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 ملخص الرسالة

استقصاء فاعلية مثلث االستماع في تنمية مهارتي التحدث والقراءة لدى طالب  هدف الدراسة:
 الصف الثالث األساسي بمحافظة رفح.

قراءة، قوائم بناء لمهارات االستماع والتحدث والقراءة، واختبارات االستماع والأدوات الدراسة: 
ل توزيعها على وبطاقة مالحظة للتحدث وتم التأكد من صدق وثبات االختبارات، من خال
 المحكمين وتطبيقها على عينة استطالعية؛ لحساب معامل الصعوبة والتمييز.

( طالًبا من طالب الصف الثالث األساسي في 42: تم اختيار عينة مكونة من )عينة الدراسة
 محافظة رفح.

 تجريبية(.-: المنهج التجريبي المعتمد على تصميم المجموعتين )ضابطةمنهج الدراسة

 نتائج الدراسة:أهم 

( بين متوسطي درجات طالب α ≤ 0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -1
المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار االستماع لصالح طالب 

 المجموعة التجريبية.

درجات طالب بين متوسطي  (α ≤ 0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -2
المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار التحدث لصالح طالب 

 المجموعة التجريبية.

( بين متوسطي درجات طالب α ≤ 0.05وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -3
ب المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار القراءة لصالح طال

 المجموعة التجريبية.

 أهم توصيات الدراسة:
االهتمام بتعليم مهارات االستماع والتحدث والقراءة من خالل استراتيجية مثلث االستماع  -1

 لطالب الصفوف الدنيا ومنها الصف الثالث وذلك لما لها من أثر فعال في ذلك.
حول استراتيجية ضرورة االهتمام من قبل المشرفين التربويين والمدراء بحضور حصص  -2

 مثلث االستماع ينفذها المعلمون.

 مثلث االستماع، التحدث والقراءة، الصف الثالث األساسي(.كلمات مفتاحية: )
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Abstract   
Objective of the study: This study aims at investigating the effectiveness of the 

listening triad in the developing the speaking and reading skills among third graders 

in Rafah Governorate. 

Study tools: Construction lists for the listening, speaking and reading skills, listening 

and reading tests, and an observation card for speaking. The validity and reliability of 

tests were verified through their distributing them to referees and a pilot sample so as 

to calculate the Discrimination and Difficulty Index.   

Sample of the study: The sample consisted of (42) students from the third graders 

from Rafah Governorate. 

Research methodology: The researcher used the experimental approach of two 

groups (control – and experimental). 

The most important findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level of significance (a ≤ 0.05) 

between the mean scores of the experimental group and the scores of control group 

members in the listening test in favor of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level of significance (a ≤ 0.05) 

between the mean scores of the experimental group and the students of the control 

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

3. There are statistically significant differences at the level of significance (a ≤ 0.05) 

between the mean scores of the experimental group and students of the control group 

members in the reading test in favor of the experimental group. 

The most important recommendations  

1. More interest should be given to teaching listening, speaking, and reading 

skills through the strategy of the listening triad to students in the lower 

grades, including the third grade because of its effective impact on them. 

2. There is a need for more attention to be paid by educational supervisors and 

principals for attending classes on the strategy of the listening triad as 

implemented by teachers. 

Keywords: (Listening Triad, Speaking and Reading, Third Graders). 
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 اإلهداء

 أبي ... وأمي
 أسكنهما اهلل فسيح جنانه

 اءووف هلا مين كل حٍب إىل زوجيت احلبيبة ...

 نور، رغد، هيا، خالد، أحمد

 وإليهم ... إخواني وأخواتي األعزاء

 فلي نود الشاعر وأ.ذياب احلشاش وأ.عدلأ.وليـ
 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 نائـل مجعــةالباحث/ 
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 وتقدير شكر

قلب مالصالحات، الحمد هلل مقدر األقدار، خالق الليل والنهار، الحمد هلل الذي بنعمته تتم 
له األخيار، وأصحابه األبرار وعلى آ، اللهم على نبينا المختار وصل    ،القلوب واألبصار

 األطهار. 

