكونت عينة لضابطة وىي االختبارات الهتسمسمةهجهوعتيف التجريبية وافي تحصيؿ تمهيذات ال
( تمهيذة وزعت إلى هجهوعتيف .4الدراسة هف تمهيذات الصؼ الخاهس االبتدائي والهكونة هف )

: تفوؽ الهجهوعة التجريبية وصمت الدراسة إلى نتائس هف أىهياتجريبية وضابطة بالتساوي ، وت
بأسموب حكايات الفمكمور الشعبي عمى الهجهوعة الضابطة التي درست  التي درست هادة التعبير

ف حكايات الفمكمور تساعد عمى بقاء ف بالطريقة االعتيادية التقميديةالهادة نفسيا ولك ، وا 
 .ات هدة أطوؿ في أذىاف التمهيذات الهعموه

 
 (:7117دراسة بدير ) -6

اوي في تنهية بعض الهفاىيـ استخداـ قصص التراث السين أثرىدفت الدراسة هعرفة 
دائية ، وقاهت الباحثة باستخداـ أداتي تحميؿ الهحتوى التاريخية لدى تبلهيذ الهرحمة االبت

، وقاهت الباحثة باختيار عينة عشوائية هف تبلهيذ الصؼ الرابع االبتدائي بإحدى واالختبار
االبتدائية ، هدرستي الفيروز الهدارس التابعة إلدارة العريش التعميهية بجهيورية هصر العربية 

وأظيرت نتائس الدراسة تقدـ تبلهيذ الهجهوعة  الهساعيد االبتدائية الهشتركة، و ، الهشتركة
لؾ بعد دراستيـ الوحدة ر تحصيؿ الهفاىيـ التاريخية ، وذالتجريبية عمى تبلهيذ الضابطة في اختبا

 الهقترحة الخاصة بقصص التراث الشعبي .
 

 ( :7117دين )دراسة عماد ال -7

السرد القصصي لتنهية بعض هيارات االستهاع في القراءة لدى  أثرىدفت الدراسة هعرفة     
طبلب الصؼ الرابع األساس واتجاىاتيـ نحوىا ، وقاـ الباحث باستخداـ الهنيس التجريبي ، 

ارس ( طالبا هف هد66( طالبة و ).7وطالبة ، توزعت ) ( طالباً 136باختيار عينة هكونة هف )
، والثانية ( طالباً 35ى بغزة ، وزعت عمى أربع هجهوعات األولى تجريبية )وسطالهحافظة 
( طالبا ، وأخرى ضابطة هكونة 33، وهجهوعة أخرى تجريبية هكونة هف ) اً ( طالب35ضابطة )

، ، واالختبار التحريريلتحديد هيارات االستهاع ، واستخدـ الباحث االستبانةاً ( طالب33هف )
د فروؽ دالة إحصائيا توج تائس التي توصمت ليا أنواتجاه كأدوات لمدراسة ، وهف أىـ الن وهقياس

بيف طبلب الهجهوعات التجريبية والضابطة ، في هتوسطات درجات االختبار لصالح 
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د فروؽ دالة إحصائيا بيف طبلب يبية في التطبيؽ البعدي لبلختبار، وتوجالهجهوعات التجر 
الضابطة ، في هتوسطات درجات هقياس االتجاه لصالح الهجهوعات الهجهوعات التجريبية و 

 التجريبية في التطبيؽ البعدي لهقياس االتجاه.

 
 ( : 7111دراسة جاد ) -8

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى هدى فاعمية قراءة قصص األطفاؿ في تنهية هيارات 
استخدـ الباحث الهنيس التحدث لدى تبلهيذ الصؼ الخاهس األساسي ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة 

( تمهيذا هف تبلهيذ الصؼ الخاهس بهحافظة 39التجريبي ، حيت قاـ باختيار عينة بواقع )
القميوبية بجهيورية هصر العربية ، واستخدـ الباحث االستبانة لتحديد هيارات التحدث ، وبطاقة 

تائس ىذه الدراسة وجود الهبلحظة التي تـ تطبيقيا قبميا وبعديا عمى الهجهوعة ، وكانت هف أىـ ن
( بيف هتوسطي درجات هجهوعة البحث قبؿ تطبيؽ 1...فرؽ داؿ إحصائي عند هستوى )

 . لصالح الهجهوعة التجريبية البرناهس وبعده
 
 ( : 7111دراسة ابو جاموس و كنعان ) -9

استخداـ القصة الحركية في تنهية بعض األنهاط المغوية  أثرىدفت الدراسة هعرفة 
ت الحركية ألطفاؿ الصؼ األوؿ األساسي باألردف ،وقاـ الباحث باستخداـ أداة هقياس واألداءا

( طفمة ، وقد 62( طفبل و )62النهو الحركي ،  وقاـ باختيار عينة بطريقة قصدية تكونت هف )
تـ تدريس الهجهوعة التجريبية باستخداـ القصة الحركية ، وهف أىـ النتائس التي توصمت إلييا 

ف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بف أطفاؿ الهجهوعة التجريبية الذيف درسوا بطريقة الدراسة أ
بالطريقة التقميدية لصالح الهجهوعة  االقصة الحركية وأقرانيـ في الهجهوعة الضابطة الذيف درسو 

 التجريبية.
 ( : 7111دراسة أبو صبحة )  – 11

هيارات التعبير الكتابي اإلبداعي  قراءة القصة في تنهية بعض أثرىدفت الدراسة هعرفة 
لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث الهنيس 

( طالبة هف طالبات الصؼ التاسع األساسي ، وتـ  76التجريبي، واختار عينة هكونة هف ) 
ة بهيارات التعبير الكتابي إعداد استبانة تشهؿ جهيع هيارات التعبير الكتابي اإلبداعي ، وقائه

األكثر أىهية لطالبات الصؼ التاسع ، وتوصمت الدراسة إلى نتائس هف أىهيا أنو ال توجد فروؽ 
ذات داللة إحصائية بيف هتوسط درجات الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في اختبار هيارات 
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لة إحصائية بيف هتوسط التعبير الكتابي اإلبداعي في التطبيؽ القبمي ، ووجود فروؽ ذات دال
درجات الهجهوعتيف في اختبار هيارات التعبير الكتابي اإلبداعي لصالح الهجهوعة التجريبية ، 
وتوجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف هستوى التحصيؿ الدراسي في المغة العربية لدى طالبات 

 عي .الصؼ التاسع األساسي وهستوى إتقانيف لهيارات التعبير الكتابي اإلبدا
 

 ( : 7119دراسة سميمان )  –11

ىدفت الدراسة الكشؼ عف هنظوهة القيـ التربوية التي تحتوي عمييا حكايات األجداد ، 
وتصنيؼ تمؾ القيـ في الحكايات إلى قيـ إيجابية وقيـ سمبية ، والكشؼ عف هنظوهة القيـ 

هع الدراسة هف التربوية في قصص األطفاؿ التي استفت هادتيا هف التراث ، وتكوف هجت
( حكاية شعبية ، وقاهت الباحثة بسحب عينة عشوائية هف  ..15الحكايات الشعبية والبالغ ) 

( حكاية ، وصههت الباحثة هعياريف كأداة لمدراسة األوؿ : الهعيار  28الحكايات وتهثمت في ) 
القصص التي األدبي لتحكيـ عينة الحكايات ، والثاني : هعيار ) كنعاف ( أداة لتحميؿ عينة 

             استقت هادتيا هف التراث ، وتوصؿ البحث إلى أف القيـ اإليجابية في الحكايات كانت بنسبة 
( ، وأف ىناؾ قيـ غابت عمى الحكايات وعددتيا الباحثة %38%( أها القيـ السمبية فكانت )62)

 .القيـ الوطنية ايات والقصص وكذلؾ( قيهة ، وأف القيـ البيئية غابت عف الحك 22في ) 
 

 : (7118طو )و  دراسة فرماوي -17

نوع القصة وأسموب روايتيا في تنهية الحكـ الخمقي لدى أطفاؿ  أثرالدراسة هعرفة ىدفت 
هرحمة رياض األطفاؿ ، وقاـ الباحثاف باستخداـ أداة اختبار الحكـ الخمقي، وتكونت عينة الدراسة 

ض األطفاؿ توزعت عمى ست فصوؿ في ثبلث ( طفبل بالصؼ الثاني هف هرحمة ريا244هف )
روضات بواقع فصميف هف كؿ روضة كهجهوعات تجريبية ، باإلضافة إلى الهجهوعة الضابطة 

( طفبل هف كؿ روضة  ، وىذه الروضات ىي هف هنطقة الدقي 12حيث اختار الباحث )
درجة نهو  بجهيورية هصر العربية ، وكانت هف نتائس ىذه الدراسة ىز وجود فروؽ دالة في

الحكـ الخمقي بيف الهجهوعات التجريبية هف جية والهجهوعة الضابطة هف جية أخرى لصالح 
 الهجهوعات التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار الحكـ الخمقي . 
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 ( :7118و )دراسة آل مراد وحس -17

نب الخمقي استخداـ برناهس القصص الحركية في تنهية الجا أثرىدفت الدراسة الكشؼ عف 
لدى أطفاؿ الرياض ، واستخدـ الباحث الهنيس التجريبي ، حيث اختار عينة هكونة هف 

( أنثى ، وتـ توزيعيـ إلى هجهوعتيف بالتساوي .2( ذكر و ).2( طفبل وطفمة بواقع ).4)
قياس الجانب الخمقي كأدوات لمدراسة ، أحداىها تجريبية واألخرى ضابطة ، واستخدـ الباحث 

حقؽ برناهس حققتيا الدراسة، أنو  ف النتائس التيىاريس لمذكاء و ه -د انؼهقياس جو 
القصص الحركية تطورا في الجانب الخمقي لدى أطفاؿ الرياض عند هقارنة القياس القبمي 

تفوؽ برناهس القصص الحركية في تنهية الجانب بعدي ألطفاؿ الهجهوعة التجريبية، و وال
 ريبية هقارنة بالهجهوعة الضابطة .الخمقي لدى أطفاؿ الهجهوعة التج

 
 ( : 7111دراسة عبد الرحمن ) -10

أدب األطفاؿ في تنهية هيارات االتصاؿ الشفيي ألطفاؿ ها  أثرىدفت الدراسة هعرفة 
قبؿ الهدرسة ، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث الهنيس التجريبي ، وقاـ باختيار 

هية بسوىاج بجهيورية هصر يذة هف هدرسة األرقـ اإلسبل( تمهيذا وتمه.4عينة هكونة هف )
، واستخدـ الباحث االستبانة لتحديد هيارات االتصاؿ الشفيي واختبار لقياس هيارات العربية

التحدث واالستهاع ، وتـ تطبيؽ االختبار قبميا وبعديا عمى الهجهوعة ، وكانت هف أىـ النتائس 
لة إحصائيا بيف هتوسطي درجات الهجهوعة في اختبار التي توصمت ليا الدراسة وجود فروؽ دا

 هيارات التحدث واالستهاع بعد تطبيقو قبميا وبعديا لصالح التطبيؽ البعدي .
 

 ( : 7111دراسة عمي ) -15

استخداـ القصص االجتهاعية في تدريس هادة عمـ االجتهاع  أثرىدفت الدراسة هعرفة 
ب الهرحمة الثانوية ، ولتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة عمى تنهية بعض القيـ االجتهاعية لدى طبل

استخدـ الباحث الهنيس التجريبي ، حيث قاـ باختيار عينة هكونة هف فصميف دراسييف احدىها 
كهجهوعة تجريبية واخخر كهجهوعة ضابطة هف هدرسة ربيع فبلح الثانوية لمبنات بهحافظة 

هقياس القيـ االجتهاعية كأداة لمدراسة وحيث الشرقية بجهيورية هصر العربية ، واستخدـ الباحث 
قاـ بتطبيقيا قبميا وبعديا عمى الهجهوعتيف ، وكاف هف النتائس التي توصمت ليا ىذه الدراسة 
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات طبلب الهجهوعة التجريبية والهجهوعة 

 ح الهجهوعة التجريبية .عية لصالالضابطة في القياس البعدي لهقياس القيـ االجتها
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 تعميق عمى دراسات المحور األول:ال 
 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -

القصػػػص ، واألسػػػموب تنوعػػت أىػػػداؼ الدراسػػػات السػػػابقة إلػػػى التعػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة اسػػػتخداـ 
، فينػػاؾ القصصػػي، وأدب األطفػػاؿ ، ونػػوع القصػػة، والسػػير الشػػعبية، وحكايػػات الفمكمػػور الشػػعبي 

هثػػؿ  فػػي التعبيػػر التحريػػري عمػػى التحصػػيؿالقصػػص والحكايػػات  أثػػردراسػػات تناولػػت ال القميػػؿ هػػف
 (..2.1راسة أبو صبحة )د(، والتعبير الكتابي هثؿ 2.12) الخفاجي دراسة

التفكيػػػػػػر االبتكػػػػػػاري هثػػػػػػؿ دراسػػػػػػة تنهيػػػػػػة ك بينهػػػػػػا تناولػػػػػػت بقيػػػػػػة الدراسػػػػػػات هتغيػػػػػػرات أخػػػػػػرى
هيػػارات تنهيػػة و  . (2.13اسػػة أبػػو الشػػاهات )وتنهيػػة التفكيػػر االبػػداعي هثػػؿ در  ،( 2.12رجػػب)

، (2.11) جػػػادهثػػػؿ دراسػػػة  هيػػػارات التحػػػدث، وتنهيػػػة (2.12عهػػػاد الػػػديف )دراسػػػة ك االسػػػتهاع 
(، وتنهيػػة الجانػػب الخمقػػي هثػػؿ دراسػػة آؿ هػػراد 1..2وتنهيػػة القػػيـ االجتهاعيػػة هثػػؿ دراسػػة عمػػي )

 .( 8..2وحسو )
التعبيػر الشػفيي اإلبػداعي  وىػي فػي تنهيػة  قصػصاسػتخداـ ال دراسػة واحػدة فقػط بينها تناولت
 (.2.13دراسة أبو رخية)

القصػػص  توظيػػؼ أثػػربالنسػػبة لمدراسػػة الحاليػػة فقػػد توافقػػت هػػع الدراسػػات السػػابقة فػػي هعرفػػة 
وىو هيارات التعبير ، ولكنيا اختمفت هع الدراسات السابقة في الهتغير التابع  والحكايات الشعبية 

 الرابع األساسي. الشفوي لدى طبلب الصؼ
 

 من حيث منيج الدراسة: -

لتطبيؽ ادوات الدراسة، ها  التجريبي وشبو التجريبي استخدهت جهيع الدراسات السابقة الهنيس
والدراسة الحاليػة اسػتخدهت الهػنيس  .الهنيس الوصفي  فقد استخدهت (9..2) فدراسة سميهاعدا 

 التجريبي كهعظـ الدراسات السابقة.
 من حيث العينة: -

(، ودراسػػة 2.12الخفػػاجي )غالبيػػة الدراسػػات السػػابقة تناولػػت العينػػة هػػف طمبػػة الهػػدارس هثػػؿ 
هػػف ( 9..2) سػػميهاف (،  بينهػػا كانػػت عينػػة دراسػػة2.11) جػػاد، ودراسػػة  (.2.1أبػػو صػػبحة )

، ودراسػػػة أبػػػو (8..2) فرهػػػاوي وطػػػو، فيهػػػا كانػػػت عينػػػة دراسػػػة هجهوعػػػة هػػػف الحكايػػػات الشػػػعبية
هػػػف أطفػػػاؿ الروضػػػة. اهػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة فتكونػػػت  (2.12اسػػػة رجػػػب )(، ودر 2.13الشػػػاهات )

 عينتيا هف طبلب الهدارس )الصؼ الرابع األساسي( كغالبية الدراسات السابقة.
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 من حيث األدوات: -

تنوعػػػت أدوات الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي الهحػػػور االوؿ تبعػػػا لتنػػػوع وتعػػػدد الهتغيػػػرات فييػػػا وىػػػي 
 كالتالي:

كػػػأداة، بينهػػػا اسػػػتخدهت  االختبػػػار (2.12، ودراسػػػة عهػػػاد الػػػديف )(2.12) الخفػػػاجيدراسػػػة 
(، فػػي حػػيف اف بعػػض الدراسػػات 2.12) بػػديركػػأداة ليػػا هثػػؿ،  تحميػػؿ الهحتػػوىبعػػض الدراسػػات 

، بينهػػػػػا (2.11أبػػػػػو جػػػػػاهوس وكنعػػػػػاف )اسػػػػػتخدهت الهقػػػػػاييس الهختمفػػػػػة كػػػػػأدوات لمدراسػػػػػة هثػػػػػؿ، 
 ة.( بطاقة الهبلحظ2.13) أبو رخيةاستخدهت دراسة 

ا ليػا، وبطاقػة ، واختبػار التعبيػر الشػفوي أها وبالنسبة لمدراسة الحاليػة فقػد اسػتخدهت قائهػة هيػارات 
 .هبلحظة

 
 

 ما استفاده الباحث من دارسات المحور األول:
 .القصص والحكايات الشعبيةبناء دليؿ الهعمـ وفؽ  -

 التأصيؿ لئلطار النظري لمدراسة الحالية. -

 ة الهناسبة لمدراسة.اختيار األساليب االحصائي -

 هقارنة النتائس التي توصمت إلييا ىذه الدراسة هع الدراسات السابقة.  -
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 المحور الثاني : دراسات تتعمق بالتعبير الشفوي : 
 ( : 7117دراسة ىزايمة وعميمات )  – 1

استخداـ بعض أنشطة الحديث عف الذات في تنهية  أثرىدفت الدراسة الكشؼ عف 
دى طمبة الصؼ الثاني األساسي ، وفؽ هعايير األداء المغوي الهعتهدة ، واختار التعبير الشفوي ل

( طالبًا وطالبة في هدرسة زيد بف ثابت في  61الباحثاف عينة هف طمبة الصؼ الثاني بمغت ) 
هحافظة أربد ، وتـ تدريب الطمبة عمى هيارات الكبلـ هف خبلؿ األنشطة الهقصودة التي تقـو 

لذات ، واستهرت التجربة شيريف ، وتبيف هف خبلؿ نتائس الدراسة وجود فروؽ عمى الحديث عف ا
دالة إحصائيًا بيف طمبة الهجهوعتيف في القدرة الكبلهية لصالح الهجهوعة التجريبية ، ووجود 
فروؽ دالة إحصائيًا ولصالح الهجهوعة التجريبية عمى هعيار هف هعايير األداء الهعتهدة ، وقد 

 ظيـ في الهرتبة األولى ، أها هعيار الخياؿ في الهرتبة األخيرة .جاء هعيار التن
 
 ( : 7117دراسة الفيومي )  – 7

أنشطة االتصاؿ المغوي في تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى  أثرىدفت الدراسة هعرفة 
طبلب الصؼ التاسع األساسي في هدارس هنطقة عهاف في األردف ، وتكونت عينة الدراسة هف 

( طالبًا هف طبلب الصؼ التاسع األساسي ، وألغراض الدراسة قاـ الباحث بإعداد هحتوى  72) 
األنشطة المغوية في تنهية هيارات  أثرلمنشاطات المغوية وتنظيهية ، وأعد الباحث اختبارًا لقياس 

التعبير الشفوي ، وأظيرت نتائس الدراسة تفوؽ الهجهوعة التجريبية عمى الهجهوعة الضابطة في 
هيارات التعبير الشفوي بفروؽ دالة إحصائيًا ، تعزى إلى فعالية النشاطات المغوية في تدريس 

 هوضوعات التعبير الشفوي .
 

 ( : 7117دراسة الياشمي والعزاوي ) -7

برناهس تعميهي قائـ عمى المعب الحركي في تحسيف  أثرىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى 
يذ الصؼ الرابع االبتدائي في ظؿ العولهة ، ولتحقيؽ اىداؼ األداء التعبيري الشفوي لدى تبله

( طالبا وطالبة وزعت 1.6الدراسة استخدـ الباحث الهنيس التجريبي ، واختار عينة هكونة هف )
شباط  8عمى هجهوعتيف احدىها تجريبية واألخرى ضابطة هف هدرسة عهرو بف كمثوـ وهدرسة 

ديد هيارات التعبير الشفوي واختبار األداء التعبيري في بغداد ، واستخدـ الباحث استبانة لتح
الشفوي كأدوات لمدراسة ، وكانت هف أىـ النتائس التي توصمت ليا ىذه الدراسة تفوؽ الهجهوعة 
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التجريبية عمى الهجهوعة الضابطة في تطوير هيارات التعبير الشفوي ، وأظيرت أف ىناؾ فروؽ 
 وي تعزى لهتغير الجنس .دالة إحصائيا في األداء التعبيري الشف

 

 ( :7111دراسة الصويركي ) -0

تقويـ األداء في التعبير الشفوي لدى طبلب الهرحمة األساسية في األردف  ىدفت الدراسة 
، وتـ إعداد أداة لقياس األداء التعبيري الشفوي لمهرحمة األساسية وطبقت األداة عمى عينة 

سوف في الصؼ السابع األساسي في الهدارس يدر  اً ( طالب54عشوائية هنتظهة هكونة هف )
الحكوهية األردنية ، وأظيرت نتائس الدراسة أف هستوى أداء أفراد العينة بصفة عاهة في التعبير 

%( وتشير ىذه النسبة إلى أف 54.3الشفوي لـ تكف هرضية ، إذ بمغت نسبة األداء الكمي لدييـ )
 أداء الطبلب كاف ضعيفا جدا وهتدنيا .

 

 ( : 7111سة الطيب )درا -5

األدوار في تنهية هيارات القراءة لعب  استراتيجيةىدفت الدراسة هعرفة فعالية استخداـ      
الصاهتة والتعبير الشفيي لدى تبلهيذ الهرحمة اإلعدادية ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ 

ف هدرسة القرنة ( تمهيذا وتمهيذة ه.8الباحث الهنيس التجريبي ، واختار عينة هكونة هف )
اإلعدادية الهشتركة بهحافظة األقصر وزعت إلى هجهوعتيف تجريبية وضابطة بالتساوي وقد 
استخدـ الباحث االختبار التحصيمي لهيارات الفيـ القرائي ، وبطاقة هبلحظة لهيارات التعبير 

إحصائيا بيف د فروؽ دالة ائس التي توصمت ليا ىذه الدراسة أنو توجالشفيي ، وكاف هف أىـ النت
قرائي لصالح هتوسطات درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة في اختبار هيارات الفيـ ال

د فروؽ دالة إحصائيا بيف هتوسطات درجات الهجهوعة التجريبية وتوج الهجهوعة التجريبية،
 .والضابطة في بطاقة هبلحظة هيارات التعبير الشفيي لصالح الهجهوعة التجريبية

 

 ( :7118ميوم والميميجي )دراسة ج -6

قائهة عمى التعمـ الهنظـ ذاتيا عمى تنهية هيارات   استراتيجية أثرىدفت الدراسة هعرفة 
التعبير الشفيي اإلبداعي لدى طبلب شعبة المغة العربية بكميات التربية ، ولتحقيؽ أىداؼ 

( طالبا وطالبة هف 68الدراسة استخدـ الباحث الهنيس التجريبي ، حيث اختار عينة هكونة هف )
طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية بشبيف كوـ جاهعة الهنوفية وتـ اختيارىا عشوائيا ، وزعت عمى 
هجهوعتيف تجريبية وضابطة بالتساوي ، واستخدـ الباحث قائهة بهيارات التعبير الشفيي ، 

دراسة وجود فروؽ دالة وبطاقة الهبلحظة كأدوات لمدراسة ، وهف أىـ النتائس التي توصمت ليا ال
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إحصائيا بيف هتوسطات درجات طبلب الهجهوعة التجريبية وأقرانيـ في الضابطة في التطبيؽ 
 البعدي لبطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية .

 

 ( : 7118دراسة الطورة )  –7

ى التدريس بالدراها في تطوير هيارات التعبير الشفوي لد أثرىدفت الدراسة الكشؼ عف 
طمبة الصؼ الثاني األساسي في األردف ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخداـ الباحث الهنيس 
التجريبي ، وتهثمت أدوات الدراسة في قائهة هيارات التعبير الشفوي ، وبرناهس تعميهي قائـ عمى 

سوف ( طالبًا وطالبة ، يدر  .6الدراها التعميهية ، واختبار تحصيمي ، وتكونت عينة الدراسة هف ) 
في هدرستيف هتقاربتيف هف هدارس لواء الشوبؾ ، األولى تجريبية وىي هدرسة الهنصورة 

( طالبًا وطالبة في الصؼ الثاني األساسي تمقت التدريس  31األساسية الهختمطة وتضـ ) 
    ، وتضـهدرسة الشوبؾ األساسية الهختمطة باستخداـ أسموب الدراها ، والثانية ضابطة ، وىي

البًا وطالبة في الصؼ الثاني األساسي ، تمقت التدريس بالطريقة السائدة التقميدية ، ( ط 29) 
وتوصمت الدراسة إلى نتائس هف أىهيا وجود فروؽ دالة إحصائيًا في هيارات التعبير الشفوي بيف 

هوعة برناهس التدريس القائـ عمى الدراها ، وأفراد الهجوعة التجريبية ، والذيف تعرضوا لأفراد الهجه
 لبرناهس التدريس ، وذلؾ لصالح أفراد الهجهوعة التجريبية .الضابطة والذيف لـ يتعرضوا 

 

 ( : 7116دراسة الصويركي ) -8

استخداـ برناهس قائـ عمى األلعاب المغوية في تنهية التراكيب  أثرىدفت الدراسة هعرفة 
 ألردف ؟ ولتحقيؽ أىداؼ الدراسةالمغوية والتعبير الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ الرابع األساسي في ا

، واختار الباحث عشوائيا احدى الهدارس في هنطقة اربد ، ووقع استخدـ الباحث الهنيس التجريبي
االختيار عمى هدرسة عهر الهختار األساسية لمبنيف ، اختار هنيا الباحث شعبتيف عشوائيا هثمت 

( طالبا ، واستخدـ الباحث 42قواهيا )( طالبا واألخرى الضابطة 42أحداىها التجريبية قواهيا )
لمدراسة ، وقد أظيرت نتائس الدراسة  فعيار لتقويـ األداء الشفوي كأداتيهاختبار التراكيب المغوية و 

وجود فرؽ داؿ إحصائيا بيف الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة في اكتساب التراكيب 
 التجريبية .المغوية وهيارات التعبير الشفوي لصالح الهجهوعة 

 
 ( : 7117دراسة عفيفي ) -9

ىدفت الدراسة هعرفة فاعمية استخداـ هدخؿ األحداث الجارية في تنهية هيارات بعض 
هجاالت التعبير الشفوي لدى طبلب الهرحمة اإلعدادية ، وقاـ الباحث باختيار العينة بطريقة 
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بهعيد طنطا بهحافظة  هف الصؼ األوؿ اإلعدادي األزىري اً ( طالب.6هقصودة هكونة هف )
هيارات هجاؿ  واستبانةالهوضوعات الهعاصرة ،  استبانةالغريبة ، وقاـ الباحث باستخداـ 

الهناقشة لطبلب الهرحمة اإلعدادية . واختبار األداء الشفوي لطبلب الهرحمة اإلعدادية في ضوء 
بيف هتوسط دراجات هدخؿ األحداث الجارية ، وأظيرت نتائس الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيا 

لقبمي والبعدي عمى هقياس التعبير الشفوي لصالح اطبلب الهجهوعة التجريبية في التطبيقيف 
 التطبيؽ البعدي  

 
 (:7111) جاب اهلل  -11

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر استخداـ النشاط التهثيمي في تنهية بعض هيارات التعبير 
ي ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدهت الباحثة الهنيس الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ األوؿ االعداد

، تـ تقسيهيا لهجهوعتيف ( تمهيذا هف هدرستيف هختمفتيف.5عينة هكونة هف ) تالتجريبي، واختار 
لضابطة هف هدرسة االهاـ الهجهوعة التجريبية هف هدرسة عمي بف أبي طالب، والهجهوعة ا

األنشطة الهستخدهة في الدراسة، واستخدـ  لؾ لضهاف عدـ تسرب أية تفصيبلت عفالربيع، وذ
اختبار لهيارات التعبير الشفوي، وقائهة بهيارات التعبير الشفوي كأداتيف لمدراسة، وقد  ةالباحث

أظيرت نتائس الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسط درجات أفراد الهجهوعة 
 الح الهجهوعة التجريبية.التجريبية وهتوسط درجات أفراد الهجهوعة الضابطة لص

 
 :ثانيتعميق عمى دراسات المحور ال

 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: -

تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة في الهحػور الثػاني إلػى التعػرؼ عمػى فاعميػة اسػتخداـ العديػد 
ؿ االتصػا)هيػارات التعبيػر الشػفوي، فنجػد هػثبل أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات هف الدراسات في تنهيػة 

المغػػوي، التػػدريس بالػػدراها، هػػدخؿ األحػػداث الجاريػػة، اسػػتراتيجية قائهػػة عمػػى الػػتعمـ الهػػنظـ ذاتيػػا، 
ودراسػة الطػورة (، 2.12) دراسػة الفيػوهيوذلػؾ بالترتيػب كهػا فػي لعب األدوار، النشاط التهثيمػي( 

جميػػػػػػـو ودراسػػػػػػة (، 2.12ودراسػػػػػػة الياشػػػػػػهي والغػػػػػػزاوي ) (،3..2(، ودراسػػػػػػة عفيفػػػػػػي )8..2)
 جػػػاد اهلل(، ودراسػػػة 6..2)الصػػػويركي(، ودراسػػػة .2.1) الطيػػػب(، ودراسػػػة 8..2) يهيميجػػػوال
(2..1.) 

تقصي فاعمية برناهس قػائـ عمػى الحكايػات الشػعبية فػي تنهيػة إلى  الحالية بينها ىدفت الدراسة
 .هيارات التعبير الشفوي
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 من حيث المنيج: -

داهيا لمهنيس التجريبػي، حيػث اسػتخدهت هع الدراسات السابقة في استخ الحالية الدراسةاتفقت 
 جهيعيا الهنيس التجريبي.

 من حيث العينة: -

تناولػػت جهيػػع دراسػػات الهحػػور الثػػاني العينػػة هػػف تبلهيػػذ وتمهيػػذات الهػػدارس، حيػػث تناولػػت 
ودراسػػػػػػػػػة  (،2.12الفيػػػػػػػػػوهي )بعػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػات طمبػػػػػػػػػة الهرحمػػػػػػػػػة اإلعداديػػػػػػػػػة هثػػػػػػػػػؿ: دراسػػػػػػػػػة 

ودراسػػػػػة جػػػػػاب اهلل  (،.2.1الطيػػػػػب )ودراسػػػػػة  ،(3..2عفيفػػػػػي )(، ودراسػػػػػة 2.11الصػػػػػويركي)
 (،8..2(، بينهػػا تناولػػػت دراسػػػة واحػػة طمبػػػة الجاهعػػػات وىػػي دراسػػػة جميػػػـو والهيميجػػػي )1..2)

 بينها تناولت باقي الدراسات طمبة الهرحمة األساسية واالبتدائية.
ناولت في عينتيا هع غالبية الدراسات السابقة في الهحور الثاني والتي ت الحالية وتتفؽ الدراسة

 طبلب الهرحمة األساسية، وبالتحديد طبلب الصؼ الرابع األساسي.
 من حيث األدوات: -

كػػأداة ليػػا لقيػػاس هيػػارات الفيػػـ الهحػػور اسػػتخدهت االختبػػار  هعظػػـ الدراسػػات السػػابقة فػػي ىػػذا
هثػػاؿ القرائػػي، كهػػا وعهػػدت إلػػى تحديػػد قائهػػة بهيػػارات الفيػػـ القرائػػي الهناسػػبة لعينػػة كػػؿ دراسػػة، و 

(، ودراسػة الفيػوهي 1..2وجػاب اهلل )(،8..2) جميـو والهيميجي(، و 8..2) الطورةذلؾ: دراسة 
وهثػػػاؿ ذلػػػؾ: دراسػػػة عفيفػػػػي  باإلضػػػافة لبلختبػػػار التحصػػػػيمي، سػػػتبانةأداة االواسػػػتخداـ  (2.12)
جميػـو و  ،(.2.1) الطيببينها استخدهت دراسة  (،2.12(، ودراسة الياشهي والغزاوي )3..2)

 .بطاقة هبلحظة  (8..2) ميجيوالهي

وتتفػػػؽ الدراسػػػة الحاليػػػة هػػػع غالبيػػػة الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي الهحػػػور الثػػػاني هػػػف حيػػػث األدوات 
التعبيػػر الشػػفوي، ، واختبػػار هيػػارات التعبيػػر الشػػفويالهسػػتخدهة والتػػي تهثمػػت فػػي، قائهػػة هيػػارات 

 .وبطاقة هبلحظة
 

 الباحث من دراسات المحور الثاني: استفادة 
 يؿ لئلطار النظري لمدراسة الحالية.التأص -

 بناء أدوات الدراسة الحالية. -

 اختيار األساليب االحصائية والتي تتوافؽ هع عينة الدراسة. -

 هقارنة النتائس التي توصمت إلييا الدراسة هع الدراسات السابقة. -
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 ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
التعبيػػر الشػػفوي  تنهيػػةهعظػػـ الدراسػػات السػػابقة بأنيػػا تناولػػت  تهيػػزت الدراسػػة الحاليػػة عػػف -

إال  ، حيػث إنػو ال توجػد هثػؿ ىػذه الدراسػةهف خبلؿ برناهس قػائـ عمػى الحكايػات الشػعبية 
 عمى هستوى البيئة التعميهية في قطاع غزة )حسب عمـ الباحث(. دراسة واحدة

ذ الهجتهػػػع الفمسػػػطيني، وىػػػـ تهيػػػزت الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي كونيػػػا تناولػػػت عينػػػة هػػػف تبلهيػػػ -
 تبلهيذ الصؼ الرابع األساسي؛ التابعيف لوكالة الغوث الدولية.

 تعميق العام عمى الدراسات السابقة:ال
القصػػص اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة هػػع بعػػض الدراسػػات السػػابقة التػػي سػػبؽ ذكرىػػا فػػي اسػػتخداـ  .1

برنػاهس تعميهػي قػائـ عمػى سة في التدريس، واختمفت عنيا في أف ىذه الدرا والحكايات الشعبية
 .القصص الحكايات الشعبية

اتفقػػػت هعظػػػـ الدراسػػػات عمػػػى اسػػػتخداـ الهػػػنيس التجريبػػػي القػػػائـ عمػػػى هجهػػػوعتيف هتكػػػافئتيف  .2
ة فػػػػي اسػػػػتخداهيا الهػػػػنيس )تجريبيػػػػة وضػػػػابطة(، وتتفػػػػؽ ىػػػػذه الدراسػػػػة هػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابق

 التجريبي.

 واختبػار تحصػيمي  لكف اتفؽ هعظهيػا عمػى أداةتنوعت أدوات الدراسة في الدراسات السابقة، و  .3
التعبيػر ، وأداة قائهة هيارات القصص والحكاياتفي الدراسات التي تناولت  بطاقة الهبلحظة 

التعبير الشػفوي، ىػذه الدراسػة اسػتخدهت بطاقػة الهبلحظػة، في الدراسات التي تناولت  الشفوي
"لغػػػة  الصػػػوتي والفكػػػري والهمهحػػػيالهتكونػػػة هػػػف عػػػدد هػػػف الفقػػػرات فػػػي الهسػػػتويات المغػػػوي و 

 ، وقائهة هيارات التعبير الشفوي.الجسد"

ة عينػػات هختمفػػة تنوعػػت هػػا بػػيف تبلهيػػذ التعمػػيـ األساسػػي واإلعػػدادي شػػهمت الدراسػػات السػػابق .4
الصػػؼ الرابػػع  ت عينػػة ىػػذه الدراسػػة هػػف تبلهيػػذبينهػػا تكونػػ والثػػانوي وحتػػى طمبػػة الجاهعػػات، 
 األساسي بهحافظة خاف يونس.

فػػػػي  القصػػػػص والحكايػػػػات والسػػػػير الشػػػػعبيةوصػػػػمت جهيػػػػع الدراسػػػػات السػػػػابقة إلػػػػى فاعميػػػػة ت .5
  التعبير الشفوي.إلى تنهية هيارات الحالية التدريس، وىدفت الدراسة 

البيئػػػة التعميهيػػػة الفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاع غػػػزة والتػػػي  تبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة األولػػػى عمػػػى هسػػػتوىتع .6
التعبيػػر الشػػفوي لػػدى  فػػي تنهيػػة هيػػاراتالشػػعبية  برنػػاهس قػػائـ عمػػى الحكايػػات فاعميػػة تناولػػت

  تمهيذات الصؼ الرابع األساسي. 
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 الفصل الرابع

 الطريقة واإلجراءات

تناوؿ ىذا الفصؿ تعريؼ هنيجية البحث، ووصؼ هجتهع الدراسة وتحديد عينة الدراسة  
والتأكد هف صدقيا وثباتيا ، وبياف إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية التي بطاقة الهبلحظة 

 استخدهت في تحميؿ االستبانة.
 

 :منيج الدراسة

 وذلؾ عمى النحو التالي : بحثييف احث في ضوء طبيعة الدراسة هنيجيفاستخدـ الب
وصؼ ظاىرة أو هشكمة ـ لوىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العمهي الهنظّ  المنيج الوصفي :. 1

هحددة، وتصويرىا كهيًا عف طريؽ جهع بيانات وهعموهات هقننة عف الظاىرة أو الهشكمة، 
خضاعيا لمدراسات الدقيقة  (.324: ...2)همحـ، "وتصنيفيا وتحميميا وا 

وُيعّرؼ عمى أنو "هنيس يدرس ظاىرة حالية هع إدخاؿ تغيرات في أحد  المنيج التجريبي : .7
ويتهثؿ في تصهيـ (، 83: 3..2 )األغا واألستاذ، كثر ورصد نتائس ىذا التغير"العواهؿ أو أ

هجهوعتيف إحداىها تهثؿ الهجهوعة التجريبية واألخرى تهثؿ الهجهوعة الضابطة ؛ وُيستخدـ في 
  . تطبيؽ أدوات الدراسة

 

 :مجتمع الدراسة
دارس التابعة تكوف هجتهع الدراسة هف جهيع تمهيذات الصؼ الرابع األساسي في اله

لوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف في هنطقة غرب خاف يونس التعميهية، وبمغ هجتهع الدراسة 
 ( هدرسة. 17( شعبة في )71( وزعت عمى )1248)

 

 :عينة الدراسة

  :العينة االستطالعية 
( طالبة .3لمتحقؽ هف صدؽ وثبات أدوات الدراسة قاـ الباحث بتطبيقيا عمى عينة هكونة هف )

 ركة )أ( خارج عينة الدراسة الفعمية.تخاف يونس االبتدائية الهشهدرسة هف 
 :ركة )أ( بطريقة تاـ الباحث باختيار هدرسة خاف يونس االبتدائية الهشق  العينة الفعمية

قصدية،  تحتوي عمى أربع شعب لمصؼ الرابع األساسي، وهف ثـ قاـ باختيار الهجهوعتيف 
يوضح توزيع أفراد العينة عمى  (1رقـ )ظاـ القرعة، والجدوؿ التجريبية والضابطة عشوائيًا بن

 الهجهوعات الهختارة:
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 (0-1جدول رقم )
 تينتوزيع أفراد العينة عمى المجموع

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية  الطالبات
 64 34 34 العدد
 2 3رابع  1رابع  الشعبة

 

 دوات الدراسة:إعداد أ 
 يارات التعبير الشفوي :م إعداد قائمة

قاـ الباحث بإعداد استبانة لتحديد هيارات التعبير الشفوي الهناسبة لتمهيذات الصؼ 
 :  لتاليةالرابع األساسي وسار إعداد االستبانة وفؽ الخطوات ا

 تحديد اليدف من االستبانة :  .1
الصؼ الرابع  ىدفت ىذه االستبانة إلى تحديد هيارات التعبير الشفوي الهناسبة لتمهيذات

األساسي ؛ وذلؾ بيدؼ بناء البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية لتنهية تمؾ الهيارات لدى 
 تمهيذات الصؼ الرابع األساسي .

 مصادر بناء االستبانة :  .7
 تـ الرجوع إلى عدد هف الهصادر لبناء تمؾ االستبانة ، واشتقاؽ هادتيا هف خبلؿ :

 هرتبطة بهيارات التعبير الشفوي ذات الصمة بهوضوع البحوث والدراسات السابقة ال
 الدراسة الحالية .

  في هجاؿ طرؽ تدريس المغة العربيةالكتابات الهتخصصة. 
 وأساتذة طرائؽ تدريسيا، وكذلؾ هعمهييا صصيف في تعميـ المغة العربيةهقابمة الهتخ ،

 .شرفيياوه
 وصف االستبانة : .7

، هيارة هف هيارات التعبير الشفوي (25)عمى اشتهمت االستبانة في صورتيا الهبدئية 
  (.2ويوضح ذلؾ همحؽ رقـ ) ،البرناهس بتنهيتيا قاـ

 صحة االستبانة :. 0     
، قاـ الباحث بعرضيا عمى هجهوعة هف الهحكهيف ولمتأكد هف صحة االستبانة

 (12) تمغ، وب يسياجاؿ المغة العربية، وطرائؽ تدر األكاديهييف، والتربوييف الهتخصصيف في ه
هبلءهة الهفردات والفقرات ، وارتباطيا بالهيارات الهراد قياسيا ،  إلى هدى هحكهًا؛ لمتعرؼ 

د قشهوليا ، وسبلهة صياغتيا ، وتعديؿ ها يمـز سواء بالحذؼ أو باإلضافة أو التغيير، هدى و 
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تـ التعديؿ وفؽ وافؽ هعظـ الهحكهيف عمى قائهة الهيارات ، إال أنيـ أبدوا آراءىـ وهبلحظاتيـ، و 
 تمؾ الهبلحظات .

ارة في صورتيا النيائية بعد التعديؿ ست عشرة هي التعبير الشفويوأصبح عدد هيارات 
رقـ وىو ها يوضحو همحؽ الهناسبة لتمهيذات الصؼ الرابع األساسي هف هيارات التعبير الشفوي 

(3). 
 : لقائم عمى الحكايات الشعبيةبناء البرنامج ا   

ي عرض اإلجراءات التي اتبعت في بناء البرناهس القائـ عمى الحكايات يتـ فيها يم
الشعبية لتنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تمهيذات الصؼ الرابع األساسي ، وصواًل إلى صورتو 

 النيائية ، كي يتـ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني هف أسئمة الدراسة وىو : 
ية في تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ الصؼ ها البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعب

 الرابع األساسي ؟
 

 وقد سار إعداد البرنامج وفقًا لمخطوات التالية : 
 تحديد اليدؼ الرئيس هف البرناهس . .1
 تحديد األىداؼ التعميهية لمبرناهس . .2
 اره ، وهصادر اشتقاقو  .يتحديد هحتوى البرناهس ، وأسس اخت .3
 ريس وأساليبو .تحديد طرائؽ التد .4
 تحديد األنشطة والوسائؿ التعميهية . .5
 تحديد أساليب التقويـ وأدواتو . .6
قراره في صورتو النيائية . .7  التأكد هف صدؽ البرناهس ، وا 
 تطبيؽ البرناهس عمى عينة الدراسة : .8

 وصؼ العينة .  -أ  
 تطبيؽ بطاقة الهبلحظة تطبيقًا قبميًا . -ب 
 مى الحكايات الشعبية وفقًا لخطة زهنية هحددة .تطبيؽ البرناهس القائـ ع –ج 
 تطبيؽ بطاقة الهبلحظة تطبيقًا بعديًا . -د  

 األساليب اإلحصائية الهستخدهة في هعالجة النتائس . .9
 

 وفيما يمي تفصيل لإلجراءات السابقة :
ييدؼ ىذا البرناهس إلى تنهية هيارات التعبير  تحديد اليدف الرئيس من البرنامج: .1

 .لدى تمهيذات الصؼ الرابع األساسي الشفوي 
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 تحديد األىداف التعميمية لمبرنامج:  .7

، يييدؼ البرناهس إلى تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تمهيذات الصؼ الرابع األساس
وفي ضوء ذلؾ تـ وضع هجهوعة هف األىداؼ الخاصة ، والعاهة لو ، والتي تهثؿ تغيرات يتوقع 

 ، وتتضح ىذه األىداؼ التعميهية فيها يمي :تطبيؽ البرناهسالتمهيذات بعد حدوثيا لدى 
 ستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحيا الهعمـ .تلها  ياعبر عف فيهتأف  .1
 صنؼ شخصيات القصة إلى حيوانات هفترسة وأخرى أليفة .تأف  .2
 قارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية .تأف  .3
 ية .وفقا لمهواقؼ الهحك انوع نبرات صوتيتأف  .4
 صؼ شخصيات القصة شفويا.ت .5
 .الحكاية اوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سردىتأف  .6
هخارج الحروؼ وسبلهة  ةالحكاية هراعي اأثناء سردى سميهاً  وظؼ المغة توظيفاً تأف  .7

 النطؽ.
 ليا . انظهيا أثناء سردىتسمسميا و ترتب أفكار الحكاية و تأف  .8
 هف الحكاية .ستخمص العبر الهستفادة تأف  .9

 الخاصة . اعيد سرد الحكاية بمغتيتأف  ..1
 حاكـ سموكات شخصيات القصة .تأف  .11
 كتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا .تأف  .12
 تقهص شخصيات القصة .تأف  .13
 

 تحديد محتوى البرنامج, وأسس اختياره, ومصادر اشتقاقو: .7

ة هيارات التعبير تـ إعداد هحتوى البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في ضوء قائه
الشفوي البلزهة لتمهيذات الصؼ الرابع األساسي ، وقد روعي في اختيار هحتوى البرناهس 
وهوضوعاتو هجهوعة هف األسس التي تشير إلييا األدبيات ، والبحوث ، والدراسات السابقة في 

 هجاؿ تدريس التعبير الشفوي وهنيا :
 برناهس بحيث يعهؿ عمى تحقيقيا .هة هحتوى البرناهس وهوضوعاتو ألىداؼ الءهبل (1
الههارسة الفعمية لمهيارة ، ألف الهيارة المغوية يجب أف تجرب ، وتختبر عمى أرض  (2

 . الواقع
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         ، والمغوي ، والنفسي لتمهيذات الصؼ الرابع األساسي ، والهعرفيالعقميهراعاة النهو  (3
ف، وخبراتيف ؛ هها يزيد هف ) عينة البحث ( ، بحيث يرتبط الهحتوى بحاجاتيف ، وهيولي

 .حياتية الهختمفة التي يتعرضف لودافعيتيف لتعمـ تمؾ الهيارات ، وتطبيقيا في الهواقؼ ال
وهواقؼ ، والتي تقتضي تعمهيا هف خبلؿ أنشطة هتنوعة ، طبيعة هيارات التعبير الشفوي (4

ههارسة ، هع التأكيد عمى أىهية التدريب الهستهر ، والهتعددة ، وههارسات هختمفة
 الفعمية لمهيارات هوضع الدراسة .

األخبلقية  اإلسبلهي صحة هادتو العمهية وصدقيا، واتفاقيا هع قيـ الهجتهع العربي (5
 . والدينية

هع ف األساسي ، وهناسبًا لقدراتي أف يكوف هحتوى البرناهس هألوفًا لتمهيذات الصؼ الرابع (6
 تضهينو خبرات جديدة .

بواقع  ، ( حصة صفية12كايات الشعبية في )تـ تقديـ هحتوى البرناهس القائـ عمى الح (7
وحصة واحدة في األربعة أسابيع  ،بواقع حصتيف في األسابيع األربعة األولى ( أسابيع8)

 :تـ االعتهاد عمى الهصادر التالية، وهوضوعاتو والشتقاؽ هادة البرناهس األخيرة،
حوث السابقة التي تتعمؽ بهوضوع البحث هف حيث تعميـ هيارات األدبيات والدراسات والب .1

 التعبير الشفوي ، وبناء البراهس لتنهيتيا .
هع تمهيذات الصؼ الرابع  يتبلءـحكايات شعبية فمسطينية تـ تجهيعيا وتصنيفيا بها   .2

 األساسي  .
، وهػا يتعمؽ  لتعبير الشفوياألدبيات العربية التي تناولت الحكايات الشعبية ، وهيارات ا .3

 .ابي
 

 تحديد طرائق التدريس وأساليبو: .0

في ضوء أىداؼ البرناهس ، وهحتواه ، تـ تحديد طرائؽ التدريس التي تناسب الهيارات 
تـ استخداـ طرائؽ التدريس التالية في و ـ هيارات التعبير الشفوي ، هوضع الدراسة ، وطبيعة تعمي

 هية هيارات التعبير الشفوي :البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية لتن
 وتتمخص خطواتيا فيها يمي: :طريقة القصة والحكاية

 وذلؾ الستثارة انتباه التبلهيذ هحو هوضوع القصة ، وتييئتيـ نفسيا وذىنيا لتقبؿ التمييد :
 القصة.
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 سردىا هف جانب الهعمـ، عرضيا عمى الفيديو اف كانت فيمـ، االستهاع إلييا عرض القصة :
يط كاسيت، يسرد األطفاؿ القصة، قراءة القصة هف جانب التبلهيذ قراءة صاهتة بواسطة شر 
 وجيرية.