 [.88هود:]َّخم حم جم هل ملخل حل جل مك ُّ  :لسبحان هللا القائل في محكم التنزي

د.ت، )أبو داوود،  "ال يشكر هللا، من ال يشكر الناس"  محمد قال الحبيب المصطفى
ني مدين بالشكر هلل  (،403:4ج وعزيمة  على ما أعطاني من نعمة المعرفة، -وجل عز-وا 

أمامي ما  ليفتحوا ؛ساتذة العلماءوذلل لي الصعاب ويسر لي من األ ،البحث، وأمدني بالصبر
 داوود درويش حلس /الدكتورإلى  ي بخالص شكري وتقدير  فأتقدمويسروا ما تعسر،  ،أغلق

في ؛ فجزاه هللا عني خير الجزاء، وأسأل هللا أن يبارك فيه و لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة
 علمه، ويجعله ذخرًا لإلسالم والمسلمين.

منير الدكتور/ل أعضاء لجنة المناقشة ل إلى األساتذة األفاضيكما أتقدم بالشكر الجز 

 ."مناقشًا خارجيًا "نجوى صالح  /ة، والدكتورمناقشًا داخليًا" "حسن

قرارًا بالجميل أتقدم بخالص شكري وتقدير إلى األمني واعترافًا  فين والمشر  ساتذةبالفضل وا 
والمعلمين، الذين ساهموا في تحكيم أدوات ومواد هذا البحث، فتعجز الكلمات عن شكرهم فلم 

 يبخلوا عليَّ بوقتهم وال بجهدهم، فبارك هللا فيهم وجزاهم عني خير الجزاء.

  ذكور رفح االبتدائية )ه( لالجئينكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مدير مدرسة 
 فاطمة والمعلمة القديرة يحيى األخرس ، والمعلم الفاضل الواحد جمعةعماد عبد  أ.

 تطبيق الدراسة فجزاهم هللا لجهدهم المتواصل معي وتقديم المساعدة ومعاونتي فيصوصين أبو 
ك على المراجعة اللغوية بار  للدكتور الفاضل/جهاد العرجاالجزاء، والشكر موصوٌل عني خير 

 ةزوجتي العزيزائلتي شيبًا وشبابًا نساًء وأطفااًل، وأخص بالشكر كما وأشكر ع ،هللا في علمه
على دعمهم وصبرهم الكبير على الظروف القاسية والمريرة التي اعترضت  وأوالدي األعزاء

، أخواتي وأخوتي وكل أحبائيمسيرتي التعليمية فجزاهم هللا عني خير الجزاء، كما وأشكر 
  في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود.  كان له دور وأخيرًا أشكر كل من ،بوركتم جميًعا

 ةجمعخميس محمد ل ـنائ /الباحث  
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 :األول الفصل 1

 للدراسةاإلطار العام 

 مقدمــة: 1.1

 ةواللغذهنـــه،  في يدور عما اإلنسان يعبر وبها بغيره المرء اتصال وسيلة هي اللغة إن
 ثترا اناإلنس توارث خاللها ومن ،ـاتناميهو  الخبرات تبادل له أتاحت التي اناإلنس إنسانية سر

 ،اوثقافته تراثهاو  احضارتهـ نقل في األمة قلب فكانت ،جيل بعد وجيالً  أمة بعد أمة ـارةالحضــ
ذا  من نال بد فال، المتميزة ـاثقافتنـو  الموروث وتراثنا الحضارية اشخصيتن على نحافظ أن أردنا وا 

 وذلك العربية اللغة وهي التعليمية العملية في ـةالشخصي هذه ركائز من ركيزة أهم على الحفاظ
 خن حن جن يم ىم مم :-تعالى–لقوله مصداقاً  الكريم القرآن لغة لكونها
 [.3فصلت: ]  من

 :هيو  -- الكريم رسولنا على آياته أول نزلت وقد

مم ام يل ىل مل   [:1 العلق.] 