  :واألساليب الجهيمة الواردة فييا، والقيـ والسموكيات هناقشة أحداثيامناقشة القصة وتحميميا ،
 الهرعوبة التي تتضهنيا.

  :ب في حياتيـ ربط أحداثيا بهواقؼ حياتية يتعرض ليا الطبلربط القصة بحياة الطالب
 اليوهية. 

  : لمراوي في صوتو ولغتو وهبلهحو.  تمهيذات الصؼ الرابع األساسي ةهحاكاالمحاكاة  

  :وذلؾ بإلقاء أسئمة عمى التبلهيذ لمتأكد هف تحقيؽ األىداؼ التربوية لمقصة .التقويم 
 

 تحديد األنشطة والوسائل التعميمية:  .5

هيهة وفعالة في أي برناهس تعميهي ؛ لها ليا  لوسائؿ التعميهية ليا هكانةاإف األنشطة و 
هف تأثير كبير في تشكيؿ خبرات الهتعمـ ، وفي تغيير سموكو األدائي، فالنشاط التعميهي يقوـ بو 
الهعمـ أو الهتعمـ أو كبلىها هعًا ؛ لتحقيؽ األىداؼ التعميهية والتربوية، والنهو الشاهؿ الهتكاهؿ 

؛ ألنيا تحقؽ تنوعًا هرغوبًا في الخبرات التعمـة فيي تسيؿ عهمية لمهتعمـ ، أها الوسيمة التعميهي
التعميهية، وتتيح لمهتعمـ هصادر هتنوعة هف الخبرات والهعموهات، وهف ىذا الهنطؽ روعي أف 
يتضهف البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية بعض الوسائؿ التعميهية التي روعي في اختيارىا 

 الهعايير التالية:
 تيا ألىداؼ ودروس البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية.هبلءه .1
 هناسبتيا لمهستوى التعميهي لمتمهيذات. .2
 لئلهكانات الهتاحة . هبلءهتيا .3

وفي ضوء ىذه الهعايير، تـ استخداـ الوسائؿ التعميهية اختية لبلستفادة هنيا كوسيط 
، LCDي: أجيزة الحاسوب، جياز هساعدة في تدريس البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية، وى

 هؤثرات صوتية، أوراؽ عهؿ، هكبرات صوت، ورؽ هقوى، أقبلـ ذات خطوط عريضة، صور.
، أهػا بو كؿ درس هف الدروس في البرناهستـ توظيؼ ىذه الوسائؿ وفقًا لها يتطمو 

 التي تهثمت في:  ئي في اختيارىا هجهوعة هف الهباداألنشطة التعميهية فقد روع
 األنشطة بأىداؼ البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية .ارتباط  .1
 هبلءهة األنشطة لمهستوى الهعرفي لمتبلهيذ. .2
 ارتباط األسئمة باىتهاهات ودوافع التمهيذات. .3
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 هراعاة حرية التمهيذات أثناء أداء األنشطة . .4
 تقسيـ العهؿ بيف التمهيذات أثناء ههارسة األنشطة . .5
 والقيـ التربوية .اختيار األنشطة ذات الهعنى  .6
 تصهيـ األنشطة بحيث تناسب الفروؽ الفردية بيف التمهيذات. .7
 إرشادي وتوجييي أثناء ههارسة األنشطة .هعمـ دور ال .8

 

 وقد شممت أنشطة البرنامج ما يمي:

 قوـ التمهيذات باإلجابة عنيا وهناقشتيا .تأوراؽ عهؿ  .1
 تهثيؿ بعض الهواقؼ الحوارية. .2
 قميد الراوي .هحاكاة النطؽ هف خبلؿ ت .3
 تدريبات هتنوعة تنهي هيارات التعبير الشفوي . .4
 أنشطة في التعبير الشفوي هتنوعة و هختمفة . .5
 .و كؿ هوضوع هف هوضوعات البرناهستوظيؼ ىذه األنشطة وفقًا لها يتطمبتـ 

 

 تحديد أساليب التقويم وأدواتو: .6

ـ بهراحؿ ثبلث وىي : هرحمة تـ في البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية استخداـ التقوي
التقويـ القبمي ، وهرحمة التقويـ البنائي أو التكويني ، وهرحمة التقويـ البعدي ؛ وذلؾ لمحكـ عمى 

األدائي الفعاؿ ، وتحديد هدى  فت التعبير الشفوي ، وتعزيز سموكيهدى تقدـ التمهيذات في هيارا
لثبلث عمى النحو يهكف تناوؿ هراحؿ التقويـ اتأثير البرناهس في تنهية هيارات التعبير الشفوي ، و 

 :التالي
 :مرحمة التقويم القبمي 

ىا الباحث ، وجرى تـ فييا تطبيؽ بطاقة هبلحظة هيارات التعبير الشفوي ، الذي أعد
، عمى التمهيذات عينة البحث قبؿ تطبيؽ البرناهس لمتعرؼ عمى هستوى االتحقؽ هف صدقيا وثباتي
ير الشفوي ، والوقوؼ عمى جوانب القوة والضعؼ لدييف لوضعيا في أدائيف في هيارات التعب

 االعتبار عند تطبيؽ وتقويـ البرناهس .
 : مرحمة التقويم البنائي أو التكويني 

، إنجاز أىداؼ كؿ هوضوع أواًل بأوؿتـ فييا التأكد هف أثناء تطبيؽ البرناهس حيث تهت 
تـ فييا أيضًا إهداد التمهيذات ، و لسمبية وهعالجتياوالجوانب ا، اكتشاؼ الجوانب اإليجابية ودعهياو 

 بالتغذية الراجعة الهستهرة .
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  : مرحمة التقويم البعدي 
في نياية تنفيذ البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية هف أجؿ التعرؼ عمى هدى تهت وقد      

الخاصة بتقويـ هيارات تحقيؽ البرناهس ألىدافو ، حيث تـ فييا التطبيؽ البعدي لبطاقة الهبلحظة 
 التعبير الشفوي .

 

 التأكد من صدق البرنامج :  .7

، هجهوعة هف الهحكهيف األكاديهييف لمتأكد هف صدؽ البرناهس تـ عرض البرناهس عمى
بداء ، (؛ لتحكيهو1)همحؽ رقـ والتربوييف الهتخصصيف في المغة العربية  في هدى تهثيمو  آرائيـوا 

، وقد كشفت نتائس التحكيـ عف ألىدافو، وهدى صحة هحتواهاسبتو لمغرض الهراد هنو، وهن
هناسبة هحتوى البرناهس ألىدافو، وشهولو لمهيارات التي ييدؼ إلى تنهيتيا، هع وجود بعض 
التعديبلت التي تتعمؽ بدليؿ الهعمـ، وقد تهت االستفادة هف آرائيـ وهقترحاتيـ، وبيذا صار 

هكوف  ربة البرناهس تجربة استطبلعية عمى فصؿ دراسيالبرناهس في صورتو النيائية، ثـ تهت تج
، وقد أشارت نتائس التجربة االستطبلعية نفس الهدرسة خارج العينة الفعمية( تمهيذة هف .3هف )
 ، وبعد ىذا يكوف البرناهس قد أصبح في صورتو النيائية سبلهة البرناهس وصبلحيتو لمتطبيؽإلى 

 .(5) همحؽ رقـ 
 

 ت التعبير الشفوي:إعداد اختبار ميارا

 .(5لييف لقياس هيارات التعبير الشفوي، ويتبيف ىذا في همحؽ رقـ )تـ إعداد سؤاليف هقا

 صدق االختبار:

( 12الهبدئية عمى هجهوعة هف الهحكهيف بمغ عددىـ ) في صورتو ختبارتـ عرض اال     
وهعمهي المغة العربية؛ هحكهًا هف أساتذة طرائؽ تدريس المغة العربية، وهوجيي المغة العربية، 

صبلحيتو لقياس هيارات وقد أقر الهحكهوف قياسو لها وضع ألجمو، وذلؾ بيدؼ التأكد هف 
 (.3همحؽ رقـ ) التعبير الشفوي
 :ثبات االختبار

تـ التأكد هف ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيؽ حيث تـ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية ثـ 
وىو هعاهؿ ثبات ( 87..وها، وبمغ هعاهؿ االرتباط بيف التطبيقيف )( ي15إعادة تطبيقو بعد )

 ويطهئف الباحث الى استخداهو. قوي وهقبوؿ 
 

 



61 

 

 :ة مالحظة ميارات التعبير الشفويإعداد بطاق
 سار إعداد ىذه البطاقة وفؽ الخطوات التالية :

 تحديد اليدف من البطاقة: .1
مهيذات الصؼ الرابع األساسي )عينة تهثؿ اليدؼ هف إعداد البطاقة في تقويـ أداء ت

في الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية لهيارات التعبير الشفوي هوضع الدراسة، وذلؾ قبؿ  الدراسة(
، حتى يهكف تحديد أثر البرناهس القائـ عمى قائـ عمى الحكايات الشعبية وبعدهتطبيؽ البرناهس ال

ي لدى تمهيذات الهجهوعة التجريبية، وبالتالي الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفو 
  .التحقؽ هف صحة فروض الدراسة

 مصادر بناء محتوى البطاقة: .7
اعتهد الباحث في بناء هحتوى البطاقة عمى قائهة هيارات التعبير الشفوي التي تـ 
تحديدىا؛ حيث تـ تحويؿ تمؾ الهيارات إلى عبارات إجرائية قابمة لمهبلحظة والقياس، بشكؿ 

انيف لهيارات ى إتق؛ ليدؿ عمابع األساسيهف تمهيذات الصؼ الر القياـ بو يصؼ األداء الهطموب 
 .التعبير الشفوي

 وصف البطاقة: .7
، وقد تـ شتهمة عمى هيارات التعبير الشفويتـ وضع البطاقة في صورتيا الهبدئية ه

، حيث حكهيفجات تمهيذات الصؼ الرابع األساسي، وآراء السادة الهتحديدىا في ضوء حا
( هيارة هف هيارات التعبير الشفوي، وعمى الهستوى الرأسي هف 16تضهنت بطاقة الهبلحظة )

ساسي كؿ هيارة هف هيارات ؤدي بو تمهيذات الصؼ الرابع األتالبطاقة يوجد هستوى األداء الذي 
وجيدة  جة إتقاف الهيارة بدرجة )ههتازة،، وىي در وتـ تحديده في ضوء هستويات خهسة ،البطاقة

درجات  ، وأربعلخاهس، بحيث تعطى خهس درجات لمهستوى اجدًا، وجيدة، وهقبولة، وضعيفة(
، ودرجة واحدة لمهستوى لثانيلمهستوى ا تاف، وثبلث درجات لمهستوى الثالث، ودرجرابعلمهستوى ال

 ( ميارة تم تصنيفيا كاآلتي: 16وبمغ عدد الميارات التي تقيسيا البطاقة ) ،ألوؿا
 ( .4 – 1: الجانب الفكري : يتكوف هف الفقرات ) أواًل 

 (.8 – 5ثانيًا : الجانب المغوي : يتكوف هف الفقرات )
 (.12 – 9ثالثًا : الجانب الصوتي : يتكوف هف الفقرات )

 (.16 – 13: يتكوف هف الفقرات ) "لغة الجسد" رابعا : الجانب الهمهحي
التمهيذة تضـ االسـ، والصؼ، واسـ كها اشتهمت البطاقة عمى بطاقة بيانات خاصة ب

الهدرسة، ونوع الهجهوعة ضابطة أـ تجريبية ، وتـ تحديد هستوى التهكف في ىذه البطاقة، وىو 
%( تعد هتهكنة هف هيارات التعبير .8ثهانوف في الهائة ، فهف يحصؿ هف التمهيذات عمى )

 الشفوي .
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   صدق البطاقة:  .0
 بلؿ : قاـ الباحث بتحديد صدؽ البطاقة هف خ

 أواًل : الصدق المنطقي والظاىري : 
هوعة هف الهحكهيف بمغ عددىـ وتـ ذلؾ بعرض البطاقة في صورتيا الهبدئية عمى هج

؛ وذلؾ بيدؼ التأكد يا، وهعمهييا( هحكهًا هف أساتذة طرائؽ تدريس المغة العربية، وهوجيي12)
وارتباط الهيارة بهيارات ، هف تصهيـ البطاقة بشكؿ عاـ، وسبلهة صياغة العبارات ووضوحيا

الشفوي، وكذلؾ التأكد هف شهوؿ البطاقة لمهيارات التي ييدؼ البرناهس إلى تنهيتيا، وقد  التعبير
( 16أقر الهحكهوف سبلهة البطاقة هف حيث صياغتيا وشهوليا ، ليصبح عدد فقرات البطاقة )

 .(4)همحؽ رقـ  نيائية فقرة، وبذلؾ أصبحت البطاقة في صورتيا ال
 

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي:
جرى التحقؽ هف صدؽ االتساؽ الداخمي لبطاقة الهبلحظة بتطبيقيا عمى عينة 

، وتـ حساب هعاهؿ ارتباط ( طالبة.3هكونة هف ) استطبلعية هف خارج أفراد عينة الدراسة
( 2ـ )رقالبطاقة، والدرجة الكمية لمبطاقة، والجدوؿ  جوانبهف  جانب بيرسوف بيف درجات كؿ

 يوضح ذلؾ :
 ( 0-7جدول رقم ) 

 معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة

معامل  المجال 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1...دالة عند  **61.. الجانب الفكري
 1...دالة عند  **51.. الجانب المغوي

 1...دالة عند  **73.. الجانب الصوتي
 1...دالة عند  **49..  "لغة الجسد" هحيالهم الجانب

 449..( تساوي 28ودرجة حرية ) 1...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة                     
 349..( تساوي 28ودرجة حرية ) 5...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة                     

هجاؿ والدرجة الكمية داؿ أف هعاهؿ االرتباط بيف كؿ  السابؽ يتضح هف الجدوؿ
 وبذلؾ الهجاالت صادقة لها وضعت لقياسو.، (α ≥ ...1)إحصائيًا عند هستوى 

 : لبطاقة المالحظةحساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة  والدرجة الكمية 
) الجانب الفكري( والدرجة الكمية  وؿتـ حساب هعاهبلت االرتباط بيف فقرات الهجاؿ األ

 :(3رقـ )جدوؿ الكها ىو هوضح في  بلحظةلبطاقة اله
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 (0-7جدول رقم )
 لبطاقة المالحظة )الجانب الفكري( والدرجة الكمية ولمعامالت االرتباط بين فقرات المجال  األ 

معامل  م
 Sig االرتباط

 1...دالة عند  **73.. 1
 1...دالة عند  **.5.. 2
 1...دالة عند  **77.. 3
 1...دالة عند  **51.. 4

 449..( تساوي 28ودرجة حرية ) 1...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة              
 349..( تساوي 28ودرجة حرية ) 5...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة              

أف هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والهجاؿ الكمي داؿ إحصائيًا  السابؽ يتضح هف الجدوؿ
 وبذلؾ الهجاالت صادقة لها وضعت لقياسو.، (α ≥ ...1)عند هستوى 

تـ حساب هعاهبلت االرتباط بيف فقرات الهجاؿ الثاني ) الجانب المغوي( والدرجة الكمية   
 :(4رقـ )جدوؿ الىو هوضح في  كها لبطاقة الهبلحظة

 (0-0جدول رقم )
 لبطاقة المالحظةمية )الجانب المغوي( والدرجة الك ثانيالمالت االرتباط بين فقرات المجال معا

معامل  م
 Sig االرتباط

 1...دالة عند  **69.. 1
 1...دالة عند  **74.. 2
 1...دالة عند  **69.. 3
 1...دالة عند  **71.. 4

 449..( تساوي 28ودرجة حرية ) 1...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة             
 349..( تساوي 28ودرجة حرية ) 5...لة الجدولية عند هستوى دال rقيهة             

أف هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والهجاؿ الكمي داؿ إحصائيًا  السابؽ يتضح هف الجدوؿ
 وبذلؾ الهجاالت صادقة لها وضعت لقياسو.، (α ≥ ...1)عند هستوى 

لبطاقة  ميةتـ حساب هعاهبلت االرتباط بيف فقرات الهجاؿ الثالث ) الجانب الصوتي( والدرجة الك
 :( 5رقـ ) جدوؿالكها ىو هوضح في الهبلحظة 
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 (0-5جدول رقم )
 لبطاقة المالحظةالثالث )الجانب الصوتي( والدرجة الكمية مالت االرتباط بين فقرات المجال معا

 Sig معامل االرتباط م
 1...دالة عند  **65.. 1
 1...دالة عند  **84.. 2
 1...دالة عند  **74.. 3
 1...الة عند د **64.. 4

 449..( تساوي 28ودرجة حرية ) 1...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة                   
 349..( تساوي 28ودرجة حرية ) 5...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة                   

ًا أف هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والهجاؿ الكمي داؿ إحصائي السابؽ يتضح هف الجدوؿ
 وبذلؾ الهجاالت صادقة لها وضعت لقياسو.، (α ≥ ...1)عند هستوى 

( لغة الجسد -تـ حساب هعاهبلت االرتباط بيف فقرات الهجاؿ الرابع ) الجانب الهمهحي
 :(6رقـ )جدوؿ الكها ىو هوضح في  لبطاقة الهبلحظةوالدرجة الكمية 

 (0-6جدول رقم )
 لبطاقة المالحظة( والدرجة الكمية لغة الجسد -ابع )الجانب المممحيمعامالت االرتباط بين فقرات المجال  الر 

 Sig معامل االرتباط م
 1...دالة عند  **77.. 1
 1...دالة عند  **69.. 2
 1...دالة عند  **64.. 3
 1...دالة عند  **71.. 4

 449.. ( تساوي28ودرجة حرية ) 1...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة                  
 349..( تساوي 28ودرجة حرية ) 5...الجدولية عند هستوى داللة  rقيهة                  

أف هعاهؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والهجاؿ الكمي داؿ إحصائيًا  السابؽ يتضح هف الجدوؿ
 وبذلؾ الهجاالت صادقة لها وضعت لقياسو.، (α ≥ ...1)عند هستوى 

 :ثبات بطاقة المالحظة
 هف ثبات بطاقة الهبلحظة اتبع الباحث الطرؽ التالية: ولمتحقؽ

 معادلة ألفا كرونباخ . 
  الثبات باستخدام ألفا كرونباخ 

باستخداـ هعادلة ألفا كرونباخ والتي تستخدـ  البطاقةوقد تأكد الباحث أيضًا هف ثبات 
 : (7رقـ )تبايف األبعاد، كها يبيف الجدوؿ 
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 (0-7جدول رقم )
 ألفا كرونباخمعامل باستخدام  بطاقة المالحظةلمحاور معامالت الثبات 

 هعاهؿ الثبات عنواف الهحور الهحور
 ** 88.. الجانب الفكري الرابع
 ** 91.. الجانب المغوي الثاني
 ** 79.. الجانب الصوتي الثالث
 ** 78.. الهمهحي الجانب الرابع

 ** 81.. جميع الفقرات
 (5...االرتباط دالة عند هستوى )* قيهة هعاهؿ                 
 (1...** قيهة هعاهؿ االرتباط دالة عند هستوى )                

( وىو هعاهؿ ثبات 81..يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات لمهحاور ككؿ )
 .يطهئف الباحث الستخداهو قوي وهقبوؿ

 

 ثبات المالحظين:
 وتـ التأكد هف ثبات الهبلحظيف باستخداـ:

 بات البطاقة عبر األفراد:ث 
وقد استخدـ الباحث طريقة ثبات البطاقة عبر األفراد، وىي طريقة تقوـ بتقدير وتحميؿ 

الهبلحظة التي توصؿ  هدى االتفاؽ بيف نتائس الهبلحظة التي توصؿ إلييا الباحث وبيف نتائس
 التالية: Cooperخر، وذلؾ باستخداـ هعادلة كوبر آإلييا باحث 
 
 
 

باحث آخر ، وقاـ ة( تمهيذ.3استطبلعية هكونة هف ) استخدـ الباحث عينةوليذا 
شكؿ بهعمهة هف و الثـ قاهت  بهبلحظة العينة االستطبلعية لتقدير هدى ثبات بطاقة الهبلحظة،

وجود اتفاؽ كبير بيف  تبيفوبعد تحميؿ نتائس الهبلحظيف  هستقؿ هبلحظة نفس التمهيذات،
 . (8رقـ )ذا ها يوضحو الجدوؿ ، وىهعمهةهبلحظات الباحث وال

 (0-8الجدول )
 نسبة االتفاق في بطاقة المالحظة

 نسبة االتفاق المعيارية االتفاق المحسوبة نسبة عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق المالحظين
 %85أكبر هف  %93.8 .3 .45 الباحث

 المالحظ اآلخر
 

 

 نسبة  التفا  =

ع   ه     التفا  
 

 ع   ه     التفا  + ع   ه    ع ن  التفا 

_____________________________ X 100
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يف الباحث والهبلحظ لبطاقة الهبلحظة هف الجدوؿ السابؽ أف نسبة االتفاؽ بيتضح 
كانت جيدة وهرتفعة هها يدؿ عمى ثبات الهبلحظة، وبيذا يهكف االعتهاد عمى بطاقة الهبلحظة 
 في تحديد هدى اكتساب التمهيذات لتنهية هيارة التعبير الشفوي وتطبيقيا عمى أفراد عينة الدراسة.

 

 :ثبات التجزئة النصفية 
طاقة الُهبلحظة بطريقة التجزئة النصفية، وىي حساب هعاهؿ قاـ الباحث بحساب ثبات ب

االرتباط بيف درجات العينة االستطبلعية عمى الفقرات الفردية لكؿ هحور ودرجاتيـ عمى الفقرات 
( فقرة، 8الزوجية، فقاـ الباحث بتجزئة البطاقة إلى نصفيف، النصؼ الزوجي وكاف عدد فقراتو )

هعاهؿ ( فقرة، وقد تـ استخداـ هعادلة سبيرهاف براوف لتعديؿ 8ونصؼ فردي وكاف عدد فقراتو )
 ُيبيف قيـ هعاهؿ الثبات: (9رقـ )، والجدوؿ الثبات

 (0-9جدول )
 معامل الثبات لمحاور بطاقة المالحظة باستخدام التجزئة النصفية

عدد  المحور
 الميارات

معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

 0.87** ** 77.. 4 الجانب الفكري
 0.88** ** 78.. 4 الجانب المغوي
 0.91** ** 84.. 4 الجانب الصوتي
 0.79** ** 65.. 4 الجانب الهمهحي
 0.78** ** 64.. 16 الدرجة الكمية

 (5...* قيهة هعاهؿ االرتباط دالة عند هستوى )              
 (1...** قيهة هعاهؿ االرتباط دالة عند هستوى )              

(، وهعاهؿ الثبات 0.87هف الجدوؿ السابؽ أف هعاهؿ الثبات لمجانب الفكري بمغ ) يتضح    
مجانب وهعاهؿ الثبات ل(، 0.91(، وهعاهؿ البات لمجانب الصوتي )0.88لمجانب المغوي )

(، وىي دالة عند 0.78(، وبمغت الدرجة الكمية لبطاقة الهبلحظة )0.79) "لغة الجسد" همهحيال
 .ويطهئف الباحث إلى استخداهو وىو هعاهؿ ثبات قوي وهقبوؿ ،، (α ≥ ...1) هستوى 

 

  : تكافؤ مجموعتي الدراسة 
 تأكد الباحث هف تكافؤ هجهوعتي الدراسة التجريبية والضابطة في الهتغيرات التالية :         
التمهيذات في نياية الفصؿ الدراسي األوؿ،  التحصيؿ: بالرجوع إلى كشوؼ درجات -1

مفرؽ بيف الهتوسطيف ولـ يرؽ إلى هستوى الداللة اإلحصائية عند وحساب قيهة ت ل
 .(5...)هستوى 
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الهستوى الثقافي واالقتصادي واالجتهاعي: حيث تـ اختيار العينة التجريبية والضابطة هف  -2
 نفس الهدرسة أي هف بيئة اقتصادية واجتهاعية وثقافية هتقاربة.