نو  ات المهار  وهذه الطلبة لدى ةرئيس ـاراتمه أربع تنمية إلى يهدف العربية اللغة تعليم ا 
 يؤثر منها وكل   البعض، ببعضها متصلة وهي والكتابة والقراءة، ،والتحدثاالستماع : هي األربع
 باآلخر. ويتأثر

 خل حل جل مك لك خك حكجك مق حق مف خف حف جف :تعالى يقول
 [.36اإلسراء: ]   جم هل مل

 والقراءة الكالم لظهور عنه غنى ال االستماع أن( 128م، ص2007)ويرى مدكور
 لقدرةا يفقد ؛ فإنهمبكرة سن في االستماع على القدرة يفقد أو، أصمـًا يولدالذي  فالطفلالكتابة؛ و 

، الفهم مع االستماع على القدرة على تتوقف الكالم على فالقدرة ؛المنظم اللغوي  الكالم على
 ةسالرئي مهاراتها أو اللغة فنون  ترتيب عند لذا والكتابة، القراءة على القدرة في األمر وكذلك
 ،فالكتابة ،فالقراءة، فالكالم ،باالستماع تبدأ فإنها ،الطفل لدى الزمني ووجودها ،انموه حسب
  .اللغة جوهر هي التي المهارات هذه تعلم يكون  أن ينبغي هذا وعلى
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ــ البشر جانب من للغة الصوتية االستخدامات وُيالحظ أن   من هنسبتـ ما ـلتمثـ
 ،لغويان انفن يتبادلهما النسب وهذه كلها، اللغوية االستخدامات إجمالي من %(90-% 57)

  (124م، ص1997)عصر، والمحادثة. هما: االستماع

 حياة من األولى التعليم مرحلة في به لعنايةاو  االهتمام ضرورةب الباحثون  ولهذا أوصى
  (65م، ص 2001)طعيمة ومناع، كله. الوقت وا عطائه ،ــلالطف

حدى اإلنسانية، المعرفة أدوات أهم من وُتعد القـــراءة كما  ادإليج الرئيسية الوسائل وا 
 في ـاسأســ بهذا وهي واالستماع، الحديث بعد األولى المرتبة في وتأتي االجتماعي، التوافق
 كوينت في كبير أثر ذات القراءة تعطيها التي ـــةفالمعرف فرد، كل حياة في الثقافي البناء عملية

 ( 200م، ص2002 حافظ،و  )الناقة.المتكاملة الناضجة الفرد شخصية

 وفهًما المكتوب، للرمز واعية استجابة تتطلب الفاهمة الواعية القراءة أن   في وال شك
دراًكا ،الرمز هذا لمعنى دراًكاو ، واألساليب للجمل فهًما تتطلب كما الرمـوز، هذه بين للعالقات وا   ا 
  (347م، ص1998 ،)مجاور.عنها ُتعبر التي ولألفكار ،وراءها التيوللعالقات  ،لمعانيها

 هو قراءةال تفعيل ُيعد وبهذا وجديد؛ قديم كل على بها يوقف التي األداة القـراءة وُتعد   كما
ذا ،تخلفها أو األمم تقدم مدى على به ُيحكم الذي ارالمعي  يتعلم يذالتلم فإن   المدرسة؛ إلى ُعدنا وا 
 عفض أي وأن، المقررة كتبها من المواد هذه قراءة إلى هبلجوئـ المختلفة الدراسية المواد حقائق
 على أن يعني وهذا كافة، المواد في التحصيلي ضعفه إلى النتيجة في سيؤدي القراءة في

 يعانون س فإنهم ذلك وبدون ، القراءة لمهارات طلبتهم بإتقان فائقة عناية وايعتنـ أن جميًعا المعلمين
 (82م، ص2005، المجيد عبد.)واالستيعاب الفهم في صعوبات طلبتهم مع

 القراءة تالميذهم تعليم في ينجحون  قد المعلمين أن التربوية الساحة في المالحظ ومن
 إلى ودتعـ األولى السنوات في اإلخفاق أسباب ومعظم، كثيرة ألسباب ُيخفقون  وقد، والكتابة
 .ملطالبه معاملتهم طرق  أو، تدريسهم طرق  أو ،التربوية وأساليبهم، همأنفس المعلمين

  (75م، ص2002،أبوالهيجاء)

 الدراسة: مبررات 1.2
 الفنون  نمو يتوقف ـهوعلي ،اإلطالق على ةاللغوي الفنون  أهم من اعرغم أن االستم

 الظن نتيجة االستمـاع تدريس إهمال، ولما يالحظ من ةوكتاب وقراءة تحدث من خرى األ اللغوية
 أهمية فهم ـدملع نتيجة أو ،مقصودين وتدريب تعليم دون  ةآلي بطريقة الاألطف لدى ينمو بأنه

 إال الكالم، أو التحدث فن تدريس إهمال لوحظ سبق ما على وعطًفا، اوطبيعته االستماع عملية
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 أو غالًبا ُهجر قد اللغوي  اللون  لهذا المخصص الدرس وحتى ،الشفوي  بالتعبير يسمى فيما
 شكاًل  الشفوي  التعبير أصبح حيث، اإلثارة ومن الروح من خالية مملـــة بطريقة ُيؤدى أو، أُهمل
 إعطاء وعدم ـاءاإللق على تعتمد في كثير  من المدارس التدريس طــرق  ألن ونظًرا ،مضمون  بال

 وأصبح، مضمونه من الشفوي  التعبير أُفرغ فقد ويناقش؛ نفسه عن يتحدث كي للتلميذ الحرية
  (.8 م، ص1991،)مدكور. حقيقي ىمعن بال شكاًل 

بالحاجة إلجراء مثل هذه الدراسة، وذلك للضعف الملموس الذي عاينه  ولشعور الباحث
وهذا ما أكدته بعض  ؛الباحث في مجال عمله كمعلم خصوًصا في مهارتي التحدث والقراءة

تطبيق  وبعدالدراسات التي أجريت على بعض مهارات اللغة العربية ومنها التحدث والقراءة، 
اسهاًما  توصل الباحث إلى ضرورة إجراء مثل هذه الدراسةاالختبارات على عينة استطالعية؛ 
  .في تنمية هاتين المهارتين األساسيتين

 :الدراسة مشكلة 1.3
 التالي: الرئيس السؤال في الدراسةمشكلة  تتحدد

 البط والقراءة لدى التحدث يتمهار  تنمية في االستماع مثلث استراتيجية ةفاعلي ما 
 رفح؟ بمحافظة األساسي الثالث ـفالص

 التالية: ق من هذا السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية ينبثو 

 ما استراتيجية مثلث االستماع؟ -1
 نظـــرمــا مهـــارات التحـــدث المــراد تنميتهـــا لـــدى طــالب الصـــف الثالـــث األساســي مـــن وجهـــة  -2

 المعلمين؟
ـــث األساســـي مـــن وجهـــة  -3 ـــدى طـــالب الصـــف الثال  نظـــرمـــا مهـــارات القـــراءة المـــراد تنميتهـــا ل

 المعلمين؟
ـــــن  -4 هـــل توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحصائيــــــة بــــين متوســـط درجــــات الطـــالب فــــي المجموعتيــ

ماع ــــة مثلـث االسـتيالقـراءة تعـزى السـتخدام استراتيج مهـاراتاختبار  فيبية الضابطة والتجري
 البعدي؟في التطبيق 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعتيـــن الضابطة  -5
والتجريبية في بطاقـة مالحظـة مهـارات التحـدث تعـزى السـتخدام استراتيجيــة مثلـث االسـتماع 

 البعدي؟فــي التطبيق 



5 

 ــــــــنيهـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيــــــة بـــين متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي المجموعت -6
 االستماعمثلث  استراتيجيةاالستماع تعزى الستخدام  مهاراتاختبار  فيالضابطة والتجريبية 

 البعدي؟في التطبيق 

 الدراسة: فروض 1.4
 الدراسات على وبناءً  الدراسة متغيرات حول نظرية وتصورات الدراسة أسئلة على بناءً 

ــة  التالي:الفروض على النحو  يصوغ الباحث نإف احتوته وما السابقـ

( بين متوسطات درجـــات طــالب 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى )  -1
المجموعــة التجريبيــة ومتوسطات درجـات طالب المجموعة الضابطة في مهارات القراءة 

 تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع في التطبيق البعدي.