وقد تـ استبعاد وع إلى سجبلت الهدرسة العهر الزهني: فقد تـ ضبط هتغير العهر بالرج -3
 .( تمهيذات لعدـ تطابؽ عهرىف هع باقي الطالبات3)

بطاقة و) اختبار هيارات التعبير الشفويتـ تطبيؽ هستوى هيارات التعبير الشفوي:  -4
، وتـ رصد تيفراء التجربة عمى تمهيذات الهجهوعالذي أعده الباحث قبؿ إج (الهبلحظة

ائيًا باستخداـ اختبار )ت( لبحث الفروؽ بيف هتوسطي وهعالجتيا إحص درجاتال
 .يوضح ذلؾ (.1رقـ )والجدوؿ  الهجهوعتيف الهستقمتيف

 (0-11جدول رقم )
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بطاقة المالحظة القبمي

عدد  المجموعة ميارات التعبير الشفوي
 األفراد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 معياريال

قيم ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.64 2.1 34 التجريبية الجانب الفكري
..62 ..3. 

 0.74 2.46 34 الضابطة
   0.48 2.10 34 التجريبية 

 41.. 75.. 0.53 2.01 34 الضابطة الجانب المغوي
   0.82 2.29 34 التجريبية 

 51.. 64.. 0.98 2.33 34 الضابطة الجانب الصوتي
   0.82 1.99 34 التجريبية 

 74.. 74.. 1.07 1.89 34 الضابطة الجانب الهمهحي

 الدرجة الكمية
 0.61 2.03 34 التجريبية

 0.74 2.31 34 الضابطة 65.. 66..
 169=  (  ≤ 0.05 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.58=  (  ≤ 0.01 )وعند هستوى داللة ( 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 

     هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة  يف هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أفيتب 
 بمغت ، حيث (3..2هجهوعة التجريبية )، في حيف جاء هتوسط درجات تمهيذات ال( 2.31) 

(؛ هها 5...وى )دالة عند هست غير ، وىيالجدولية "ت" الهحسوبة أكبر هف قيهة  قيهة "ت"
 هتوسطي درجات الهجهوعتيف في هجاالت  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيفعدـ يؤكد 

وىذا يؤكد تطابؽ الهجهوعتيف في االختبار القبمي لبطاقة الهبلحظة في  األربع بطاقة الهبلحظة
 هيارات التعبير الشفوي. 
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 تطبيق البرنامج القائم عمى الحكايات الشعبية : – 7
االنتياء هف التطبيؽ القبمي الختبار الهيارات القرائية ، وبطاقة الهبلحظة ، والتأكد بعد 

الهوافؽ  سبتهف تكافؤ الهجهوعتيف ، تـ البدء في تطبيؽ البرناهس لمهجهوعة التجريبية يوـ ال
ي أف ـ ، أ 2.14 أبريؿهف  17، وانتيي يوـ الخهيس الهوافؽ ـ 2.14 فبرايرهف  22

وزعت بواقع حصتيف لكؿ  ( حصة دراسية12أسابيع بواقع ) (8) استغرؽتطبيؽ البرناهس 
 .أسبوع في األسابيع األربعة األولى، وحصة واحدة في األسبوع لؤلسابيع األربعة األخيرة

 

  :تطبيق بطاقة المالحظة بعدياً  – 0

حو حكايات الشعبية عمى النتـ تطبيؽ بطاقة الهبلحظة بعد تدريس البرناهس القائـ عمى ال
 : التالي
 : تطبيق بطاقة مالحظة ميارات التعبير الشفوي 

 الثبلثاءتـ تطبيؽ بطاقة الهبلحظة عمى الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية في يوـ 
بواقع  ـ، 2.13 أبريؿهف  .2، وحتى يوـ األحد الهوافؽ  ـ 2.13 فبرايرهف  18الهوافؽ 

 اءات الهذكورة في التطبيؽ القبمي .وذلؾ بإتباع نفس اإلجر  حصتيف دراسيتيف لكؿ هجهوعة،
 

 األساليب اإلحصائية:

 ( وىو كالتالي: SPSSلمتحقؽ هف صحة الفروض قاـ الباحث باستخداـ البرناهس اإلحصائي )
 لحساب صدؽ أدوات الدراسة استخدـ الباحث الهعالجات اإلحصائية التالية :  .1

  االتساؽ الداخميInternal Consistency . 
 وات الدراسة استخدـ الباحث الهعالجات اإلحصائية التالية : لحساب ثبات أد .2

  هعاهؿ ألفا كرونباخCronbache Alfa . 
  طريقة التجزئة النصفيةSplit Half Method  . 
 .هعادلة كوبر لحساب الثبات عبر األفراد 
  ت""اختبار. 
 هعادلة الكسب لموصوؿ إلى تحديد الفعالية. .3
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 الفصل الخامس

 ومناقشتيا وتفسيرىا ةنتائج الدراس
 

 ة الدراسة والتحقق من صحة فروضياأواًل: اإلجابة عن أسئم. 

 .ثانيًا: توصيات الدراسة 

  ًمقترحات الدراسة.ثالثا : 
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 الفصل الخامس
 تفسيرىا و  ومناقشتيا نتائج الدراسة

 
مة ي تشكؿ اإلجابة عف أسئيعرض ىذا الفصؿ النتائس التي تـ التوصؿ إلييا، والت

، ، ويفسرىا، والتحقؽ هف صحة فروضيا، فيوضح كيؼ استخمصت ىذه النتائس، ويناقشياالدراسة
 :فيو الدراسة الحالية تاؿ الذي دار ثـ يقدـ عددًا هف التوصيات، وهقترحات بحثية، استكهااًل لمهج

 أواًل : اإلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فروضيا : 

 عف األسئمة التالية : حاولت الدراسة اإلجابة 
 ها هيارات التعبير الشفوي الهناسبة لتبلهيذ الصؼ الرابع األساسي؟ .4

ها البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ  .5
 الصؼ الرابع األساسي؟

ير الشفوي في قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبالبرناهس الها فعالية  .6
 ( لدى تبلهيذ الرابع األساسي؟لغة الجسد -ة، الهمهحية، الصوتية، المغويةالجوانب)الفكري

 

 وفيها يمي تفصيؿ لها قاـ بو الباحث بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة:
 اإلجابة عن السؤال األول ونصو: 

 ما ميارات التعبير الشفوي المناسبة لتمميذات الصف الرابع األساسي؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخبلص هيارات التعبير الشفوي هف خبلؿ اإلطبلع عمى 
الدراسات والبحوث السابقة ، واألدبيات في الهناىس وطرؽ تدريس المغة العربية في هجاؿ تعميـ 
التعبير الشفوي ، حيث أفاد هف عرضيا في تحديد هيارات التعبير الشفوي عمى نحو ها جاء في 

 ابع هف الدراسة الحالية .الفصؿ الر 
صحة ، ثـ عرضيا عمى الهحكهيف لمتأكد هف وضع ىذه الهيارات في استبانة وتـ
تمهيذات الصؼ ، والتي تناسب ارات التي أقرىا السادة الهحكهوف، وقد أخذ الباحث بالهياالستبانة

 هف أسئمة الدراسة. األوؿ، وبذلؾ تهت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع األساسي
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 جابة عن السؤال الثاني ونصو: اإل
ما البرنامج القائم عمى الحكايات الشعبية في تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى تمميذات 

 الصف الرابع األساسي؟

تـ اشتقاؽ أسس بناء البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية لتنهية هيارات التعبير 
ذات الصؼ الرابع األساسي ائص تمهيالشفوي هف : أىهية هيارات التعبير الشفوي ، وخص

إلى هيارات التعبير الشفوي ، وطبيعة هيارات التعبير الشفوي ، وطرؽ تنهيتيا ،  وحاجاتيف
وقائهة هيارات التعبير الشفوي التي تـ تحديدىا ، واستطبلع آراء السادة الهحكهيف ، وهف خبلؿ 

لشعبية هف حيث : أىداؼ البرناهس ، ها سبؽ تـ تحديد هكونات البرناهس القائـ عمى الحكايات ا
وهحتواه ، وأساليب تدريسو ، وطرائقو ، ووسائمو التعميهية ، وقد تـ تفصيؿ ذلؾ في الفصؿ الرابع 

 ، وبذلؾ تهت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني هف أسئمة الدراسة.
 

 اإلجابة عن السؤال الثالث ونصو: 
ة في تنمية ميارات التعبير الشفوي في قائم عمى الحكايات الشعبيالبرنامج الما فعالية 

 ( لدى تمميذات الرابع األساسي ؟لغة الجسد -ة, المممحية, الصوتية, المغويةالجوانب)الفكري
دانية لمدراسة ، وتطبيؽ أداتيا تـ التوصؿ إلى إجابة ىذا السؤاؿ هف خبلؿ التجربة الهي

يانات إحصائيًا باستخداـ البرناهس اإلحصائي بطاقة الهبلحظة( تطبيقًا قبميًا وبعديًا، ثـ هعالجة الب)
(Spss وذلؾ لحساب الفروؽ بيف هتوسطات درجات الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية في ،)

التطبيؽ البعدي لبطاقة الهبلحظة، وفيها يمي تفصيؿ ذلؾ هف خبلؿ تفسير النتائس وهناقشتيا في 
 ضوء فروض الدراسة.

 

 اختبار الفرض األول : 

 الفرض عمى ها يأتي : وينص ىذا 
في متوسط  (α ≥ 1.15)"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

امج القائم عمى الحكايات ن باستخدام البرنالالتي تعممدرجات تمميذات المجموعة التجريبية 
 ن بالطريقة العادية فيات المجموعة الضابطة الالتي تعمم, ومتوسط درجات تمميذالشعبية

 بطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية".ل بيق البعديالتط

لحساب داللة الفروؽ   T. testىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت"  صحة الختبار
الفروؽ  بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعتيف بيف هجهوعتيف هستقمتيف وذلؾ لمتعرؼ 

 يوضح ذلؾ:  (1رقـ )والجدوؿ اهس التجريبية والضابطة في بطاقة الهبلحظة بعد تنفيذ البرن
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 (1-5جدول رقم )
 البعدي بطاقة المالحظةفي  داللة الفروق بين متوسطات درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة

المتوسط  عدد األفراد المجموعة الميارات
مستوى  قيم ت المحسوبة المعياري االنحراف الحسابي

 الداللة
بطاقة 
 الهبلحظة

 0.59 3.85 34 بيةالتجري
9.76 .... 

 0.58 2.46 34 الضابطة

 169=  (  ≤ 0.05 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
 2.58=  (  ≤ 0.01 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   

ت الهجهوعة الضابطة هتوسط درجات تمهيذا تبيف هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أفي 
، حيث إف قيهة ( 3.85(، في حيف جاء هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة التجريبية ) 2.46)

وىي دالة عند هستوى  وىي أكبر هف قيهة "ت" الجدولية، (،9.76) الهحسوبة "ت" بمغت
؛ هها يؤكد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيف في (1...)

هف فروض الدراسة،  ألوؿالهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية، وبذلؾ ُيقبؿ الفرض ا بطاقة
والذي يجيب عف السؤاؿ الثالث هف أسئمة الدراسة، ويؤكد عمى فعالية البرناهس القائـ عمى 

 الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفوي.
 وينص عمى ها يأتي : : اختبار الفرض الثاني

في متوسط  (α ≥ 1.15)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "توجد 
, ومتوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة في الجانب رجات تمميذات المجموعة التجريبيةد

 لصالح المجموعة التجريبية". لبطاقة المالحظة الفكري في التطبيق البعدي

هجهوعتيف هستقمتيف وذلؾ ل  T. testالختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت" 
الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في هجاؿ  تمهيذاتالفروؽ  بيف هتوسطي درجات لتعرؼ 

 يوضح ذلؾ : ( 2) رقـ والجدوؿالجانب الفكري هف بطاقة الهبلحظة بعد تنفيذ البرناهس 
 (2-5جدول رقم )

 مجال الجانب الفكري في  ريبية والضابطةداللة الفروق بين متوسطات درجات تمميذات المجموعتين التج
 من بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي

المتوسط  عدد األفراد المجموعة الميارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيم ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 فكريالجانب ال
 0.63 3.89 34 التجريبية

8.17 1.11 
 0.77 2.53 34 الضابطة

 169=  (  ≤ 0.05 )( وعند هستوى داللة 66دولية عند درجة حرية )قيهة "ت" الج   
 2.58=  (  ≤ 0.01 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
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هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة  يتبيف هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف 
قيهة  بمغت (، حيث3.89لتجريبية )(، في حيف جاء هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة ا2.53)

(؛ هها 1...، وىي دالة عند هستوى )وىي أكبر هف قيهة "ت" الجدولية (2..8) الهحسوبة"ت" 
يؤكد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيف في هجاؿ الجانب 

، وبذلؾ ُيقبؿ الفرض  بطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبيةفي التطبيؽ البعدي  ل الفكري 
 الثالث هف فروض الدراسة.

 

 وينص عمى ها يأتي : اختبار الفرض الثالث : 
في متوسط  (α ≥ 1.15)"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ة الضابطة في مجال درجات تمميذات المجموعة التجريبية , ومتوسط درجات تمميذات المجموع
 ".طاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبيةلبطبيق البعدي في الت الجانب المغوي

لحساب داللة الفروؽ بيف   T. testالختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت" 
الفروؽ  بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعتيف التجريبية هجهوعتيف هستقمتيف وذلؾ لمتعرؼ 

( 3رقـ )والجدوؿ حظة بعد تنفيذ البرناهس والضابطة في هجاؿ الجانب المغوي هف بطاقة الهبل
 يوضح ذلؾ: 

 (3-5جدول رقم )
 مجال الجانب المغوي في  داللة الفروق بين متوسطات درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة

 من بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي

المتوسط  عدد األفراد المجموعة الميارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيم ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 الجانب المغوي
 0.67 3.97 34 التجريبية

 0.87 2.26 34 الضابطة 1.11 9.17

 169=  (  ≤ 0.05 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
 2.58=  (  ≤ 0.01 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
 

     يتبيف هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة  
 قيهة "ت"و  ، ( 3.97هجهوعة التجريبية ) ( ، في حيف جاء هتوسط درجات تمهيذات ال 2.26) 

(؛ هها يؤكد 1...، وىي دالة عند هستوى )وىي أكبر هف قيهة "ت" الجدولية (7..9) الهحسوبة
في اللة إحصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيف في هجاؿ الجانب المغوي وجود فروؽ ذات د
بطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية ، وبذلؾ ُيقبؿ الفرض الرابع هف التطبيؽ البعدي ل
 فروض الدراسة.
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 وينص عمى ها يأتي : اختبار الفرض الرابع: 
في متوسط درجات  (α ≥ 1.15)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تمميذات المجموعة التجريبية, ومتوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة في مجال الجانب 
 بطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية".ل في التطبيق البعدي الصوتي

لحساب داللة الفروؽ بيف   T. testالختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت" 
الفروؽ  بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعتيف التجريبية ف هستقمتيف وذلؾ لمتعرؼ هجهوعتي

بعد تنفيذ البرناهس  في التطبيؽ البعدي لبطاقة الهبلحظة والضابطة في هجاؿ الجانب الصوتي
 : وضح ذلؾي (4رقـ )والجدوؿ 

 (4-5جدول رقم )
 مجال الجانب الصوتي في  بية والضابطةداللة الفروق بين متوسطات درجات تمميذات المجموعتين التجري

 من بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي

المتوسط  عدد األفراد المجموعة الميارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

مستوى  قيم ت المحسوبة
 الداللة

الجانب 
 الصوتي

 0.71 3.96 34 التجريبية

7..8 .... 
 0.68 2.76 34 الضابطة

 169=  (  ≤ 0.05 )( وعند هستوى داللة 66لية عند درجة حرية )قيهة "ت" الجدو    
 2.58=  (  ≤ 0.01 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
 

            هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة  يتبيف هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف 
بمغت ، حيث (3.96ات الهجهوعة التجريبية )، في حيف جاء هتوسط درجات تمهيذ( 2.76) 

؛ (1...، وىي دالة عند هستوى )وىي أكبر هف قيهة "ت" الجدولية (8..7)الهحسوبة قيهة "ت" 
هها يؤكد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيف في هجاؿ الجانب 

لؾ ُيقبؿ الفرض الرابع هف فروض ، وبذهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبيةالصوتي هف بطاقة ال
 الدراسة.

 

 وينص عمى ها يأتي : :  اختبار الفرض الخامس
رجات في متوسط د (α ≥ 1.15)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

, ومتوسط درجات تمميذات المجموعة الضابطة في مجال الجانب تمميذات المجموعة التجريبية
 لصالح المجموعة التجريبية". ي التطبيق البعدي لبطاقة المالحظةف "لغة الجسد" المممحي

لحساب داللة الفروؽ بيف   T. testالختبار ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار "ت" 
الفروؽ  بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعتيف التجريبية هجهوعتيف هستقمتيف وذلؾ لمتعرؼ 
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هف بطاقة الهبلحظة بعد تنفيذ البرناهس  سد""لغة الج والضابطة في هجاؿ الجانب الهمهحي
 يوضح ذلؾ:  (5رقـ )والجدوؿ 

 (5-5جدول رقم )
"لغة  مجال الجانب المممحيفي  داللة الفروق بين متوسطات درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة

  الجسد"
 من بطاقة المالحظة في التطبيق البعدي

متوسط ال عدد األفراد المجموعة الميارات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيم ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

الجانب 
 الهمهحي

 0.75 3.57 34 التجريبية

8.17 1.11 
 0.54 2.29 34 الضابطة

 169=  (  ≤ 0.05 )( وعند هستوى داللة 66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
 2.58=  (  ≤ 0.01 )هستوى داللة  ( وعند66قيهة "ت" الجدولية عند درجة حرية )   
 

هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة الضابطة  يتبيف هف خبلؿ الجدوؿ السابؽ أف 
قيهة  ، حيث بمغت(3.57(، في حيف جاء هتوسط درجات تمهيذات الهجهوعة التجريبية )2.29)

(؛ هها 1...، وىي دالة عند هستوى )وىي أكبر هف قيهة "ت" الجدولية (7..8) الهحسوبة "ت"
يؤكد وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعتيف في هجاؿ الجانب 

هف بطاقة الهبلحظة لصالح الهجهوعة التجريبية، وبذلؾ ُيقبؿ الفرض  "لغة الجسد" الهمهحي
 الخاهس هف فروض الدراسة.

 

لتعبير الشفوي مية برنامج قائم عمى الحكايات الشعبية في تنمية ميارات اعاولقياس ف
( لدى تمميذات الرابع لغة الجسد -ةالمممحيو , ةالصوتيو , ةالمغويو , ةفي الجوانب)الفكري

الهبلحظة في الهجهوعة  تـ حساب هتوسط درجات التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقةاألساسي 
 ، ولقياس الفاعمية استخدـ الباحث هعادلة الكسب لببلؾ حيث :التجريبية

 = ل لبالكنسبة الكسب المعد
 س –ص 

+ 
 س –ص 

 س -د  د
 حيث ص = هتوسط درجات التمهيذات في لمقياس البعدي

 س  = هتوسط درجات التمهيذات في لمقياس القبمي      
 د  =  الدرجة النيائية      
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 (6-5جدول )
 قيمة المتوسط الحسابي في بطاقة المالحظة البعدي والقبمي ونسبة الكسب المعدل 

 مميذات المجموعة التجريبيةلبالك لت

 الهيارة
النياية العظهي 

 لمبطاقة
هتوسط درجات 
 التطبيؽ القبمي

هتوسط درجات 
 التطبيؽ البعدي

نسبة الكسب 
 لببلؾ

 الداللة

 فعالة 1.27 4.44 2.1 5 الجانب الفكري
 فعالة .1.3 4.32 1.76 5 الجانب المغوي

 فعالة 1.22 4.11 1.66 5 الجانب الصوتي
 فعالة 1.24 4.22 1.77 5 الهمهحي الجانب

 فعالة 1.2 4.23 1.78 5 الدرجة الكمية
 

الحسابي في  القياس القبمي لمدرجة الكمية  الهتوسطأف قيهة  الجدوؿ السابؽيتضح هف 
( وقيهة الكسب لببلؾ تساوي 4.23الحسابي البعدي ) الهتوسط ةقيه( وبمغت 1.78بمغت )

فاعمية البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية مى ، والنتيجة السابقة تدلؿ ع(1.2)
 .بدرجة هرتفعة لدى تمهيذات الصؼ الرابع األساسيهيارات التعبير الشفوي 

 ةقيهبمغت  ( و2.1الحسابي في القياس القبمي لمجانب الفكري ) الهتوسطقيهة  وبمغت
قيهة  ، وبمغت(1.27لببلؾ ) قيهة الكسبقد بمغت و (، 4.44الحسابي البعدي تساوي ) الهتوسط
الحسابي  الهتوسط ةقيهبمغت ( و 1.76الحسابي في  القياس القبمي لمجانب المغوي ) الهتوسط
الحسابي  الهتوسطقيهة  ، وبمغت(.1.3قيهة الكسب لببلؾ تساوي )قد بمغت ( و 4.32البعدي )

، (4.11لبعدي )الحسابي ا الهتوسط ةقيهبمغت ( و 1.66في  القياس القبمي لمجانب الصوتي )
  ، (1.22قيهة الكسب لببلؾ )وقد بمغت 

  "لغة الجسد"الحسابي في  القياس القبمي لمجانب الهمهحي  الهتوسطقيهة  وقد بمغت
قيهة الكسب لببلؾ تساوي قد بمغت و  ،(4.22الحسابي البعدي ) الهتوسط ةقيه، وبمغت (1.77)
  اهس الهقترح بدرجة هرتفعة. فاعمية البرن تدلؿ عمى وجهيع النتائس السابقة1.24)

وتتفؽ نتيجة فروض الدراسة والتي تؤكد أثر البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في 
: هنيا تنهية هيارات التعبير الشفوي هع نتائس الدراسات والبحوث في هجاؿ تنهية التعبير الشفوي

(، والطيب  2.12 (، والفيوهي )2.12(، والياشهي والعزاوي )2.12ىزايهة وعميهات )
(، وقد أكدت تمؾ البحوث عمى أف قدرة التمهيذ عمى هيارات  8..2والطورة )  ،( .2.1)

؛ تسعى لتحقيؽ عدت براهس تعميهية هخططة وىادفةالتعبير الشفوي يهكف تحسينيا وتنهيتيا، إذا أُ 
 ىذا اليدؼ.
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الحكايات ائـ عمى قالبرناهس ال فاعميةوتعزى النتيجة في فروض الدراسة التي تشير إلى 
الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تمهيذات الهجهوعة التجريبية بالهقارنة هع تمهيذات 
الهجهوعة الضابطة في التطبيؽ البعدي، والتي تفوقت فييا الهجهوعة التجريبية عمى الضابطة، 

 األسباب اختية:في نظر الباحث إلى 
الشعبية يتضهف أنشطة تعميهية هختمفة وهتنوعة هنو ها البرناهس القائـ عمى الحكايات  .1

ولكؿ جهمة في الدرس بصوت  ،يختص بهيارات التعبير الشفوي الواضحة لكؿ كمهة
واضح، ويهكف تكراره أكثر هف هرة عمى هساهع التمهيذات؛ هها يؤدي إلى تنهية هيارات 

بير الراوي اتع يف بلتي يحاكالتعبير الشفوي لدى تمهيذات الصؼ الرابع األساسي ال
 الواضحة.

اعتهاد التعميـ القائـ عمى الحكايات الشعبية عمى إيجابية ونشاط الهتعمـ، عمى اعتبار  .2
أنو هحور العهمية التعميهية، وتحولت هف خبللو العهمية التعميهية هف كونيا هعموهات 

ير الهباشر تهؤل عقوؿ التمهيذات، إلى خبرات وهيارات يكتسبيا الهتعمـ، هف خبلؿ التأث
 لمبرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في تحقيؽ الخبرة الهباشرة لمتمهيذ.

استناد البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية إلى ضرورة جعؿ التعمـ هشوقًا وفعااًل،  .3
 والحيوية اإليجابي وتحويؿ الدرس التعميهي هف التمقيف والجهود إلى التفاعؿ

شفوي لشفوي وسيمة رئيسة لمهتعمـ، حيث يهارس الهتعمـ التعبير التعتبر هيارات التعبير ا .4
في يهارس ىذه الهيارات فيو في الفصؿ هتحدث وهعبر، و  في أغمب الجوانب التعميهية،

األنشطة الهدرسية، وفي شتى الهواقؼ التعميهية في الهواد الدراسية و اإلذاعة الهدرسية، 
 الهختمفة؛ هها أسيـ في تنهيتيا لدييـ.

لتنوع في استخداـ الوسائؿ الهختمفة في البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية في تعميـ ا .5
 التمهيذات لهيارات التعبير الشفوي الهختمفة، وجذب انتباىيـ نحوىا.

تزويد التمهيذات في البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية ببعض األنشطة التي تمي  .6
التي تحتوى عمى هواقؼ يتدرب فييا الهتعمـ عمى هيارات رواية الراوي لمحكاية الشعبية، و 

 التعبير الشفوي.

ارتباط الهوضوعات واألنشطة الهقدهة لمتمهيذات بحاجاتيـ وهيوليـ؛ هها كاف ليا أثر  .7
 إيجابي في هساعدة التمهيذات عمى اكتساب هيارات التعبير الشفوي، وسرعة اهتبلكيا.

الشعبية في عرض الهادة التعميهية، كاستخداـ تهيز البرناهس القائـ عمى الحكايات  .8
في  رة، والحركة، وكميا تجذب التمهيذاتالهؤثرات بأشكاليا الهختمفة ، كالصوت، والصو 

قباليف عمى التعمـ   .ىذا العهر، وتزيد هف دافعيتيف وا 
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هف استخداـ الطرؽ االعتيادية  توظيؼ طرائؽ تدريس جديدة ، والخروج عف الهألوؼ .9
، فرصة التفاعؿ  اتلمتمهيذ أتاح، والبعد عف الروتيف والتقميد، الهدارسالسائدة في 

 . هها جعؿ الهادة التعميهية أكثر جاذبيةواستغبلؿ الحواس، 

اعتهد البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية عمى استخداـ الحواس والهثيرات الهتنوعة  ..1
هبسطة وفي خطوات قصيرة  هف خبلؿ البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية، بطريقة

 واضحة، باإلضافة إلى البطاقات الهتنوعة الهستخدهة في التدريبات واألنشطة.

التركيز عمى الهشاركة اإليجابية لمتمهيذات أثناء فترة تطبيؽ البرناهس القائـ عمى  .11
 الحكايات الشعبية، والتي هنحت التمهيذات الشعور بالثقة وحرية التعبير لدييـ.

اهس القائـ عمى الحكايات الشعبية عمى تقديـ هيارات التعبير الشفوي بصورة قدرة البرن .12
هبسطة وواضحة، وهنظهة هراعيًا الفروؽ الفردية بيف الهتعمهيف، وعرضيا وفقًا 

 الحتياجاتيـ الخاصة، وأيضًا تكرار الصوت أكثر هف هرة حسب الحاجة.

هف أنواع التعزيز الهناسبة بعد كؿ  استخداـ البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبية لمعديد .13
 استجابة هباشرة.

والتي تستوعب هجهوعة فعالة هف الوسائؿ ، البرناهس القائـ عمى الحكايات الشعبيةهرونة  .14
واألدوات واألنشطة التعميهية في سياؽ ههتع وهشوؽ، وىذه العناصر كميا تتضافر 

 لتحقيؽ األىداؼ التدريسية الهرغوبة.
التمهيذات؛ ساعد عمى زيادة االنتباه البصري لدى مى الحكايات الشعبية يالبرناهس القائـ ع .15

 بدافعية هستهرة، نظرًا لهتعة الهشاركة في عهمية التهثيؿ. فوذلؾ ألنيا تزودى
 .وىي الهيؿ إلى المعب وتهثيؿ األدوار، ىذه الهرحمة تمهيذاتإشباع رغبة كاهنة في   .16
إلى هيداف عمهي ثقافي ترفييي هحبب إلى  الحكاية الشعبيةحوؿ البرناهس ياستخداـ  .17

هها ييسر عهمية االستيعاب  ؛في صورة شيقة وجذابة الحكايةالنفوس تُنقؿ عف طريقة 
تفاعؿ ت افإني ا؛سهع بأذنييتو  ابعينييتشاىد فيو التمهيذات ، ففي الوقت الذي ؛ والفيـ
 هها يجعؿ الهادة الهقدهة راسخة.؛ اووجداني ابحواسي

 

فروض الدراسة عمى أىهية إشراؾ التمهيذات في عهمية تنهية هيارات وتؤكد نتيجة 
التعبير الشفوي لدييـ هف خبلؿ اختيار الهوضوعات الهناسبة ليـ، واألنشطة الهختمفة التي تنهي 
تمؾ الهيارات، وتنظيـ بيئة التعمـ، وتخطيط األنشطة المغوية وتنفيذىا، وتقويـ الهيارات هف خبلؿ 

فرصة لتقويـ أدائيـ ذاتيًا، وعدـ إىهاؿ هيارات التعبير الشفوي، وخاصة لدى إعطاء التمهيذات 
التمهيذات المواتي لدييـ صعوبات في تمؾ الهيارات، وضعؼ واضح فييا؛ ألف التمهيذة بحاجة 

 لتمؾ الهيارات في الفصؿ وخارجو.
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 توصيات الدراسة:  

 : بما يمييوصي الباحث  في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
 أواًل: وزارة التربية والتعميم:

  تضهيف هناىس المغة العربية لحكايات شعبية وغيرىا هتنوعة وىادفة هراعاة هخططي الهناىس
هشوقة هحببة لدى الهتعمهيف؛ هها يحد هف الهشكبلت التي تؤدي إلى  لبناء هواقؼ تعميهية

 اليدر التربوي، وفاقد تعميهي في العهمية التعميهية.

  الفعاؿ في تنهية هيارات  اعية الهعمهيف بأىهية الحكايات الشعبية في التدريس، ودورىتو
 التعبير الشفوي.

  الحكايات توظيؼ عقد ورشات عهؿ لهعمهي المغة العربية، ودورات تدريبية؛ لتدريبيـ عمى
 .التدريسالشعبية  في 

  شد بو الهعمهوف في تدريسيـإعداد دليؿ لكيفية استخداـ الحكايات الشعبية في التدريس، ليستر 
 .لهادة المغة العربية بصفة عاهة والتعبير بصفة خاصة 

 :ثانيا: المشرفون التربويون

  االىتهاـ بتضهيف هيارات التعبير الشفوي الهناسبة لطمبة الهرحمة األساسية في هناىس المغة
 العربية خاصة، والهناىس الدراسية عاهة في هرحمة التعميـ األساسي.

 ة التوازف في تقديـ هيارات المغة العربية بالتعميـ األساسي، أهر ضروري بحيث ال هراعا
يسهح بأف تنهو هيارة عمى حساب هيارات أخرى؛ ألف التركيز عمى الهيارات التحريرية دوف 
االىتهاـ بهيارات التعبير الشفوي في ىذه الهرحمة أهر واضح، وهف ثـ ينبغي العناية 

عبير الشفوي بصورة هنظهة، وهقصودة هف خبلؿ األنشطة المغوية واالىتهاـ بهيارات الت
 الهتنوعة.

  ،ضرورة االىتهاـ بتنظيـ أنشطة لغوية تعتهد عمى هيارات التعبير الشفوي بصورة هنظهة
، حتى تثير دوافع الهتعمهيف، وتحفزىـ عمى ، واإلذاعة الهدرسيةكالهسابقات بكافة أنواعيا

 الهرتبطة بتمؾ األنشطة والهجاالت. إتقاف هيارات التعبير الشفوي

  ًالمعممون:اثالث : 

  العهؿ عمى تصنيؼ وتحديد هيارات التعبير الشفوي الهناسبة لكؿ هرحمة هف الهراحؿ التعميهية
 الهختمفة، والعهؿ عمى تنهية تمؾ الهيارات.

  إعادة النظر في النشاطات الهصاحبة لهوضوعات المغة العربية؛ بأف يكوف تركيز تمؾ
نشاطات عمى تنهية هيارات التعبير الشفوي الهبلئهة لكؿ هرحمة هف هراحؿ التعميـ ال

 الهختمفة.
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  فراد ضرورة االىتهاـ بتعميـ هيارات التعبير الشفوي هنذ الحمقة األولى هف التعميـ األساسي، وا 
هساحة ليا في البرناهس األسبوعي الهخصص لمغة العربية، يتناوؿ شرحًا لتمؾ الهيارات، 

 يفية استخداهيا، هتضهنًا تدريبات وأنشطة تساعد التبلهيذ عمى إتقاف ىذه الهيارات.وك

  تدريب التبلهيذ في الهراحؿ التعميهية الهختمفة عمى هيارات التعبير الشفوي؛ حتى يتهكف
 بعد ىؤالء التبلهيذ هف اإللهاـ بيا، وعدـ السهاح لمتمهيذ باالنتقاؿ هف هرحمة تعميهية ألخرى

 هف هيارات التعبير الشفوي البلزهة ليذه الهرحمة. أف يتهكف

  استثهار كؿ هوقؼ تعميهي داخؿ حجرة الفصؿ أو خارجيا؛ لتدريب التبلهيذ هف خبللو عمى
 ههارسة هيارات التعبير الشفوي.

 

 مقترحات الدراسة : 

 في ضوء نتائج الدراسة وتوصياتيا يمكن تقديم بعض المقترحات لبحوث أخرى, منيا:
 هيارات التعبير الشفوي في كؿ هرحمة تعميهية هف الهراحؿ التعميهية الهختمفة، والعهؿ  تحديد

 عمى تنهيتيا.

  دراسة العبلقة بيف هيارات التعبير الشفوي، وهتغيرات أخرى هثؿ: الهستوى الدراسي، الهؤىؿ
 العمهي لمهعمـ، والهؤىؿ العمهي لموالديف.

  تدريس هيارات التعبير الشفوي، يهكف هف خبلليا إجراء دراسات لمهقارنة بيف استراتيجيات
 تعرؼ أنسب الطرائؽ لتنهية تمؾ الهيارات.

 .بياف أثر الوسائط التعميهية عمى تنهية هيارات التعبير الشفوي في جهيع هراحؿ التعميـ 

  دراسة صعوبات التهكف هف هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ في الهراحؿ التعميهية
 عبلجية. –سة تشخيصية درا –الهختمفة 

  بناء بطاقات هبلحظة لقياس هيارات التعبير الشفوي ؛ لهعرفة هدى أداء التبلهيذ في ىذه
 الهيارات في كؿ الهراحؿ التعميهية.

 .براهس تعميهية هقترحة وهتنوعة لتنهية هيارات التعبير الشفوي 

  لدى تبلهيذ  ير الشفويالتعبفاعمية برناهس قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية هيارات
 األساسية.الهرحمة 
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 قائمة المراجع

 تنزيل من العزيز الحكيم. لقرآن الكريما 
  أثـــر اســـتخدام برنـــامج ( "8..2ؿ هػػػراد، نبػػػراس يػػػونس هحهػػػد وحسػػػو، هؤيػػػد عبػػػد الػػػرزاؽ )آ

هجمػػة التربيػػة والعمػػـ،  ،"القصــص الحركيــة فــي  تنميــة الجــابي الخمقــي لــدى أطفــال الريــاض
 (.1، عدد)(5هجمد )

   ــة اســتخدام قصــص األطفــال ( "7..2بنػػت سػػعيد بػػف صػػالح ) بػػو الشػػاهات، العنػػودأ فاعمي
" رسػالة كمصدر لمتعبير الفني في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة

 السعودية.هاجستير، كمية التربية، جاهعة أـ القرى: 

 دار الفكػػر لمنشػػر  ،"تــدريس المغــة العربيــة طرائــق( "7..2الضػػبعات، زكريػػا إسػػهاعيؿ )بػػو أ
 والتوزيع.

  عـــداد " بػػػو الييجػػػاء، فػػػؤاد حسػػػف حسػػػيف )ب ت(أ أســـاليب وطـــرق تـــدريس المغـــة العربيـــة وا 
 دار الهناىس لمنشر والتوزيع. ،"دروسيا اليومية باألىداف السموكية

  القاىرة. ، دار الهعارؼ:"مختار الصحاح"( 1994بو بكر الرازي)أ 

 أثػػر القصػػة الحركيػػة فػػي تنهيػػة بعػػض ( "2.11د الكػػريـ و كنعػػاف ، عيػػد )، عبػػبػػو جػػاهوس أ
" األنهاط المغوية واألداءات الحركية لدى أطفاؿ السنة األولى هف التعمػيـ األساسػي فػي األردف

 : هصر.98، العدد 25الهجمد  ،المجمة التربوية، 

 القاىرةألنجمو الهصريةهكتبة ا ،4"، طػ عمم النفس التربوي" ( 1996بو حطب ، فؤاد ) أ :. 
  أثر استخدام قصص األطفال في تنمية ميارات التعبير الشفيي ( " 2.13بو رخية، وفاء )أ

 غزة.بلهية: الجاهعة اإلسهاجستير، كمية التربية،  رسالة ،"اإلبداعي لدى طمبة الصف الرابع

 بيـر الكتـابي أثر قراءة القصة في تنمية بعـض ميـارات التع( " .2.1بو صبحة ، نضاؿ ) أ
، الجاهعػة (غيػر هنشػورة)، رسػالة هاجسػتير "اإلبداعي لـدى طالبـات الصـف التاسـع األساسـي

 غزة . :اإلسبلهية
  (، الهصػػباح الهنيػػر، القػػاىرة، دار الهعػػارؼ، 1994حهػػد بػػف هحهػػد عمػػي الهقػػري الفيػػوهي، )أ

 .95ص 

  ( 6..2أحهػػد، سػػهير عبػػد الوىػػاب" ) ــة ونمــاذج ــراءات نظري ــال ق ــةأدب األطف ار د ،"تطبيقي
 األردف. الهسيرة لمنشر والتوزيع، عهاف:

  ( 6..2أحهػػد، سػػهير عبػػد الوىػػاب" )ــة ــة ونمــاذج تطبيقي ــراءات نظري ــال ق ، دار "أدب األطف
 عهاف. الهسيرة لمنشر والتوزيع:

  ( 3..2األسعد، عهر" )األردف. :عالـ الكتب الحديث ،"أدب األطفال 
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 هكتبة ،3طػ ،"التربوي البحث تصميم في مقدمة" (3..2) هحهود واألستاذ، األغا، إحساف 
 .غزة: الرنتيسي

  ( 2.12بدير ، نانسي )" أثر استخدام قصـص التـراث السـيناوي فـي تنميـة بعـض المفـاىيم
: 136، عػدد 1.4"، هجمػة القػراءة والهعرفػة، هجمػد االبتدائيـةالتاريخية لدى تالميـذ المرحمـة 

 هصر.

 ( 1999الجػػاجي، هحهػػد أديػػب" )دار "طفــال فــي المنظــور اإلســالمي دراســة وتقــويمأدب األ ،
 عهاف.  عهار لمنشر والتوزيع:

  فاعمية برناهس قائـ عمى قراءة قصص األطفاؿ في تنهية  "(2.11)، هحهد لطفي هحهدجاد
، ع 19، هػػس العمــوم التربويـةمجمـة  "دث لػدى تبلهيػػذ الصػؼ الخػاهس االبتػػدائيهيػارات التحػ

 : هصر.211 – 175ص ص  ،2

  " )ــالجعفػػر، عبػػد الػػرازؽ )ب ت ــي أدب األطف ــة الســاحرة دراســة ف هنشػػورات اتحػػاد  ،"الحكاي
 دهشؽ. :الكتاب العرب

 قائهػة  اسػتراتيجيةأثػر  (2008) "دالهميجػي ، عػبلء أحهػد هحهػ ;جميـو ، عدلي عزازي إبراىيـ
عمى التعمـ الهنظـ ذاتيًا عمى تنهية هيارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى طبلب شعبة المغػة 

 43 - 15ص ص ، 4 ع ،2هػس  ،مجمـة كميـة التربيـة ببورسـعيد ،"العربيػة بكميػات التربيػة

 :هصر.

  ( 1999الحاجي، هحهد أديب" )دار  ،"أدب األطفال في المنظور اإلسـالمي دراسـة تقويميـة
 األردف. :العهارة لمنشر والطباعة، عهاف

   دار الفجػر "، ميـارات االتصـال لإلعالميـين والتربـويين والـدعاة"(  1999) حجاب ، هحهد
 : القاىرة.لمنشر والتوزيع

  هكتبة االنجمو الهصرية: القاىرة.2، ط"في أدب األطفال( " 1976ي )الحديدي، عم ، 

 مجمة الطفولة  "،الحكي الشعبي و إيجابيات الثقافة الشعبية " (2009) حسيف ، كهاؿ الديف
 ،.340 – 329ص ص ، 1، ع1هس ،  رياض األطفاؿ، االسكندرية: هصر كمية، والتربية

  (1996حسيف كهاؿ الديف" )2" ط قصص وحكايات أطفال ما قبل المدرسة. 

  ( 2.12الخفػاجي ، عػػدناف " ) أثػػر حكايػػات الفمكمػػور الشػعبي فػػي تحصػػيؿ تمهيػػذات الخػػاهس
، ، جاهعػة الكوفػةلمعموم اإلنسـانيةمجمة كمية التربية لمبنات ، "االبتدائي في التعبير التحريػري

 : العراؽ.س، العدد العاشرالهجمد الساد

http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187249
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187249
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=187249
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69074
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69074
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69074
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=69074
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1077741
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1077741
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  ( 1995خميفة ، لهعػات " ) أثـر اسـتخدام أسـموب حـل المشـكالت فـي تنميـة ميـارتي الفيـم
وي، جاهعػة ، القسػـ التربػكميػة البنػات ،"والتعبير الشفوي لدى طمبة الصف الخامس االبتـدائي

 رة.: القاىعيف شهس، العدد الثاني
  دار الطرائــق العمميــة فــي تــدريس المغــة العربيــة( "3..2هي، حسػػف والػػوائمي، سػػعاد )الػػدلي "

 الشروؽ لمنشر والتوزيع: راـ اهلل.

 ءات حكاية القصة في رياض األطفاؿ واقع إجرا(2001) "هدالدىهاني ، دخيؿ اهلل بف هح
: 1.8-62، ص ص، 72ع  ،المناىج وطرق التدريس فيدراسات  مجمة ة"،بهكة الهكره

 هصر.

  ( 199الػػػػدويؾ، هحهػػػػد طالػػػػب. " ) الفمكمػػػػور هصػػػػدر هػػػػف هصػػػػادر أدب األطفػػػػاؿ: الحكايػػػػة
(، ص ص 95(، عػدد ).2جمػد )ه، مجمـة التربيـة، "الشعبية هف أىـ هصادر األدب الشػعبي

 : قطر.2.3-2.7

  القصـص فـي تنميـة بعـض  اسـتخدامفاعميـة ( "2.13) رجب ، يوسػؼ هحهػد كهػاؿ يوسػؼ
، 59، ع 16هػػػػس  دراسػػػػات الطفولػػػػة، ،"لــــدى أطفــــال الروضــــة االبتكــــاريميــــارات التفكيــــر 

 .هصر :5 – 1(، ص ص 2.13)

 ( 5..2الركابي، جودت" )ار الفكر الهعاصر لمنشر والتوزيع:د ،"طرق تدريس المغة العربية 
 بيروت.

  ( 6..2زايػػػد، فيػػػد خميػػػؿ" )دار "أســـاليب تـــدريس المغـــة العربيـــة بـــين الميـــارة والصـــعوبة ،
 عهاف. اليازوري لمنشر التوزيع:

  يات الشعبية في المجتمـع الفمسـطيني دراسـة الحكا( "1998لساريسي، عهر عبد الػرحهف )ا
 الهؤسسة العربية لمدراسات والنشر. ،"ونصوص

   ( 1997سعيد ، عهػارة " ) برنامج مقتـرح لتنميـة مسـتويات تالميـذ المرحمـة اإلعداديـة فـي
، كميػػة البنػػات، (غيػػر هنشػػورة) ة"، رسػػالة دكتػػوراالقواعــد النحويــة وأثــرة عمــى القــراءة والكتابــة

 : القاىرة.شهسجاهعة عيف 
   ( 7..2سعيد ، هحهد " ) برناهس هقترح لتنهية هيارات االستهاع والتحدث لػدى الطػبلب هعمهػي

 : هصر.63، العدد مجمة القراءة والمعرفة" ، المغة العربية في ضوء هدخؿ التواصؿ المغوي
  ح لمنشػر ، هكتبة الفػبل"طرائق تدريس المغة العربية( ".2.1فة، عبد الرحهف إبراىيـ )السفاس

 عهاف . والتوزيع:

http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49373
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49373
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49373
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1642253
http://aqsau.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1642253
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  ( 9..2سػػػميهاف ، وفػػػاء " ) دراســـة تحميميـــة وصـــفية لمقـــيم التربويـــة فـــي حكايـــات األجـــداد
اهعػة العربيػة ، هجمػة اتحػاد الج"( سنوات في سـورية 6-0وقصص األطفال لمفئة العمرية ) 

 : سوريا.لمتربية وعمـ النفس، الهجمد السابع، العدد الثاني
  ،البنـــاء الفنـــي لمحكايـــة الشـــعبية عمـــي بابـــا ( "5..2رحهف إسػػػهاعيؿ)يوسػػػؼ عبػػػد الػػػالسػػػيد

واألربعـــين حرامـــي)بين المـــوروث الشـــعبي والكفايـــات المســـرحية( دراســـة تحميميـــة ومقارنـــة 
 ية النوعية، جاهعة الزقازيؽ: هصر.كمية الترب"، رسالة هاجستير، لنماذج مسرحية مختارة

 ( 2.12شػػػاهية، نسػػػريف " ) القبعـــات الســـت لتنميـــة ميـــارات التعبيـــر أثـــر اســـتخدام نمـــوذج
، رسػػالة هاجسػػتير غيػػر هنشػػورة، "اإلبــداعي الكتــابي لــدى طالبــات الصــف الســادس األساســي

 الجاهعة اإلسبلهية: غزة.

  ( 1997الشػػػػيخ، هحهػػػػد عبػػػػد الػػػػرؤوؼ" ) أدب األطفــــال وبنــــاء الشخصــــية منظــــور تربــــوي
 اإلهارات. ، دار العمـ لمنشر والتوزيع:2" طإسالمي

  أدب الطفل وثقافتو( "8..2) ، يوسؼاليازجي، ابتساـ وهطرلح، نجوى و اص".  

  ( 2.11الصػػػويركي ، هحهػػػد" ) تقـــويم مســـتوى أداء التعبيـــر الشـــفوي عنـــد طمبـــة المرحمـــة
 : البحريف.1، العدد  2هجمة العمـو التربوية والنفسية، هجمد  ،"األساسية في األردن

  أثر استخداـ برناهس قائـ عمى األلعاب المغوية في تنهيػة  (2006) "الصويركي ، هحهد عمي
 "،التراكيػب المغويػة وهيػارات التعبيػر الشػفوي لػدى تبلهيػذ الصػؼ الرابػع األساسػي فػي األردف

 .94 – 69ص ص  ، 3 ع ، 7هس ،مجمة العموم التربوية والنفسية

  (2.12طاىر، عموي عبػد اهلل" )دار تدريس المغـة العربيـة وفقـا ألحـدث الطرائـق التربويـة ،"
 عهاف . الهسيرة لمنشر والتوزيع:

  ( 1998طعيهػػة، رشػػدي " )دار  ، 1، ط "منــاىج تــدريس المغــة العربيــة بــالتعميم األساســي
 القاىرة . :الفكر العربي

  ( 8..2الطػػورة ، ىػػاروف " ) أثػػر التػػدريس بالػػدراها فػػي تطػػوير هيػػارات التعبيػػر الشػػفوي لػػدى
ــة، "طمبػػة الصػػػػؼ الثػػاني األساسػػي فػػي األردف ــة اليرمــوك لألبحــاث التربوي  :58، العػػدد مجم

 األردف .
  فـي تنميـة  األدوارلعـب  اسـتراتيجيةفاعمية اسـتخدام  (2010) "هػدالطيب ، بدوي أحهد هح

هجمػػة القػػراءة  ,اإلعداديــة"ميــارات القــراءة الصــامتة والتعبيــر الشــفيي لــدى تالميــذ المرحمــة 
 : هصر.131 – 90ص ص  (2010) ،1.5ع  ،والهعرفة

  ،ــة( "3..2راتػػب و الحواهػػدة، هحهػػد ) عاشػػور ــدريس المغــة العربي ــة  أســاليب ت ــين النظري ب
 عهاف . ، دار الهسيرة لمنشر والتوزيع:2ط "والتطبيق
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 ( 2.11عػػاهر، هيػػا السػػيد" ) االسػػتفادة هػػف اسػػتهاع األطفػػاؿ لمحكايػػات الشػػعبية الهصػػرية فػػي
ـــة كميـــة التربيـــة، "ابتكػػػار تصػػػهيهات طباعيػػػة : الجػػػزء الثػػػاني( 146(، العػػػدد)3هجمػػػد ) ،مجم

 جاهعة األزىر.