بين متوسطات درجات طـــالب  (0.05عند مستوى )حصائية إال توجد فروق ذات داللة  -2
ــــة ومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابطــة في مهارات التحدث يالمجموعة التجريب

 البعدي.تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع في التطبيق 

( بين متوسطات درجات طــالب 0.05حصائية عند مستوى )إال توجد فروق ذات داللة  -3
جموعة التجريبيــة ومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابطــة في مهارات االستماع الم

 البعدي.تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع في التطبيق 

 :الدراسة أهداف 1.5
 يلي: فيما الدراسة هدافأ  تتمثل

 التعرف إلى استراتيجية مثلث االستماع. -1
 .األساسي الثالث الصف طالب لدى تنميتها الواجب التحدث مهارات تحديد -2
 .األساسي الثالث الصف طالب لدى تنميتها الواجب القراءة مهارات تحديد -3
 طــالب لــدى والقــراءة التحــدث مهــارات بعــض تنميـة فــي االســتماع مثلــث اســتخدام أثــر معرفـة -4

 .األساسي الثالث الصف

 الدارسة: أهمية 1.6
 :يلي فيما الدراسة هذه أهمية تكمن

 :التالية الفئات الدراسة من يستفيد أن يتوقع
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 خطط وضع ـدعـــن أو العربية، اللغة وتطوير منهاج صياغة عند : وذلكالمنهاج واضعو -1
 والقراءة. التحدث مهارتي مستوى  لرفع ةثرائيا  و  وبرامج مساعدة

 ـدعــق في التربوي  اإلشراف حقل في العاملين ةالدراس هذه تفيد قد: ن التربويو المشرفون  -2
 اجالمنه يف الواردة والقراءة التحدث ـاراتمه على تدريبهم أجل من ـنللمعلمي ةتدريبي دورات
ــةتنمي في تسهم أن يمكن التي العالجية الخطط وبعض ،ـاتدريسه وطرائق ،المقرر  ـامهاراتهـ ـ

 ومجاالتها.
 يتال والقراءة التحدث بمهارتي ةائمق تحديد في ةالدراسـ هذه تسهم قد: والطالب ن،والمعلم -3

 لتنميــة الستماعا مثلث استراتيجية تطبيق طريق عن والطالب المعلم منها يستفيد أن ـنيمك
 التحدث والقراءة. مهارتي

 الدراسة: حدود 1.7
 :الموضوعي الحد -أوالا 

التحدث  مهارتي تنمية في االستمـاع مثلث توظيف استراتيجية على الدراسة اقتصرت -1
  والقراءة.

 قبلي تحصيلي اختبــار خالل من وذلك والقراءة التحدث، مهارتي قياس الدراسة شملت -2
 وبعدي.

األساسي  الثالث الصف طالبتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من  :البشري  الحد -اثانيا 
 .بمدرسة ذكور رفح االبتدائية "ه" لالجئين بمنطقة شمال رفح التعليمية

 الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة هذه ُطبقت :الزماني الحد -اثالثا 
 م.2017/م2016

فح ر منطقة شمال - مدارس وكالة الغوث الدولية على ةالدراسـ هذه ُطبقت :المكاني الحد -ارابعا 
 رفح. التعليميــة بمحافظة

 :الدراسة مصطلحات 1.8

  :الفاعلية 
 ممكن حد بأقصى المرجوة األهداف تحقيق على القدرة :للباحث اإلجرائي التعريف -

 والقراءة باستخدام التحدث مهارات تدريس خالل من وفعالة صحيحة وبطريقـة إيجابية
 االستماع. مثلث استراتيجية
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 التنمية: 

 معرفة خالل والقراءة من التحدث مهارتي وزيادة تحسين للباحث: اإلجرائي التعريف -
 األساسي. الثالث الصف طالب االستماع لدى مثلث فاعلية استراتيجية مدى

 االستماع مثلث استراتيجية: 
 في الممتعة الحديثة االستراتيجيات من استراتيجية هي للباحث: اإلجرائي التعريف -