 رسالة " تقويم التعبير الشفوي في المرحمة اإلعدادية"(  1986د ) الحهيد ، عبد الحهي عبد ،
 : هصر.، كمية التربية، جاهعة طنطا(غير هنشورة) ةتورادك

 دب األطفــال فــي تنميــة بعــض أثــر اســتخدام أ "(1..2د)عبػػدالرحهف ، ىػػدى هصػػطفى هحهػػ
ــــا قبــــل المدرســــة ــــارات االتصــــال الشــــفيي ألطفــــال م الهنػػػػاىس وطػػػػرؽ  يدراسػػػػات فػػػػ ،"مي

 : هصر..18 – 154، ص71تدريس،عال

  ( 3..2عفيفي ، احهػد" )فبػ١ٍخاعزخذاَِذخًاألؽذاساٌغبس٠ةخفةٟر١ّٕةخِٙةبسادثؼةل

، جاهعػة طنطػا  ة كميـة التربيـةمجمـ"، خٌؾفٌٛٞذٜهالةاٌّشؽٍخاإلػذاد٠ةِغبلداٌزؼج١شا
 .: هصر 354، العدد  3.2هجمد ،

 أثـر اسـتخدام القصـص االجتماعيـة فـي تـدريس " (1..2الرحهف هحهػد ) ، إبراىيـ عبدعمي
القـــــيم االجتماعيـــــة لـــــدى طـــــالب المرحمـــــة  مـــــادة عمـــــم االجتمـــــاع عمـــــى تنميـــــة بعـــــض

 : هصر219 – 171، ، ص ص 69ع  الهناىس وطرؽ التدريس، يدراسات ف "الثانوية

  ( 2.13عهػػاد الػػديف، أحهػػد كهػػاؿ" ) أثــر اســتخدام الســرد القصصــي لتنميــة بعــض ميــارات
، يررسػالة هاجسػت ،"االستماع والقراءة لدى طمبة الصـف الرابـع األساسـي واتجاىـاتيم نحوىـا

 غزة.كمية التربية، الجاهعة اإلسبلهية: 

 لنشػػػػػر ، دار الفكػػػػػر لمطباعػػػػػة وا3ط ،"أدب األطفـــــال( "1996لعنػػػػػافي، حنػػػػػاف عبػػػػػد الحهيػػػػػد )ا
 عهاف. والتوزيع:

  ( 2.12عوف، فاضؿ ناىي" )دار صػفاء  ،"طرائق تدريس المغـة العربيـة وأسـاليب تدريسـيا
 عهاف . ر والتوزيع:لمنش

  ،دار صػػفاء لمنشػػر  ،"مــدخل إلــى تــدريس ميــارات المغــة العربيــة"( 2.11زىػػدي هحهػػد )عيػػد
 عهاف. والتوزيع:

  ( 3..2الفتبلوي ، سييمة  )"ع: عهاف.الشروؽ لمنشر والتوزيدار  ،"كفـايات التدريس 
  ( 8..2فرهاوي، هحهد فرهاوي وطو، شحاتة هحروس" )ثر نوع القصة وأسموب روايتيا في أ

مجمــة البحــوث التربويــة والنفســية  ،رحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ"تنهيػػة الحكػػـ الخمقػػي لػػدى أطفػػاؿ ه
 هصر. ، العدد األوؿ:بجامعة حموان

  ( 2.12الفيوهي ، خميؿ " ) أثر نشاطات االتصاؿ المغوي في تنهية هيارات التعبيػر الشػفوي
لػػدى طػػبلب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي هػػدارس هديريػػة التربيػػة والتعمػػيـ بهنطقػػة عهػػاف فػػي 

 : البحريف.الثاني ، العدد13، الهجمد لعموم التربوية والنفسيةمجمة ا، "األردف
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 ( 199قناوي، ىدى.) "هركز التنهية البشرية والهعموهات. ،"أدب األطفال 

 بػػػراىيـ ، عطػػػا ) الكنػػػدري ، عبػػػ  "،تعمـــيم المغـــة العربيـــة لممرحمـــة االبتدائيـــة" ( 1996د اهلل وا 
 : الكويت.هكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع

 ، معجــم المصــطمحات التربويــة المعرفــة فــي المنــاىج "(  3..2أحهػػد وعمػػي ، الجهػػؿ )  المقػػاني
 .ب: القاىرةعالـ الكت، "وطرق التدريس

  ( 5..2المػػوح ، أحهػػد ) " فعاليــة برنــامج مقتــرح باســـتخدام المســرح التعميمــي فــي تنميـــة
، "لمغويميارات المغة العربية لدى طالب الصف السابع األساسي في ضوء مدخل التواصل ا

 جاهعة عيف شهس . :كمية البنات ،(غير هنشورة) ةكتورارسالة د
  القاىرة.، هجهع المغة العربية4( ط4..2)المعجم الوجيز : 

 ( هقػػػػػػاؿ عمػػػػػػى االنترنػػػػػػت تػػػػػػـ تصػػػػػػفحو بتػػػػػػاريخ 7..2الهطاوعػػػػػػة، فاطهػػػػػػة ")2.14-1-8"
http://www.google.ps/url 

 لمنشر  الهسيرة . عهاف: دارالنفس وعمم التربية في البحث مناىج (...2ساهي) محـ،ه
 .والطباعة  والتوزيع

  ( 2.12هوراد، عبلء عبد اهلل أحهد" ) فاعمية وحدة دراسية هقترحة قائهة عمى السير الشعبية
 بهػػػػنيس الدراسػػػػات االجتهاعيػػػػة فػػػػي تنهيػػػػة التحصػػػػيؿ و القػػػػيـ األخبلقيػػػػة لػػػػدى تبلهيػػػػذ الصػػػػؼ

 -149، ص ص43ع  ،مجمة الجمعيـة التربويـة لمدراسـات االجتماعيـة ،"الخاهس االبتػدائي
 : هصر.199

  ( 1986نجيب، أحهد" )دار الهعارؼ لمنشر والتوزيع.2" طفن الكتابة لألطفال ، 

   3/1/2.14ناصػػػػػػػػػػػػر ، هنصػػػػػػػػػػػػور )ب ت ( عمػػػػػػػػػػػػى اإلنترنػػػػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػػػـ تصػػػػػػػػػػػػفحو بتػػػػػػػػػػػػاريخ
http://www.google.ps/url 

  أثػػر برنػػاهس تعميهػػي قػػائـ عمػػى المعػػب  (2012) "العػػزاوي ، فػػائزة ;الياشػػهي ، عبػػد الػػرحهف
الرابػػػع االبتػػػدائي فػػػي ظػػػؿ  الحركػػػي فػػػي تحسػػػيف األداء التعبيػػػري الشػػػفوي لػػػدى تبلهيػػػذ الصػػػؼ

: 707 – 687ص ص  ،عػدد خػاص،  14، هػسمجمـة جـرش لمبحـوث والدراسـات "،العولهػة
 األردف.

  أســاليب تــدريس التعبيــر المغــوي فــي المرحمــة ( "6..2هي، عبػػد الػػرحهف عبػػد عمػػي )الياشػػ
 عهاف. ، دار الهناىس لمنشر والتوزيع:"الثانوية ومشكالتو

  أثػػػر أنشػػػطة الحػػػديث عػػػف الػػػذات فػػػي تنهيػػػة "(  2.12هػػػود ) ، سػػػاهي وعميهػػػات ، حىزايهػػػة
هجمػد ، مجمـة المنـارة لمبحـوث والدراسـات، التعبير الشفوي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي"

 : األردف.، العدد األوؿ18
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 ( ،الخطػػػػوط 1999وزارة التربيػػػػة والتعمػػػػيـ، الفريػػػػؽ الػػػػوطني لهبحػػػػث المغػػػػة العربيػػػػة وآدابيػػػػا" )
 " غزة: فمسطيف 12-1غة العربية وآدابيا لمصفوؼ العريضة لهنياج الم
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 (1ممحق رقم )
 قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة

 مكان العمل التخصص االسم م
أسػػػتاذ الهنػػػاىس وطػػػرؽ تػػػدريس  د. أحهد حسف الموح  -1

 المغة العربية الهساعد
وكالػػػػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػػػػوث 

 الدولية
أسػػػتاذ الهنػػػاىس وطػػػرؽ تػػػدريس  عيؿ الشيخ عميد. أيهف إسها -2

 المغة العربية الهساعد
 جاهعة األقصى

أسػػػتاذ الهنػػػاىس وطػػػرؽ تػػػدريس  د. جهاؿ كاهؿ الفميت -3
 المغة العربية الهساعد

جاهعػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػر، 
 غير هتفرغ

أسػػػتاذ الهنػػػاىس وطػػػرؽ تػػػدريس  د. عهر عمي دحبلف -4
 المغة العربية الهساعد

 جاهعة األقصى

أسػػػتاذ الهنػػػاىس وطػػػرؽ تػػػدريس  هاجد هحهد الزياف د. -5
 المغة العربية الهساعد

جاهعػػػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػػػػر، 
 غير هتفرغ

أسػػػتاذ الهنػػػاىس وطػػػرؽ تػػػدريس  د. هنير هحهد رضواف -6
 المغة العربية الهساعد

 جاهعة األقصى

هشػػػرؼ المغػػػة العربيػػػة لمهرحمػػػة  أ. سهر عبد الرؤوؼ األسطؿ -7
 األساسية

هديريػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػة 
 عميـ خانيونسوالت

هشػػػرؼ المغػػػة العربيػػػة لمهرحمػػػة  أ. عهاد أحهد عابديف -8
 األساسية

هديريػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػة 
 والتعميـ خانيونس

هشػػػرؼ المغػػػة العربيػػػة لمهرحمػػػة  حهد حجازيأ. وجدي ه -9
 األساسية

هديريػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػة 
 رفحوالتعميـ 

1.
- 

هشػػػرؼ المغػػػة العربيػػػة لمهرحمػػػة  أ. يحيى هحهد أبو العوؼ
 األساسية

هديريػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػػة 
 رفحوالتعميـ 

11
- 

هعمػػػػػػـ المغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمصػػػػػػؼ  أ. خالد هحهد الهزيف
 الرابع

هدرسة عبػد اهلل أبػو 
 ستة األساسية "ب"

12
- 

هعمػػػػػػـ المغػػػػػػة العربيػػػػػػة لمصػػػػػػؼ  أ. سيير خهيس هخيهر
 الرابع

هدرسػػػػػػػة خػػػػػػػانيونس 
االبتدائيػػة الهشػػتركة 

 " أ " 
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 (7ممحق رقم )
 وي في صورتيا األوليةقائمة ميارات التعبير الشف

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السيد الدكتور : .........................................................        حفظو اهلل

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
يقوـ الباحث بدراسة لدرجة الهاجستير في تخصص هناىس وطرؽ التدريس تحت عنواف : " 

قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنهية هيارات التعبير الشفوي لدى تبلهيذ الرابع  فعالية برناهس
 األساسي" ، وتتطمب ىذه الدراسة إعداد القائهة التي بيف أيديكـ .

وبها أنكـ أىؿ خبرة هتهيزة في المغة العربية وطرائؽ تدريسيا فقد ُرِئي االحتكاـ إليكـ واالستفادة 
 هف خبراتكـ.

بداء الرأي حولو هف حيث إذا ها كانت القائهة قد شهمت والهرجو هف س يادتكـ قراءة االختبار ، وا 
هيارات التعبير الشفوي أـ ال، ولكـ هطمؽ الحرية في الحذؼ هف هضهوف القائهة ، أو اإلضافة 
إليو، أو فيو حسب ها ترونو هناسبا لصالح الدراسة، وال يسع الباحث إال أف يقدـ شكره وخالص 

 سيادتكـ . تقديره ل
 والسبلـ عميكـ ورحهة اهلل وبركاتو

 
 
 

 الباحث                                                                               
 بياف عهر دحبلف
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 الميارة م
 درجة المناسبة

 غير مناسبة مناسبة
 أوال : الجانب الفكري :

   وجود هقدهة لمهوضوع . 1
   ترتيب األفكار وتسمسميا . 2
   ة .األفكار الفرعية باألفكار الرئيسربط  3
   اتصاؿ األفكار بالهوضوع . 4
   تنويع األفكار . 5
   وضوح األفكار . 6
   وجود خاتهة لمهوضوع . 7

 ثانيًا: الجانب المغوي:
   اكتهاؿ أركاف الجهمة . 8
   العاهية .خمو األسموب هف األلفاظ والعبارات  9

   اختيار الكمهة الهناسبة لمهعنى الهناسب . .1
   استخداـ أدوات الربط الهناسبة . 11
   عدـ اإليجاز الهخؿ بالهعنى . 12
   عدـ اإلسياب والتطويؿ الههؿ . 13
   هراعاة قواعد المغة النحوية والصرفية . 14

 ثالثا : الجانب الصوتي :
   رجيا الصحيحة .إخراج الحروؼ هف هخا 15
   نطؽ األلفاظ نطقا سميها . 16
   التوقؼ بعد كؿ جهمة . 17
   عدـ الثأثأة والمجمجة والتيتية . 18
   اتفاؽ نبرة الصوت هع نوع األساليب الهختمفة . 19
   الطبلقة في الحديث . .2

 :"لغة الجسد" يمحرابعًا: الجانب المم
   التحدث دوف ارتباؾ . 21
   هواجية الجهيور في شجاعة . 22
   استخداـ اإلشارات وتعبيرات الوجو الهبلئهة لمهعنى . 23
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   تهثيؿ الهعنى . 24
   يقؼ وقفة هناسبة . 25

 

 يارات أخرى ترونيا مناسبة : م
1- . ............................................................. 

7- ................................. ............................. 

7- . ............................................................. 

0- . ............................................................. 

5- . ............................................................. 

6- ................................. ............................. 

7- . ............................................................. 

8- . ............................................................. 

9- . ............................................................ 
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 (7ممحق رقم )
 بعد التحكيمقائمة الميارات 

 الميارة ـ
 درجة المناسبة

 غير مناسبة مناسبة
 أواًل: الجانب الفكري:

   وجود هقدهة لمهوضوع . 1
   ترتيب األفكار وتسمسميا . 2
   وضوح األفكار . 3
   وجود خاتهة لمهوضوع . 4

 ثانيا : الجانب المغوي :
   اكتهاؿ أركاف الجهمة . 5
   فاظ والعبارات العاهية .خمو األسموب هف األل 6
   اختيار الكمهة الهناسبة لمهعنى الهناسب . 7
   استخداـ أدوات الربط الهناسبة . 8

 ثالثًا: الجانب الصوتي:
   نطؽ األلفاظ نطقا سميها . 9

   التوقؼ بعد كؿ جهمة . 10
   اتفاؽ نبرة الصوت هع نوع األساليب الهختمفة . 11
   ديث .الطبلقة في الح 12

 :"لغة الجسد" رابعًا: الجانب المممحي
   التحدث دوف ارتباؾ . 13
   استخداـ تعبيرات الوجو الهبلئهة لمهعنى . 14
   يوظؼ اإلشارات والحركات بها يتفؽ هع الهعنى . 15
   يقؼ وقفة هناسبة . 16
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 (0ممحق رقم )
 ألساسياختبار ميارات التعبير الشفوي لطالب الصف الرابع ا

عزيزي الطالب: بيف يديؾ اختبار لقياس هدى قدرتؾ عمى التعبير شفويا عف الهوضوعات التالية 
وىذا االختبار ليس لو عبلقة بدرجاتؾ التحصيمية لذلؾ أرجو هنكـ اإلجابة عميو بتأف واىتهاـ 

 وهوضوعية.
 

 أجب عن األسئمة التالية :
  وتسمسميا  ،ت، وترتيب األفكارتحدث شفويا عف قصة أعجبتؾ هراعيا نبرات الصو

 وتنظيهيا، وسبلهة المغة والنطؽ، واستخداـ الحركات واإليهاءات .

 الوالديف هراعيا نبرات الصوت، وترتيب األفكار وتسمسميا بر   تحدث شفويا عف هوضوع
 وتنظيهيا، وسبلهة المغة والنطؽ ، واستخداـ الحركات واإليهاءات .

 
 

 تـ بحهد اهلل
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 (5ممحق رقم )
 بطاقت يالحظت نقُاط يهاساث انتعبُش انشفىٌ نتهًُزاث انصف انشابع األعاعٍ



اٌّٙبسح

انًقـــُاط 

 ضعُف يقبىل جُذ جُذ جذا يًتاص

 أوالً : انجاَب انفكشٌ

 ُاٌطبٌتٌٍّٛمٛعثّمذِخِٕبعت٠مذر5

 ١خّٕطمثتاألفىبس٠ٚغٍغٍٙب١شرر4

 اٌّٛمٛعؼاألفىبساٌٛاسدحف١ٟٛمر4

 اٌّٛمٛعثخبرّخِٕبعجخاخززب3َ

ثاَُا: انجاَب انهغىٌ

 اوزّبيأسوبْاٌغ1ًّ

 خٍٛاألعٍٛةِٓاألٌفبظٚاٌؼجبساداٌؼب6ِٟ

 اٌىٍّخإٌّبعجخٌٍّؼٕٝإٌّبعتاخز١بس7

 اعزخذاَأدٚاداٌشثوإٌّبعجخ8

ثانثا : انجاَب انصىتٍ

 ٔطكاألٌفبظٔطمبع١ٍّب9

 زٛلفثؼذوًعٍّخا51ٌ

 إرمبْٔجشاداٌقٛدِغٔٛعاألعب١ٌتاٌّخزٍفخ55

 اٌطاللخفٟاٌؾذ٠ش54

 "نغت انجغذ"  سابعا : انجاَب انًهًحٍ

 ٠زؾذسدْٚاسرجبن54

 ٠غزخذَرؼج١شاداٌٛعٗاٌّالئّخٌٍّؼ53ٕٝ

 ؽبسادٚاٌؾشوبدثّب٠زفكِغاٌّؼ٠ٕٝٛظفاإل51

  ٠مذَٚلفخِٕبعجخ56
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 (6محق رقم )م

 

 دليل لممعمم لتدريس التعبير الشفوي باستخدام برنامج تعميمي قائم عمى الحكايات الشعبية
 عزيزي الهعمـ:

هي قائـ عمى باستخداـ برناهس تعميلمصؼ الرابع األساسي التعبير الشفوي بيف يديؾ دليؿ لتدريس 
ننا نذكر حضرتكـ عمى  ،ونحف نعمـ أف لديؾ هف الخبرات ها يكفي لمتدريس، الحكايات الشعبية وا 

 تدريس البرناهس باستخداـ طريقة القصة والحكاية وطريقة التي تتمخص خطواتيا فيها يمي:
 
يا لتقبؿ وذىن ،، وتييئتيـ نفسياانتباه التبلهيذ هحو هوضوع القصة: وذلؾ الستثارة التمييد .1

 القصة.

: سردىا هف جانب الهعمـ، عرضيا عمى الفيديو اف كانت فيمـ، االستهاع إلييا عرض القصة .2
بواسطة شريط كاسيت، يسرد األطفاؿ القصة، قراءة القصة هف جانب التبلهيذ قراءة صاهتة 

 وجيرية.

القيـ والسموكيات ، واألساليب الجهيمة الواردة فييا، و هناقشة أحداثيامناقشة القصة وتحميميا:  .3
 الهرعوبة التي تتضهنيا.

ربط أحداثيا بهواقؼ حياتية يتعرض ليا الطبلب في حياتيـ ربط القصة بحياة الطالب:  .4
 اليوهية. 

  لمراوي في صوتو ولغتو وهبلهحو.  تمهيذات الصؼ الرابع األساسي ةهحاكاالمحاكاة :  .5

 حقيؽ األىداؼ التربوية لمقصة .وذلؾ بإلقاء أسئمة عمى التبلهيذ لمتأكد هف تالتقويم:  .6
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 اليوم :                                       الدرس : حكاية األرنب والثعمب )تعبير شفوي(
 الحصة :  التاريخ :                                   

 األىداف السموكية : 
 ا الهعمـ .أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحي -1

 أف يصنؼ شخصيات القصة إلى حيوانات هفترسة وأخرى أليفة . -2

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -3

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -4

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -5

 أف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الحكاية -6

 ء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة النطؽ.أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثنا -7

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -8

 أف يستخمص العبر الهستفادة هف الحكاية . -9

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -.1

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -11

 أف يكتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا . -12

 خصيات القصةأف يتقهص ش -13

 الوسائل التعميمية :
 ، لوح إضافي ، كراسات   lcd السبورة ، جياز عرض  
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 انىعائم اإلجشاءاث واألَشطت األهذاف
 انتقىَى

 َتائجه وعائهه

٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخوزبث١با
 بُذ اختباسٌ : يٍ أَا :

 ؽ١ٛاْأٚففثبٌّىش -

ؽ١ٛاْأ١ٌفٚآوًاٌخظٚاٌغضس -



ثطبلبد

ؽظخِال

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ









٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ



:انتًهُذ

٠ؼشكاٌّؼٍُأغ١ٕخ"األسٔتٚاٌضؼٍت"ػٍٝعٙبص

""lcdاٌؼشك

)ساػاألسٔتإلِٛ........(ص٠ُٛعٗثؼلاألعئٍخ

,ٌّؼشفخِذٜفٌُّّٙٙٛمٛعاألغ١ٕخ,ِغاٌزشو١ض

,ِٚشاػبحاإلعبثخػٍٝاعزخذاَاٌزال١ِزٌغزُٙاٌخبفخ

اٌىبٍِخ:

 ٌّبرار٘تاألسٔتألِٗ؟ 

 ِبراهٍتاألسٔتِٓأِٗ؟ 

 ً٘ٚافمذاألَ؟ 

 ٌّبراٌُرٛافكاألَ؟ 

 أ٠ٓاخزجأاألسٔت؟ 

 ِبسأ٠هثّبفؼٍٗاألسٔت؟ 

ٌٛوٕذِىبْاألسٔتِبرارفؼً؟







عٙبص

ػشك

lcd



ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ



٠غزٕزظػٕٛاْ

اٌذسط

اِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟إر

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:األسٔتٚاٌضؼٍت

ػجشؽف٠ٛبػٓأؽذاسأغ١ٕخاألسٔتتقىَى يشحهٍ : 

ٚاٌضؼٍت

اٌغجٛسح






٠غزّغاٌطالة

ٌغشداٌؾىب٠خ,

ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ









٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝ

ٚع١ٍخرؼ١ّ١ٍخ.

اٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:٠غشد

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

 ِخبسعٙب.











ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ



 





٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

أؽذاساٌمقخ



٠قٕفؽ١ٛأبد

اٌمقخإٌٝأ١ٌفخ

ِٚفزشعخ



َُاقش انًعهى انتاليُز فٍ يضًىٌ انحكاَت يع انتشكُض 

 عهً اعتخذاو انتاليُز نهغتهى انخاصت واإلجابت انكايهت :

 أ٠ٓوب٠ْؼ١ؼاٌزئتٚاٌضؼٍتٚاألسٔت؟ 

 ثّبرا٠ؾؼشاٌزئت؟ 

 ِبرالبياٌضؼٍتٌٍزئت؟ 

 ِبرافؼًاٌضؼٍت؟ 

 ١ب؟ً٘وبْاألسٔترو 

 ِبرافؼًاألسٔتػٕذِبٚفًث١ذاٌزئت؟ 

 ً٘أػغجهرقشفاألسٔت؟ 

 ٌٛوٕذِىبْاألسٔتِبرارفؼً؟ 

 أٞؽ١ٛأبداٌمقخأ١ٌفخٚأ٠ٙبِفزشعخ؟





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش



٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاس
 : تقىَى يشحهٍ 

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخ







ِالؽظخ
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اٌمقخ



٠قفؽخق١بد

اٌمقخؽف٠ٛب



اٌىبٍِخ

 ِبرافؼًاٌضؼٍتػٕذِبٚعذفذ٠مٗاٌزئت

 ِش٠نب؟

 ِبرافؼًاألسٔتػٕذِبٚفًث١ذاٌزئت؟ 

 ففاألسٔت,ٚاٌضؼٍتؽف٠ٛب؟

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ











٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخ

ِشاػ١بٔجشاد

رشر١تاٌقٛد,ٚ

األفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد



 

 َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ .

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

اإل٠ّبءاد.ٚ

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

اعزخذاَ

ٔجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاِٗ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

 تقىَى يشحهٍ : 

ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١بٔجشاد

ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌقٛد,

اٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚي

ٚاٌضبٟٔثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.







٠غزخشطاٌؼجش

اٌّغزفبدح





٠ىزغتل١ّب

ٚارغب٘بدِشغٛة

ف١ٙب



أ٠ْزمّـ

ؽخق١بداٌمقخ

 تقىَى ختايٍ :

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزه

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد





:انغهق

 ؟ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ 



 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 



 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 



 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟









ِالؽظخ

ِذٜ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 اليوم :                                          الدرس : حكاية القطط الثالث )تعبير شفوي(
 الحصة :     التاريخ :                                   

 األىداف السموكية : 
 أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحيا الهعمـ . -1

 أف يصنؼ شخصيات القصة إلى حيوانات هفترسة وأخرى أليفة . -2

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -3

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -4

 ويا.يصؼ شخصيات القصة شف -5

 أف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الحكاية -6

 أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة النطؽ. -7

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -8

 أف يستخمص العبرة الهستفادة هف الحكاية . -9

 اية بمغتو الخاصة .أف يعيد سرد الحك -.1

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -11

 أف يكتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا . -12

 أف يتقهص شخصيات القصة -13

 الوسائل التعميمية :
السبورة ، صور ، رسوهات ، لوح إضافي ، كراسات   
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اٌٛعبئًاإلعشاءادٚاألٔؾطخاأل٘ذاف
اٌزم٠ُٛ

ٔزبئغٗٚعبئٍٗ



٠ؼجشػٓ

غبثمخخجشارٗاٌ

 بُذ اختباسٌ : يٍ أَا :

اٌفئشاْ ٚألؽك , ٚأؽشةاٌٍجٓ ؽ١ٛاْفٛرِٟٛاء

فّٓأٔب؟.......................

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ









اعزضبسحأزجبٖ

اٌزال١ِزٚعزة

ا٘زّبُِٙ

:انتًهُذ

٠ؼشكاٌّؼٍُفٛسأٚسعِٛبدٌّغّٛػخِٓاٌمطو

ػٍٝاٌغجٛسح

ٗثؼلاألعئٍخ,ٌّؼشفخِذٜفٌُّّٙٙٛمٛعص٠ُٛع

األغ١ٕخ,ِغاٌزشو١ضػٍٝاعزخذاَاٌزال١ِزٌغزُٙاٌخبفخ,

ِٚشاػبحاإلعبثخاٌىبٍِخ:

 ِبرا٠غطٟعغُاٌمطخ؟ 

 ِبفٛداٌمطخ؟ 

 ِبرارأوًاٌمطخ؟ 

 ً٘اٌمقخؽ١ٛاْأ١ٌفأَِفزشط؟



فٛس

ٚسعِٛبد
ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِذٜٚ

ؾخف

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ



٠غزٕزظػٕٛاْ

اٌذسط



 إرا يا عُىاٌ حكاَتُا انُىو ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:اٌمطواٌضالس









٠ؼشفاٌمطخ

٠ٚزؼشفػٍٝ

ؽىٍٙب

 تقىَى يشحهٍ : 

 .ػجشؽف٠ٛبأٚأػطٟرؼش٠فٌٍمطخ 

اٌمطخٟ٘...................



ػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خ

.رؼ١ّ١ٍخ







ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ





٠غزّغاٌطالة

ٌغشداٌؾىب٠خ,

ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ



 َغشد انًعهى انحكاَت بهغته انخاصت يشاعُا :

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 ٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب.ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغ 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

ِخبسعٙب.



٠ؼجشػٓفّٙٗ

ٌّب٠زغّغ



َُاقش انًعهى انتاليُز فٍ يضًىٌ انحكاَت يع انتشكُض 

 عهً اعتخذاو انتاليُز نهغتهى انخاصت واإلجابت انكايهت :



 أ٠ٓوبٔذرؼ١ؼاٌمطخاألٌٚٝ,اٌضب١ٔخ,اٌضبٌضخ؟ 

 بٔذرأوًاٌمطخاٌضب١ٔخ؟ِبراو 

 ٌّبراٌُرىجشاٌمطخاٌضبٌضخ؟

ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش





٠قف

ؽخق١بد

اٌمقخ

٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاس

اٌمقخ





 تقىَى يشحهٍ : 

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ

:

 ففاٌمطواٌضالسؽف٠ٛب

 ٍذاٌمطز١ٓػٕذِبؽنشربإٌٟأخزُِٙبرافؼ

 األٌٚٝ,ٌّٚبرا؟

 و١فوبْرقشفاٌجخ١ًِغاٌمطخاٌضبٌضخ؟ 

 ٌٛوٕذِىبْاٌجخ١ًِبرارفؼً؟ 





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاس

اٌمقخ





٠غشداٌؾىب٠خ

اٌخبفخ

ِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٙب,ٚرٕظ١ّ

ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد





 َقغى انًعهى انقصت إنً جضأٍَ :

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد



 تقىَى يشحهٍ : 

 ف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١بػجشؽ

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

  

ِالؽظخ 

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

 اٌٍغخ

 



ٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغز٠ُٙطٍتِ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد



 تقىَى يشحهٍ : 

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚرٕظ١ّ

ٚاإل٠ّبءاد

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١ت

األفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد



 تقىَى ختايٍ :

 اعزخذاٌَغزهػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١ب

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد

٠غزخشطاٌؼجش

اٌّغزفبدح





٠ىزغتل١ّب

ٚارغب٘بد

ِشغٛةف١ٙب



٠زمّـ

ؽخق١بد

اٌمقخ

:انغهق

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 



 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 



 ِٓاٌؾىب٠خ؟ِبرارؼٍّذ 



 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟





ِالؽظخ

ِذٜ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 اليوم :                                        الدرس : حكاية الحمل المطرب )تعبير شفوي(
                         الحصة :                    التاريخ :                  

 
 اف السموكية : األىد
 أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحيا الهعمـ . -1

 أف يصنؼ شخصيات القصة إلى حيوانات هفترسة وأخرى أليفة . -2

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -3

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -4

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -5

 اءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الحكايةأف يوظؼ اإليه -6

 أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة النطؽ. -7

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -8

 أف يستخمص العبرة الهستفادة هف الحكاية . -9

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -.1

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -11

 أف يكتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا . -12

 أف يتقهص شخصيات القصة -13

 الوسائل التعميمية :
السبورة ، صندوؽ اليدايا ، بطاقات، صور ، رسوهات ، صور ، رسوهات ، لوح إضافي ،   

 كراسات 
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اٌٛعبئًاإلعشاءادٚاألٔؾطخ األهذاف
اٌزم٠ُٛ

غٗٔزبئٚعبئٍٗ



٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ

ثٕذاخزجبسٞ:

 .......................ّٝاثٓاٌخشٚف٠غ 

 .....................٠غطٟعغُاٌخشٚف





ثطبلبد

ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





اعزضبسحأزجبٖ

اٌزال١ِزٚعزة

ا٘زّبُِٙ



 

اٌز١ّٙذ:

ِٓخاليٌؼجخرشث٠ٛخ,ِٟٚ٘طبثمخاٌىٍّخٚاٌقٛس

,ؽ١ش٠ؼشكاٌّؼٍُفٛسأٚسعِٛبدٌٍخشٚف,

ٚاٌؾًّ,ٚاٌّبػضػٍٝاٌغجٛسح٠ٚٛصعػٍٝاٌطٍجخ

اٌجطبلبداٌّىزٛةػ١ٍٙبأعّبءُ٘,ِٓخاليٌؼجخ

فٕذٚقاٌٙذا٠ب,٠ٚطٍتِٓاٌطالةاٌزٟٚفٍزُٙ

 اٌجطبلبدثّطبثمخاٌجطبلخثقٛسرٙب





فٕذٚق

أٌؼبة





 









٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

غ٠غزّ





ص٠ُٛعٗثؼلاألعئٍخ,ٌّؼشفخِذٜفٌُّّٙٙٛمٛع

األغ١ٕخ,ِغاٌزشو١ضػٍٝاعزخذاَاٌزال١ِزٌغزُٙ

اٌخبفخ,ِٚشاػبحاإلعبثخاٌىبٍِخ:

 ِبرا٠غطٟعغُاٌخشٚفأٚاٌؾًّ؟ 

 ِبفٛداٌخشٚف؟ 

 ِبرا٠أوًاٌؾًّأٚاٌخشٚف؟ 

 ًَ٘اٌخشٚفأٚاٌؾًّؽ١ٛاْأ١ٌفأ

ِفزشط؟





















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ



٠غزٕزظػٕٛاْ

اٌذسط





إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:اٌؾًّاٌّطشة



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 .ًّػجشؽف٠ٛبأٚأػطٟرؼش٠فٌٍؾ 

اٌؾًّ٘ٛ...................



اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ

















٠غزّغاٌطالة

ٌغشداٌؾىب٠خ,

ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ





٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝ

ٚع١ٍخرؼ١ّ١ٍخ.



٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 ٕظ١ّٙب.ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚر 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

ِخبسعٙب.
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٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ







٠قٕفؽ١ٛأبد

اٌمقخإٌٝأ١ٌفخ

ِٚفزشعخ







٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ض

ػٍٝاعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:

 ِغِٓوب٠ْؼ١ؼاٌؾًّ؟ 

 ً٘وبْاٌؾ٠ًّغّغاٌىالَ؟ 

 ِبراوب٠ْفؼًاٌؾًّ؟ 

 ِبرالبيٌٗاٌؾ١ٛاْاٌزٞلبثٍٗ؟

 ً٘عّغاٌؾًّاٌىالَ؟ 

 ٠ً٘ؼغجهرقشفاٌؾًّ؟ 

 ِٓاٌؾ١ٛاْاٌضبٟٔاٌزٞلبثٍٗاٌؾًّ؟ 

 ِبرالبياٌؾًٌٍّزئت؟ 

 ٌّبراوبْاٌؾ٠ًّغٕٟ؟ 

 ً٘أػغجهروبءاٌؾًّ؟ 

 ٚ,أ٠ٙبِفزشعخ؟أٞؽ١ٛأبداٌمقخأ١ٌفخ















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش













٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاساٌمقخ



٠قفؽخق١بد

اٌمقخ



 تقىَى يشحهٍ : 

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخ

اٌىبٍِخ:

 .ففاٌؾًّؽف٠ٛب

 ِٟبراوب٠ْفؼًاٌؾًّ,ػٕذِبو٠ٍٓغ١شف

 ؟اٌمط١غ

 و١فوبْرقشفاٌؾًِّغاٌزئت؟ 

 

ِالؽظخ

ِٚذٜ

فؾخ

شاٌزؼج١

 







٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخ

ِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١ت

األفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد





















.َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ

الة(عشداٌغضءاألٚيثٍغز٠ُٙطٍتِٓاٌطالة)ػذحه

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

غخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍ

ٚاإل٠ّبءاد.



 

ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاِٗ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١ت

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,األفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد.

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚي

ٟٔثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚاٌضب

ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخ

 ٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.

 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزه

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١ت

األفىبسٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,
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 إل٠ّبءادٚاٌؾشوبدٚا

٠غزخشطاٌؼجش

اٌّغزفبدح

٠ٚىزغتل١ّب

ٚارغب٘بدِشغٛة

ف١ٙب

٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ



:انغهق

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 

 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 

 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 

 





ِالؽظخ

ِذٜ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 الدرس : حكاية الكممة الطيبة )تعبير شفوي(                                    اليوم :     
 التاريخ :                                      الحصة :

 األىداف السموكية : 
 أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحيا الهعمـ . -1

 ت هفترسة وأخرى أليفة .أف يصنؼ شخصيات القصة إلى حيوانا -2

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -3

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -4

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -5

 أف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الحكاية -6

 النطؽ.أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة  -7

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -8

 أف يستخمص العبرة الهستفادة هف الحكاية . -9

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -.1

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -11

 أف يكتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا . -12

 أف يتقهص شخصيات القصة -13

 الوسائل التعميمية :
 ، لوح إضافي ، كراسات السبورة  
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 انىعائم األَشطــــت واإلجشاءاث األهذاف
 انتقىَى

 َتائجه وعائهه

٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ
 بُذ اختباسٌ : 

 ...................َِبٟ٘رؾ١خاإلعال 

 ..............ٌٗإْعبػذٟٔأؽذ,ألٛي 



 ثطبلبد

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ









زجبٖاٌزال١ِزاعزضبسحأ

ٚعزةا٘زّبُِٙ

٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ





 انتًهُذ : 

ِٓخاليِٕبلؾخاٌطالة,ٚهشػاألعئٍخاٌزب١ٌخ:

 ِبسأ٠هفٟؽخـ٠غت٠ٚؾزُ؟ 

 ِبرارمٛيػٕذِبرقؾِٛٓإٌَٛ؟ 

 ِبرارمٛيٌغبسنإراعبػذن؟ 

 ِبرارمٛيٌض١ٍِهػٕذِب٠ؾنشٌهاٌٛاعجبد

 فٟغ١بثه؟

 فٟؽخـل٠ؾزشَأِٗ؟ِبسأ٠ه 

 ِبسأ٠هفٟؽخـ٠ؼبٍِهثٍطف٠ٚىٍّه

 ثٍطف؟

 ِبسأ٠هفٟؽخـ٠زىٍُاٌىالَاٌغ١ئ؟ 

 يارا تتصشف نى :

 لبَاؽذاألؽخبؿثؾزّهٚعجه؟ 

 مشثهص١ٍِهفٟاٌّذسعخ؟























ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ





اْاٌذسط٠غزٕزظػٕٛ
 إرا يا عُىاٌ حكاَتُا انُىو ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:اٌىٍّخاٌط١ت















٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ.

 

اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ











٠غزّغاٌطالةٌغشد

اٌؾىب٠خ,ِٚالؽظخ

أداءاٌّؼٍُ

ىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:٠غشداٌّؼٍُاٌؾ

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 .ِشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚفِِٓخبسعٙب
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٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ







٠قٕفؽ١ٛأبد

اٌمقخإٌٝأ١ٌفخ

ِٚفزشعخ











٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:

 ٌّبرأضياٌؼقفٛسػٍٝؽمًاٌىّْٛ؟ 

 ِبرالبياٌفالػػٕذِبسآٖ؟ 

 ِبراسداٌؼقفٛس؟ 

 ِبرالبياٌفالػٌٍؼقفٛسثؼذسدٖ؟ 

 ؟ِبراؽذسفٟؽمًاٌمّؼٚؽمًاٌؾٍجخ 

 ِبرالبٌذاألَلثٕٙباٌؼقفٛس؟ 

 ِبؽؼٛسصٚعخػُاٌؼقفٛسِٚبرالبٌذٌٌٛذ٘ب؟ 

 ِبرافؼًاٌفالػِغاٌؼقفٛساٌضبٟٔػٕذِبسآٖ؟ 

 ِبراسداٌؼقفٛس؟ 

 ِبراؽذسفٟؽمًاٌمّؼٚاٌؾٍجخ؟ 

 ٌّبراثىٟاٌؼقفٛس؟ 

 ِبراعأياٌؼقفٛسأِِٗٚبراأعبثزٗ؟ 

 ٟٔو١فرزقشف؟ٌٛوٕذِىبْاٌؼقفٛساٌضب 

 أٞؽ١ٛأبداٌمقخأ١ٌفخ,ٚأ٠ٙبِفزشعخ؟















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

ٚفؾخ

اٌزؼج١ش









ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش





٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ



٠قفؽخق١بد

اٌمقخ

 تقىَى يشحهٍ : 

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ:

 .ٟٔففاٌؼقفٛس٠ٓاألٚيٚاٌضب

 ِباٌزٞؽذسِغاٌؼقفٛساألٚي؟ 

 ِباٌزٞؽذسِغاٌؼقفٛساٌضبٟٔ؟





اٌغجٛسح



ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش

 









٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك

,ٚاٌؾشوبد

ّبءادٚإل٠







 َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ .

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ١بػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب

,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.





ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاِٗ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ

 

ثٍغز٠ُٙطٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.
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٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك

,ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد



٠ُِشؽٍٟ:رمٛ

ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

غٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚرغٍ

ٚاإل٠ّبءاد.



 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزهاٌخبفخ

ٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد

ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاِٗ

اداإل٠ّبء

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

ٌٍغخ

 

٠غزخشطاٌؼجش

اٌّغزفبدح



٠ىزغتل١ّب

ٚارغب٘بدِشغٛة

ف١ٙب



٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ

اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 

 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 

 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 







ِالؽظخ

ِذٜ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 اليوم :                                         الدرس : حكاية الذئب والعنزة )تعبير شفوي(
 التاريخ :                                      الحصة :

 األىداف السموكية : 
 رحيا الهعمـ .أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يط -1

 أف يصنؼ شخصيات القصة إلى حيوانات هفترسة وأخرى أليفة . -2

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -3

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -4

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -5

 أف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الحكاية -6

 ثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة النطؽ.أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أ -7

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -8

 أف يستخمص العبرة الهستفادة هف الحكاية . -9

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -.1

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -11

 أف يكتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا . -12

 هص شخصيات القصةأف يتق -13

 الوسائل التعميمية :
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انىعائم األَشطــــت واإلجشاءاثاألهذاف
 انتقىَى

ٔزبئغٗٚعبئٍٗ



٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ

 بُذ اختباسٌ : 

 ...................ِبهؼبَاٌؼٕضح 

 ..............ِبهؼبَاٌزئت





ثطبلبد

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ

 

اعزضبسحأزجبٖ

اٌزال١ِزٚعزة

ا٘زّبُِٙ







٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ



:انتًهُذ

ِٓخاليػشكف١ذ٠ٛألغ١ٕخساػٟاألغٕبَ,ٚاٌزئت

ِٕٚبلؾخاٌزال١ِزؽٌٛٙب؟

 ِبراوب٠ْفؼًاٌشاػٟ؟ 

 ِبراسأٜاٌزئت؟ 

 ِبرافؼًاٌزئت؟ 

 ٌشاػٟارغبٖاٌزئت؟ِبسدحفؼًا 

 ِبسأ٠هف١ّبفؼٍٗاٌشاػٟ؟ 

 ً٘٘ٛؽغبع؟





عٙبص

lcdػشك









ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ



 



٠غزٕزظػٕٛاْ

اٌذسط

 إرا يا عُىاٌ حكاَتُا انُىو ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:اٌزئتٚاٌؼٕضح







٠غزّغاٌطالة

ٌغشداٌؾىب٠خ,

ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ



شكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ٠ؼ

رؼ١ّ١ٍخ.

٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

ِخبسعٙب.



اٌغجٛسح



ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ



ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ

 











٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ







٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:

 أ٠ٓوبٔذرغىٓاٌؼٕضح؟ 

 ًػٕذِبسآ٘باٌزئت؟ِبراوبٔذرفؼ 

 ِبرافؼًاٌزئتػٕذِبسآ٘ب؟ 

 ِبرالبٌذاٌؼٕضحٌٍزئتثؼذأْأدسوذلٛرٗ؟ 

 ً٘ٚافكاٌزئت؟ِٚبرالبيفٟٔفغٗ؟ 

 ِبرافؼًاٌزئتثؼذأْرؼت؟





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش

 



٠قٕفؽ١ٛأبد

اٌمقخإٌٝأ١ٌفخ

ِٚفزشعخ







 ٕضح؟ِبرالبيٌٗاٌؼ 

 ٠ً٘غزط١غاٌزئتأ٠ْؾشةٔقفإٌٙش؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاٌؼٕضح؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاٌزئت؟ 

 ٌٛوٕذِىبْاٌؼضحً٘رزقشفٔفظاٌزقشف؟ 

 أٞاٌؾ١ٛأبدأ١ٌف,ٚأ٠ٙبِفزشط















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاس

اٌمقخ



٠قفؽخق١بد

اٌمقخ



 َى يشحهٍ : تقى

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ

:

 .ففاٌزئتٚاٌؼٕضح

 و١فرقشفذاٌؼٕضحِغاٌزئت؟ 









اٌغجٛسح

















 



٠غشداٌؾىب٠خ

ؽف٠ٛبثٍغزٗ

اٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,

دٚاٌؾشوب

ٚإل٠ّبءاد





٠غشداٌؾىب٠خ

ؽف٠ٛبثٍغزٗ

اٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد







 َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ .

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

,ٚرشر١تاألفىبساٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

اإل٠ّبءاد



(عشداٌغضءاألٚيثٍغز٠ُٙطٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.





رم٠ُِٛشؽٍٟ:

ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

غخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاداٌٍ







٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزه

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد





















ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ
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٠غزخشطاٌؼجش

اٌّغزفبدح

٠ٚىزغتل١ّب

بدٚارغب٘

ِشغٛةف١ٙب

٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ



اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 

 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 

 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 







ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 واإلجشاءاثاألَشطــــت  هذافاأل
 

 انىعائم

 انتقىَى

 َتائجه وعائهه



٠ؼجشػٓخجشارٗاٌغبثمخ
 بُذ اختباسٌ : 

 ...................ٟ٠ؼ١ؼاٌذةف 

 ..............٠غطٟعغُاٌذة 



ثطبلبد

 

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ





اعزضبسحأزجبٖاٌزال١ِز

ٚعزةا٘زّبُِٙ



ب٠ؼجشػٓفٌّّٙٗ

٠غزّغ

 انتًهُذ : 

ِٓخاليػشكف١ذ٠ٛٚصبئمٟػٓاٌذة

 ً٘اٌزةؽ١ٛاْأ١ٌف؟ 

 ػجشػٓاٌف١ذ٠ٛثغٍّخِؼجشح؟ 

 ِبرافؼًاٌذة؟ 

 ِبرا٠غطٟعغُاٌذة؟





عٙبص

lcdػشك







ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





٠غزٕزظػٕٛاْاٌذسط





إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟

١ٌَٛ٘ٛ:اٌذثجخاٌضالصخػٕٛاْؽىب٠زٕبا

















٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ.



اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ





٠غزّغاٌطالةٌغشد

اٌؾىب٠خ,ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ

٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 ِبفؾ١ؾب.اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذا 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

ِخبسعٙب.













٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ





٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

ثخاٌىبٍِخ:اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعب

 أ٠ٓوبٔذرؼ١ؼاٌذثجخاٌضالصخ؟ 

 فٕفاٌذثجخاٌضالصخِٓؽ١شاألوجشٚاألفغش؟ 

 ِبراهجخذاٌذثجخاٌضالصخ؟ 

 أ٠ٓر٘جذاٌذثجخاٌضالصخثؼذٚمغاٌطؼبَ؟ 

 ٌّبرارشوذاٌذثجخاٌضالصخاٌطؼبَ؟ 

 ِبرافؼٍذاٌمطخعٛعٓ؟







ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش





٠قٕفؽ١ٛأبداٌمقخ

إٌٝأ١ٌفخِٚفزشعخ



٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ



٠قفؽخق١بداٌمقخ





 ِبرافؼٍذاٌمطخعٛعٓثؼذأْؽشثذاٌؾشثخ؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاٌمطخعٛعٓ؟ 

 ٌٛوٕذِىبْاٌمطخ,ً٘عزفؼًِضٍٙب؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفأَاٌمطخعٛعٓ؟ 

 ٚ,أ٠ٙبِفزشعخأٞاٌؾ١ٛأبدأ١ٌف 



 تقىَى يشحهٍ : 

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخ

اٌىبٍِخ:

 .ٓففاٌذثجخاٌضالصخٚاٌمطخعٛع

 و١فرقشفذاٌمطخعٛعٓ؟















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

فىبسٚرشر١تاأل

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد





 َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ .

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

اد.ٚاإل٠ّبء



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 تقىَى يشحهٍ : 

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.







ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

اعزخذاَٚ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١ت

األفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.