 تعــلم،الم والكتابة لدى والقراءة والتحدث االستمـاع مهارات وتنمي والتعلم، التعليـم مجالي
 والتحدث. االستماع مهارتي على وتركز كثيًرا

 المهارة: 
 هـارتيم أداء على األساسي الثالث الصف طالب قدرة للباحث: اإلجرائي التعريف -

ــوي  التعبير  هدج ودون  ودقتـه، األداء، بسرعـة تتميز والقراءة بطريقة التحدث() الشفـــ
 بطاقة في الطالب عليها يحصل التي الكلية بالدرجة القدرة تلك عن ويعبر كبير،

 .المالحظة
 التحدث: 

ـــي التعريـــف - علـــى نقـــل رســـالته الشـــفوية إلـــى  قـــدرة المتحـــدث )المرســـل( :للباحـــث اإلجرائ
ء دام، واللغـة السـليمة، والنطـق الجيـد، واألالمنظـــع )المستقبل( نقـاًل يتصـف بـالفكر المستم
 ــر المصاحب للغة الجسد وتعبيرات الوجه المناسبة حسب الموقف.المعبـ

 :القراءة  
التعــرف علــى الرمــوز  خاللــه نشــاط فكــري وبصــري يــتم مــن للباحــث: اإلجرائــي التعريــف -

ثـم تفســيرها مـن خــالل ربطهـا بالمعــاني المستمــدة مــن الـنص المكتــوب فــي  المكتوبـة ومــن
 ضوء الخبرات السابقة للمتعلم.

 الثالث الصف طالب: 
ـــ - ( 9-8) ال بين أعمارهم تتراوح والذين األساسي الثالث بالصف الملتحقين الطالب مهــ

 سنوات.



 

 
 

 
 

 الفصل الثاني: 

 اإلطــار النظــري 
 



9 

 الفصل الثاني:  2

 اإلطــار النظــري 

 الموضوع، توضيح على يساعد مما محاور، عدة الفصل هذا في الباحث يتناول
ثرائه، حيث  هذا تناولت التي الدراسات على اطالعه خالل من انطلق الباحث وتعزيزه، وا 

 .العلمي البحث أسس وأدبيات على اعتمد كما الموضوع،

 :التالية المحاور قسمه الباحث إلى وقد

o والعوامل  وتعريفها، وأهميتها، وخصائصها، ووظائفها، اللغة، مفهوم: األول المحور
 .بالصف الثالث المؤثرة في نموها، ووسائل تنميتها، وأهدافـها العامة والخاصة

o به، وآدا وأنواعه، وعناصره، وأهميته، االستماع: تعريفه لغًة واصطالًحا،: المحور الثاني
 وأهدافه، ووسائل التدريب عليه، وطرق  االستماع، واستراتيجيات تنميته، ومهارات

 تدريسه، وتقويمه، ومعوقاته.
o اته، وأهدافه، ومهاراته، وخطو : التحدث: تعريفه لغًة واصطالًحا، وأهميته، المحور الثالث

وعوامــل النجاح في التحدث، واألنشطــة التي تحقق مهارات التحدث، ومجاالت وصور 
 التحدث، وطريقة تدريس التحدث، وأمور يجب مراعاتها عند التحدث.

o ومراحلها،  وأهدافها، وأهمتها، القراءة: تعريفها لغًة واصطالًحا، :الرابع المحور
 امها، ومظاهر وأسباب الضعف القرائي وأساليب عالجه، ومقترحاتومهاراتها، وأقس

 للضعف القرائي، ووسائل ترغيب الطالب في القراءة. عالجية
o خصائص الطالب النمائية وتطبيقاتها التربوية.المحور الخامس : 

 المحور األول: اللغة العربية ومهاراتها 2.1

 مفهوم اللغة: 2.1.1
بين البشر، وهي مفتاح التواصل الفكري والثقافي تعد اللغة وسيلة التفاهم والتخاطب 

 لإلنسان حتى يستطيع أن يعبر عن أفكاره ومشاعره.

أو مكتوبة، ابتكرها اإلنسان لتكون وسيلة االتصال والتفاهم مع  منطوقةاللغة هي رموز و 
غيره، وهي بهذا المعنى ضرورة اجتماعية، إذ هي التي تؤلف بين أفراد المجتمع اإلنساني، 

وحد بين أغراضهم وأهدافهم في الحياة، ثم هي عامل فعال من عوامل تطور المجتمع ورقيه؛ وت
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ألنها مرآة صافية تنعكس عليها صورة صحيحة لحياة الجماعات البشرية، فمن خاللها نستطيع 
أن نقف على درجة عقلية كل أمة وعواطفها وحظها من الثقافة، كما هي وسيلة للتأثير في 

 ( 5م، ص1980 ،لتراث العلمي والثقافي من جيل إلى جيل.)اإلبراشي والتوانسيالغير، ونقل ا

 تعريف اللغة: 2.1.2

 ــــن جنــــى ) عــــرف ــــوم عــــن  هــــابأناللغــــة ( 65ص ،م1952اب " أصــــوات يعبــــر بهــــا كــــل ق
أغراضهم، فاللغة هي اإلنسان، وهـي الـوطن، وهـي األهـل، وهـي نتيجـة التفكيـر، وهـي مـا 

 العقل ". يميز اإلنسان عن الحيوان، وهي ثمرة
  فــــي مقدمتـــه: " اعلـــم بـــأن اللغـــة فــــي (  546م، ص 1978)  كمـــا عرفهـــا ابـــن خلـــدون و

؛ فــال بــد أن وتلــك العبــارة فعــل اللســان المتعــارف عليــه هــي عبــارة المــتكلم عــن مقصــوده،
هـــو فـــي كـــل أمـــة بحســـب ررة فـــي العضـــو الفاعـــل لهـــا وهـــو اللســـان، و قـــتصـــير ملكـــة م
 اصطالحاتهم ".

  رمــــوز أو أصــــوات ذات داللــــة بهــــا يعبــــر " بأنهــــا"  :(92م، ص1983)ويعرفهــــا مجــــاور
اإلنسان عما في نفسه ويجول في خاطره، وهي اسـتعمال مقصـود شـعورًيا ألي صـوت أو 
ـــى آخـــر، أو مـــن  إشـــارة أو عالقـــة، لنقـــل حقيقـــة أو فكـــرة أو شـــعور أو انفعـــال مـــن فـــرد إل

 جماعة إلى أخرى ".
  نظـام صـوتي رمـزي محـدد  كونهـا:خرج عن أن اللغة ال ت( 7م، ص2004حلس ) ويرى "

إلرضــــاء ؛ ق عليــــه جماعـــة مــــن النــــاس عـــن طريــــق القــــراءة أو الكتابـــة أو المشــــافهةـتتفـــ
ن تألفــه اللغــة مــن وجــوه أال فيضــيف كــل جيــل إليهــا مــا يمكــن يـــحاجــاتهم وتتوارثــه األج

 والتطور.السعة 

 أهمية اللغة: 2.1.3

تعتز كل أمة بلغتها؛ فهي رمز كيانها وسيادتها، وعنوان شخصيتها وبقائها، ومستودع 
( النقاط التالية كأهمية للغة 28م، ص2009عاشور ومقدادي ) وذكرتراثها الفكري والحضاري، 

 العربية، وهي:

ء تعد وسيلة تتلقى بها المعارف، وأداة يتم بها تفاهم اإلنسان مع بني جنسه فـي كـل أنحـا -1
 العالم.

 يعد النجاح بها من شروط النجاح في الحياة، وبها يتم التأثير على اآلخرين. -2
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ـــين أفـــراد  -3 ـــاط الروحـــي، وتكـــوين اتجاهـــات وأفكـــار مشـــتركة ب أنهـــا مـــن أهـــم وســـائل االرتب
 المجتمع.

ــــر؛ فمــــن خــــالل اللغــــة ُتعــــرض األفكــــار واالنفعــــاالت، كمــــا أنهــــا أداة لتســــجيل  -4 أداة تعبي
 واألفكار، والمشاعر.الخبرات، والتجارب، 

ويرى الباحث أن اللغة هي وسيلة مهمة؛ لكونها األداة المعتبرة في عملية توصيل 
 المعلومات والمفاهيم للطالب، كما أنها الناقل الصادق للمشاعر، واألفكار، واالهتمامات.