 ِٟ:رم٠ُٛخزب

ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزهاٌخبفخ

ٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد

٠غزخشطاٌؼجشاٌّغزفبدح



٠ٚىزغتل١ّبٚارغب٘بد

ِشغٛةف١ٙب



٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ

اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 



 ٚاسؽخق١بداٌمقخرّض١ًأد 



 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 



 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 







ِالؽظخ

ِذٜفؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس

 



544 

 

 لدرس : األرنب الغضبان )تعبير شفوي(االيوم :                                            
 صة :التاريخ :                                         الح

 األىداف السموكية : 
 أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحيا الهعمـ . -1

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -2

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -7

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -4

 كايةأف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الح -5

 أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة النطؽ. -6

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -7

 أف يستخمص العبرة الهستفادة هف الحكاية . -8

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -9

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -.1

 قيها واتجاىات هرغوب فييا .أف يكتسب  -11

 أف يتقهص شخصيات القصة -12

 الوسائل التعميمية :
 ، لوح إضافي ، كراسات   lcd السبورة ، جياز عرض  



544 

 

 

 األهذاف

 

 واإلجشاءاثاألَشطــــت 

 

 

 انىعائم

 

 انتقىَى

 َتائجه وعائهه

ثٕذاخزجبسٞ:٠ؼجشػٓخجشارٗاٌغبثمخ

 ............٠غطٟعغُاألسٔت....... 

 ..............ٚ..............٠أوًاألسٔت 





 اٌغجٛسح

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ

 



اعزضبسحأزجبٖاٌزال١ِز

ٚعزةا٘زّبُِٙ



٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ





اٌز١ّٙذ:

ِٓخاليإٌّبلؾخٚؽٛاسِغاٌطالة,ٚهشػاألعئٍخ

اٌزب١ٌخ

 ً٘رؼشفاألسٔت؟ 

 ففٌٟاألسٔت؟ 

 ِبرا٠أوًاألسٔت؟ 

 ٠ً٘أوًاإلٔغبْاألسٔت؟ 

 ِبفبئذحأوًٌؾُاألسأتٌإلٔغبْ؟



















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





 





٠غزٕزظػٕٛاْاٌذسط

إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:األسٔتاٌغنجبْ



ٚع١ٍخ٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝ

رؼ١ّ١ٍخ.





اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ

 





٠غزّغاٌطالةٌغشد

اٌؾىب٠خ,ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ

٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

ِخبسعٙب.

























 





٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ







٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ







٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:

 ؟أ٠ٓوبْرؼ١ؼاألسأت 

 ِبراوبٔذرأوًاألسأتو٠ًَٛ؟ 

 ٌّبراسفلاألسٔتأوًاٌؾظٚاٌغضس؟ 

 ِبرافؼًاألسٔت؟ 

 ِٓلبثًاألسٔتفٟهش٠مخ؟ 

 ً٘ٚعذػُٕٙهؼب١ٌَأوٍٗ؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاألسٔت؟ 

 ِبرافؼًاألسٔتثؼذرٌه؟





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش



 

٠قفؽخق١بد

اٌمقخ



جشؽف٠ٛبػٓف٠ّٗٙؼ

ألؽذاساٌمقخ



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ

:

 .ْففاألسٔتاٌغنجب

 ِبرافؼًاألسٔتػٕذِبٚمؼذأِٗاٌطؼبَ؟ 















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ
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٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

داٌقٛد,ٔجشا

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد

 

 َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ .

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚاٌؾشوبدٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاإل٠ّبءاد.



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

 



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔٚاٌضبٟٔ

شاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔج

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

دٌٕجشا

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ





 

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزه

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد

٠غزخشطاٌؼجشاٌّغزفبدح

٠ٚىزغتل١ّبٚارغب٘بد

ِشغٛةف١ٙب

٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ

اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ

 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟

 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟



 





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 انىعائم األَشطــــت واالجــــشاءاث األهذاف
 انتقىَى

 َتائجه وعائهه

ثٕذاخزجبسٞ:٠ؼجشػٓخجشارٗاٌغبثمخ

 سٔت...................٠غطٟعغُاأل 

 ..............ٚ..............٠أوًاألسٔت 



اٌغجٛسح

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ

 



اعزضبسحأزجبٖاٌزال١ِز

ٚعزةا٘زّبُِٙ





٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ









اٌز١ّٙذ:

ِٓخاليػشكأغ١ٕخ)اٌغٍؾٛفخاٌغٍؾٛفخ(ػٍٝعٙبص

ؽٛيأؽذاساألغ١ٕخاٌؼشك,ِٕٚبلؾخاٌزال١ِز

ِٕٚبلؾخٚؽٛاسِغاٌطالة,ٚهشػاألعئٍخاٌزب١ٌخ

 ً٘رؼشفاألسٔت؟ 

 ففٌٟاألسٔت؟ 

 ِبرا٠أوًاألسٔت؟ 

 ٠ً٘أوًاإلٔغبْاألسٔت؟ 

 ِبفبئذحأوًٌؾُاألسأتٌإلٔغبْ؟ 

 ِبرا٠غطٟعغُاٌغٍؾفبح؟ 

 ِٓاألعشعاألسٔتأَاٌغٍؾفبح؟



عٙبص

lcdػشك















ؽظخِال

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ

 

٠غزٕزظػٕٛاْاٌذسط



إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:األسٔتاٌّغشٚس




 





٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ









٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ض

خذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:ػٍٝاعز

 أ٠ٓوب٠ْؼ١ؼاألسٔتٚاٌغٍؾفبح؟ 

 ِبرالبياألسٔتٌٍغٍؾفبحأِبَاألعذ؟ 

 ِبرالبياألعذ؟ 

 ٌّبراٚافمذاٌغٍؾفبحػٍٝهٍتاألسٔت؟ 

 ً٘رزؾمكاٌؼذاٌخفٟ٘زااٌغجبق؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاألسٔت؟ 

 ِٓفبصفٟاٌغجبق؟ٌّٚبرا؟





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش

 

٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ

٠قفؽخق١بداٌمقخ

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخ

اٌىبٍِخ:

 .ففاألسٔتاٌّغشٚس

 ٠ً٘زؾمكاٌؼذيفٟعجبقاألسٔتٚاٌغٍؾفبح؟

ٌّٚبرا؟









ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش

 

٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد







٠مغُاٌّؼٍُاٌؾىب٠خإٌٝعضأ٠ٓ.

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

رشر١تاألفىبساٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚ

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

 رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



اؽظخِال

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

شادٌٕج

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب
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٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

ِشؽٍٟ:رم٠ُٛ

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١ت

غٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,األفىبسٚرغٍ

ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.

 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزه

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد

 

٠غزخشطاٌؼجشاٌّغزفبدح



٠ىزغتل١ّبٚارغب٘بد

ٛةف١ٙبِشغ



٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ



اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ

 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟

 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 ة الذكية )تعبير شفوي(اليوم :                                            الدرس : األرنب
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 انىعائم واإلجشاءاثاألَشطــــت  األهذاف
 انتقىَى

 جهَتائ وعائهه



٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ

ثٕذاخزجبسٞ:

 ...................٠غطٟعغُاألسٔت 

 ..............ٚ..............٠أوًاألسٔت 

 



اٌغجٛسح

 



ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ





اعزضبسحأزجبٖ

اٌزال١ِزٚعزة

ا٘زّبُِٙ





٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ

اٌز١ّٙذ:

ٚؽٛاسِغاٌطالة,ٚهشػاألعئٍخاٌزب١ٌخِٓخاليِٕبلؾخ

 ً٘رؼشفاألسٔت؟ 

 ففٌٟاألسٔت؟ 

 ِبرا٠أوًاألسٔت؟ 

 ٠ً٘أوًاإلٔغبْاألسٔت؟ 

 ِبفبئذحأوًٌؾُاألسأتٌإلٔغبْ؟ 

 ثّبرا٠زقفاألسٔت؟















 









ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





٠غزٕزظػٕٛاْ

اٌذسط

؟؟إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:األسٔجخاٌزو١خ





٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ.

اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ







٠غزّغاٌطالة

ٌغشداٌؾىب٠خ,

ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ



٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 اداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب.اعزخذأَجش 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ِشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚفِِٓخبسعٙب

.













ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اعزخذاَ

ٌغزُٙ

اٌخبفخ





٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ



٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاس

اٌمقخ











٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:



 أ٠ٓوبٔذرؼ١ؼاألسأت؟ 

 ِبراوبْاألعذ٠فؼًو٠ًَٛ؟ 

 ِبرافؼًٍِهاألسأت؟ 

 ً٘ػبدثفبئذح؟ 

 ِبرالبيٌٗاألعذ؟ 

 ِبرالبياألسٔتاٌقغ١شٌٍّهاألسأت؟ 

 افؼًاألسٔتاٌقغ١ش؟ِبر 

 ِبسأ٠هثزقشفاألسٔتاٌقغ١ش؟ 

 و١فوبٔذٔٙب٠خاألعذ؟







ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش





٠ؼجشؽف٠ٛبػٓ

فّٙٗألؽذاس

اٌمقخ





٠قفؽخق١بد

اٌمقخ



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ:

 اٌقغ١شٚاألعذ.ففاألسٔت 

 ِبراوب٠ْفؼًاألعذو٠ًَٛ,ِٚبرافؼًاألسٔت

اٌقغ١شثٗ؟



ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخ

ِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١ت

األفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد









 َت إنً جضأٍَ .َقغى انًعهى انحكا

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

فىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙبٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاأل

,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.



ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد



ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد



ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب



ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 







٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخ

ِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١ت

بسٚرغٍغٍٙباألفى

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد.

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

ءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١بٔجشادػجشؽف٠ٛبػٓاٌغض

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد



ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 

ة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضب٠ٟٔطٍتِٓاٌطالة)ػذحهال

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزهاٌخبفخ

ٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

اٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءادٚعالِخ

٠غزخٍـاٌؼجش

اٌّغزفبدح



٠ٚىزغتل١ّب

ٚارغب٘بدِشغٛة

ف١ٙب



٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ

اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 



 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 



 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟



 





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

١ٍٗرّض

ٌألدٚاس
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 اليوم :                                           الدرس : الكتكوت الكسالن )تعبير شفوي(
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 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -7
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 األَشطــــت واالجــــشءاث األهذاف
 

 انىعائم

 انتقىَى

ٚعبئٍٗ
ٔزبئغ

ٖ

٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ

 

ثٕذاخزجبسٞ:

 ...................٠غطٟعغُاٌىزىٛد 

 ..............٠أوًاٌىزىٛد 





اٌغجٛسح

ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

 



زاعزضبسحأزجبٖاٌزال١ِ

ٚعزةا٘زّبُِٙ



٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ





اٌز١ّٙذ:

ِٓخاليػشكف١ذ٠ٛألغ١ٕخ)دعبعزٟاٌقغ١ش(ِٕٚبلؾخ

اٌطالةؽٛيأؽذاساألغ١ٕخثطشػاألعئٍخاٌزب١ٌخ:

 ً٘رؼشفاٌذعبعخ؟أٚففٙب؟ 

 وًاٌذعبعخؽ١ٛاْأَهبئش؟ 

 ِبرارأوًاٌذعبعخ؟ 

 ١ل؟و١ف٠زىبصشاٌذعبطثبٌٛلدحأَاٌج 

 ِبرأغّٟاثٓاٌذعبعخ؟





عٙبص

lcdػشك













ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

 



٠غزٕزظػٕٛاْاٌذسط





إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟

ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:اٌىزىٛداٌىغالْ













 

٠غزّغاٌطالةٌغشد

اٌؾىب٠خ,ِٚالؽظخ

أداءاٌّؼٍُ

٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ

شؽف٠ٛبػٓف٠ّٗٙؼج

ألؽذاساٌمقخ

٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ.



٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚفِِٓشاػبحاٌٍغخا

ِخبسعٙب.





اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ

 

٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:



 أ٠ٓوبٔذرؼ١ؼاٌىزبو١ذاٌقغ١شح؟ 

 ِبراٚعذٚااٌىزبو١ذ؟ 

 بٌض٘شح؟ِبرافؼًاٌىزبو١ذث 

 ِبػًّاٌىزىٛداألٚي,اٌضبٟٔ,اٌضبٌش؟ 

 ً٘اٌزضَوًُِٕٙثبٌؼًّ؟ 

 ٌّبرا٠ٌُمُاٌىزىٛداٌضبٌشثأداءػٍّٗ؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاٌىزىٛداٌضبٌش؟ 

 ٠ً٘ؾكٌٍىزىٛداٌضبٌشأ٠ْأخزاٌض٘شح؟







ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش



 

٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ساٌمقخألؽذا



٠قفؽخق١بد

اٌمقخ

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ

:

 .ففاٌىزبو١ذاٌضالصخ 

 ٌّبرال٠غزؾكاٌىزىٛداٌضبٌشأخزاٌض٘شح؟

















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

تاألفىبسٚرشر١

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك

,ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد













٠مغُاٌّؼٍُاٌؾىب٠خإٌٝعضأ٠ٓ.



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد



ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب



ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 



٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك

,ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

غٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚر

ٚاإل٠ّبءاد.

رم٠ُِٛشؽٍٟ:

ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١بٔجشاد

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخ

اٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد



ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

٠ّبءاداإل

ٚاٌؾشوبد



ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب



ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 رم٠ُٛخزبِٟ:

 جشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزهػ

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد



٠غزخٍـاٌؼجش

اٌّغزفبدح



٠ٚىزغتل١ّب

ٚارغب٘بدِشغٛة

ف١ٙب



٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ



اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 



 ؽخق١بداٌمقخرّض١ًأدٚاس 



 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 



 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 اليوم :                                             الدرس : حكاية رمضان )تعبير شفوي(

 ة :التاريخ :                                          الحص
 

 األىداف السموكية : 
 أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة عف أسئمة يطرحيا الهعمـ -1

 ف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية .أ -2

 أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمهواقؼ الهحكية . -7

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -4

 حكايةأف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده ال -5

 أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة النطؽ. -6

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -7

 أف يستخمص العبرة الهستفادة هف الحكاية . -8

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -9

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -.1

 قيها واتجاىات هرغوب فييا . أف يكتسب -11

 أف يتقهص شخصيات القصة -12

 الوسائل التعميمية :
 ، لوح إضافي ، كراسات  lcd السبورة ، جياز عرض 
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 انىعائم األَشطــــت واالجــــشءاث األهذاف
 انتقىَى

 َتائجه هوعائه

 ٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ



 ثٕذاخزجبسٞ:

 .....ٔضياٌمشآْفٟؽٙش.............. 

 .............٠قَٛإٌبطفٟؽٙش 



اٌغجٛسح

 

ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ



اعزضبسحأزجبٖاٌزال١ِز

ٚعزةا٘زّبُِٙ





٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ





اٌز١ّٙذ:

ِٓخاليػشكف١ذ٠ٛألغ١ٕخ)أ٘الأ٘ال٠بسِنبْ(

اٌزب١ٌخ:ِٕٚبلؾخاٌطالةؽٛيأؽذاساألغ١ٕخثطشػاألعئٍخ

 ً٘رؾتؽٙشسِنبْ؟ 

 ِبرا٠فؼًإٌبطفٟؽٙشسِنبْ؟ 

 ً٘رؾتاؽزفبلدؽٙشسِنبْ؟ 

 ِبرارفؼًفٟؽٙشسِنبْ؟ 

 ِزٝرفطشإٌبطفٟؽٙشسِنبْ؟







عٙبص

 lcdػشك













ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ







٠غزٕزظػٕٛاْاٌذسط

إراِبػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ؟؟

١ٌَٛ٘ٛ:سِنبْػٕٛاْؽىب٠زٕبا







٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ.



اٌغجٛسح

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ











٠غزّغاٌطالةٌغشد

اٌؾىب٠خ,ِٚالؽظخأداء

اٌّؼٍُ



٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 ِِٓشاػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚف

ِخبسعٙب.















٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ





٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ







٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:اعزخذاَ

 ففاٌّشأح)صٚعخاٌشعً(؟ 

 ِبراوب٠ْفؼًاٌضٚط؟ 

 ِبراوب٠ْطٍتِٓصٚعزٗ؟ 

 ِٓاٌزٞدقػٍٝاٌجبة؟ 

 ِبرافؼٍذاٌضٚعخِؼٗ؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاٌضٚعخ؟ 

 ٗػٕذِبأرٝؽٙشسِنبِْبرالبياٌضٚطٌضٚعز

 ِٚبرالبٌذٌٗ؟

 ؟ِبرافؼًاٌضٚط 

 ِبسأ٠هفٟرقشفاٌضٚط؟



ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش





٠قفؽخق١بداٌمقخ









رم٠ُِٛشؽٍٟ:

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ

:

 .ففاٌضٚطٚاٌضٚعخ 

 ٌّبراسِٝاٌضٚط١ّ٠ٓاٌطالقػٍٝصٚعزٗ؟















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ













٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,

ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,

ٚاٌؾشوبدٚإل٠ّبءاد









غزخٍـاٌؼجش٠

اٌّغزفبدح

٠ىزغتل١ّبٚارغب٘بد

ِشغٛةف١ٙب

٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ



 َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ .

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 تقىَى يشحهٍ : 

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٔجشاد

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.



 يشحهٍ :  تقىَى

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚإل٠ّبءاد

٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚرغٍغٍٙب

ٚاإل٠ّبءاد.



 رم٠ُٛخزبِٟ:

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزه

اٌخبفخٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد

اٌغٍك:

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 

 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 

 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 

 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 















ِالؽظخ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد

ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد

ٚرشر١ت

األفىبس

ٚرغٍغٍٙب



ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ





ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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 الدرس : جحا باع الدار وخمى المسمار )تعبير شفوي(    اليوم :                           
 التاريخ :                            الحصة :

 األىداف السموكية : 
 عف أسئمة يطرحيا الهعمـ .أف يعبر عف فيهو لها يستهع شفويا هف خبلؿ اإلجابة   -1

 أف يقارف بيف سموؾ شخصيات الحكاية . -2

 واقؼ الهحكية .أف ينوع نبرات صوتو وفقا لمه -7

 يصؼ شخصيات القصة شفويا. -4

 أف يوظؼ اإليهاءات والحركات وتعبيرات الوجو عند سرده الحكاية -5

أف يوظؼ المغة توظيفا سميها أثناء سرده الحكاية هراعيا هخارج الحروؼ وسبلهة  -6
 النطؽ.

 . أف يرتب أفكار الحكاية ويسمسميا وينظهيا أثناء سرده ليا -7

 فادة هف الحكاية .أف يستخمص العبرة الهست -8

 أف يعيد سرد الحكاية بمغتو الخاصة . -9

 أف يحاكـ سموكات شخصيات القصة . -.1

 أف يكتسب قيها واتجاىات هرغوب فييا . -11

 أف يتقهص شخصيات القصة -12

 الوسائل التعميمية :
 ، لوح إضافي ، كراسات السبورة
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 انىعائم واإلجشاءاثاألَشطــــت  األهذاف
 انتقىَى

 تائجهَ وعائهه



٠ؼجشػٓخجشارٗ

اٌغبثمخ

 

 بُذ اختباسٌ : 

 ِبرارفؼًٌٛمب٠مهأؽذ؟ 

 ً٘رؾتِنب٠مخإٌبط؟ٌّبرا؟ 

 ِبسأ٠هفٟؽخـ٠نب٠كإٌبط؟

 

اٌغجٛسح



 



ِالؽظخ

فؾخِذٜ

اإلعبثخ





اعزضبسحأزجبٖاٌزال١ِز

ٚعزةا٘زّبُِٙ



 انتًهُذ :  

شا,ٚف١ٙبػجشحع١ٍّخا١ٌَٛعٕزؾذسػٓؽىب٠خعزؼغجىُوض١

,عٕزؾذسػٓعؾبِٚبرافؼًثجؼلإٌبط

 ً٘رؾجْٛؽىب٠بدؽغب؟

 ٌّبرارؾجٛٔٙب؟







 



ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ





٠غزٕزظػٕٛاْاٌذسط



ػٕٛاْؽىب٠زٕبا١ٌَٛ٘ٛ:عؾبثبعاٌذاسٚخٍٝاٌّغّبس



خ٠ؼشكاٌّؼٍُاٌؾىب٠خػٍٝاٌٍٛػاإلمبفٟ,أٚػٍٝٚع١ٍ

رؼ١ّ١ٍخ.

ٛسحجاٌغ

ٌٛػإمبفٟ

أٚٚع١ٍخ

رؼ١ّ١ٍخ











٠غزّغاٌطالةٌغشد

اٌؾىب٠خ,ِٚالؽظخ

أداءاٌّؼٍُ







٠غشداٌّؼٍُاٌؾىب٠خثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب:

 .اعزخذأَجشاداٌقٛداعزخذاِبفؾ١ؾب 

 .اعزخذاَاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد 

 .ِشاػبحرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب 

 اػبحاٌٍغخاٌغ١ٍّخٚإخشاطاٌؾشٚفِِٓخبسعٙبِش

.





















٠ؼجشػٓفٌّّٙٗب

٠غزّغ



٠ؼجشؽف٠ٛبػٓفّٙٗ

ألؽذاساٌمقخ



٠ٕبلؼاٌّؼٍُاٌزال١ِزفِٟنّْٛاٌؾىب٠خِغاٌزشو١ضػٍٝ

اعزخذاَاٌزال١ِزٌٍغزُٙاٌخبفخٚاإلعبثخاٌىبٍِخ:



 ِبراٚسسعؾبػٓأث١ٗ؟ 

 ًثٗ؟ٌّٚبرا؟ِبرافؼ 

 ِباٌؾشهاٌزٞاؽزشهٗعؾب؟ 

 ِبراوب٠ْفؼًعؾبػٕذرزوشألث١ٗ؟ 

 ِبراوبٔٛا٠فؼٍْٛأفؾبةاٌج١ذٌغؾب؟ 

 ٌّبرارشنأفؾبةاٌج١ذاٌج١ذٚسؽٍٛا؟ 

 ِبسأ٠هفٟرقشفعؾب؟ 

 ِباٌّضًاٌزٞفبس٠نشثٖٛإٌبط؟









ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اإلعبثخ

ِٚذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش







ف٠ٛبػٓف٠ّٗٙؼجشؽ

ألؽذاساٌمقخ





٠قفؽخق١بد

اٌمقخ





٠غشداٌؾىب٠خؽف٠ٛب

ثٍغزٗاٌخبفخِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,



رم٠ُِٛشؽٍٟ:

أعتؽف٠ٛبِغزخذِبٌغزهاٌخبفخِٚشاػ١بٌإلعبثخاٌىبٍِخ:

 .ٍٗففعؾبٚفؼ

 ٌّبرارشنأفؾبةاٌج١ذث١زُٙٚسؽٍٛا؟

















ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

اٌزؼج١ش
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ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك

,ٚاٌؾشوبد

إل٠ّبءاداٚ









.َقغى انًعهى انحكاَت إنً جضأٍَ



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ك,ٚاٌؾشوبدٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌط

ٚاإل٠ّبءاد.

 

 تقىَى يشحهٍ : 

 ػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاألٚيِٓاٌؾىب٠خِشاػ١ب

ٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب

,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد.



الؽظخِ

ِذٜ

ر٠ٕٛؼٗ

ٌٕجشاد

اٌقٛد



ٚاعزخذاَ

اإل٠ّبءاد

ٚاٌؾشوبد



ٚرشر١ت

فىبساأل

ٚرغٍغٍٙب



ٚعالِخ

اعزخذاَ

اٌٍغخ



 



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاٌضبٟٔثٍغزُٙ

اٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

ٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبد

ٚاإل٠ّبءاد.

 

 تقىَى يشحهٍ : 

ِشاػ١بٔجشادػجشؽف٠ٛبػٓاٌغضءاٌضبِٟٔٓاٌؾىب٠خ

اٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخ

ٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد



٠طٍتِٓاٌطالة)ػذحهالة(عشداٌغضءاألٚيٚاٌضبٟٔ

ثٍغزُٙاٌخبفخِغِشاػبحٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبس

دٚرغٍغٍٙبٚرٕظ١ّٙب,ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوب

ٚاإل٠ّبءاد.



 تقىَى ختايٍ :

 ػجشػٓاٌمقخؽف٠ٛبِشاػ١باعزخذاٌَغزهاٌخبفخ

ٚر٠ٕٛغٔجشاداٌقٛد,ٚرشر١تاألفىبسٚرغٍغٍٙب

ٚعالِخاٌٍغخٚإٌطك,ٚاٌؾشوبدٚاإل٠ّبءاد



٠غزخٍـاٌؼجش

اٌّغزفبدح



٠ىزغتل١ّب

ٚارغب٘بدِشغٛة

ف١ٙب



٠زمّـؽخق١بد

اٌمقخ







 انغهق : 

 ً٘أػغجزىُاٌؾىب٠خ؟ 



 رّض١ًأدٚاسؽخق١بداٌمقخ 



 ِبرارؼٍّذِٓاٌؾىب٠خ؟ 



 ِباٌؼجشحاٌّغزفبدحِٓاٌؾىب٠خ؟

 









ِالؽظخ

ِذٜ

فؾخ

رّض١ٍٗ

ٌألدٚاس
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