 خصائص اللغة:  2.1.4

 ن.أنها لغة إنسانية؛ أي خاصة باإلنسان تعبر عن مطالبه، وتوصله باآلخري 
 .أنها مكتسبة؛ أي يكتسبها الفرد من عائلته ومجتمعه 
  ــا يصــبح لهـــا أنهــا أصــوات: واألصــوات تــنظم فــي وحــدات، تحمــل كــل منهــا معنــًى معيًن

 مدلوالتها.
 .أنها عرفية؛ ألن أفراد المجتمع تعاونوا واتفقوا على األلفاظ ودالالتها 
 از النطق اإلنساني.أنها متشابهة: إذ إن اللغات تتشابه في أنها تصدر من جه 
  أنهـــا متغيـــرة: إذ تتغيـــر بحســـب الظـــروف والمســـتجدات التـــي تتعـــرض لهـــا فـــي المراحـــل

 (58م، ص2003المختلفة.)الدليمي، والوائلي، 

ويؤكد الباحث أن خصائص اللغة هي التي أعطتها أهميتها، ودورها المهم في حياة البشر 
 نسانية.كأداة مهمة في االتصال والتواصل في المجتمعات اإل

 وظائف اللغة: 2.1.5

 وتتمثل في:  االجتماعية،الوظائف  .1
 .شباع الحاجات والمطالب  أداة التفاهم، وسيلة الفهم واإلفهام وا 
 .رباط قومي قوي للشعوب 
 .الداللة على مدى تحضر األمة، ورقيها في أحوالها االجتماعية 
 .وسيلة الدعاية والتعامل 
  حاضرها وماضيها.مظهر اإلنسانية المتميز، ورباط ما بين 
 .التوجيه الديني والتهذيب الروحي 
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 وتتمثل في:  الثقافية،الوظائف  .2
 .تسجيل التراث العقلي 
 .وسيلة التعليم وتحصيل الثقافات، والتزود بالكثير من القيم والمعايير 

 وتتمثل في: النفسية، الوظائف  .3
 .التأثير واإلقناع 
 .التذوق الفني 
 .إشباع الحاجات النفسية 

 وتتمثل في:  العقلية،الوظائف  .4
 .من عوامل النمو الفكري؛ ألنها تزود الفرد بأدوات التفكير 
 .تكوين العادات العقلية 
 .تكوين المدرك العقلي 
  ،(26 – 18م، ص ص 1975تحليل الصورة الذهنية وتركيبها.)سمك 

ه، وهي تعني أن اللغة ال تدرس على أنهـا هـدف خـاص مقصـود لذاتـ الوظائف التربوية: .5
بـل هــي وســيلة لبلــوغ هـدف أســمى وأعظــم، أال وهــو تربيـة األجيــال؛ أي باختصــار جعــل 

 (59 م، ص2003 والوائلي، اللغة وسيلة للتربية. )الدليمي

مـن خـالل اللغــة ؛ألنه الباحـث أن مـن أهـم وظـائف اللغـة التفـاهم والتواصـل بـين البشـر يؤكـدو 
 وسيلة التعليم والتعلم. كما أنهايعبــر الفرد عن مشاعره وأفكاره، 

 العوامل المؤثرة في النمو اللغوي:  2.1.6

 النضج والعمر العقلي. -1
 ثقافة الوالدين. -2
 تعدد اللغات. -3
 المحيط األسري. -4
 الذكاء. -5
 الحالة االقتصادية واالجتماعية. -6
 الصحة. -7
 عدد األطفال في األسرة وترتيب ميالد الطفل. -8
 مهارة النمو الحركي. -9
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 الجنس. -10
 الحالة االنفعالية. -11
 التشجيع والتدريب واالختالط باآلخرين. -12
 (58 – 51م، ص ص 2003دور الحضانة ورياض األطفال.)عاشور والحوامدة،  -13

 :وسائل تنمية الثروة اللغوية 2.1.7

 :(101 – 88ص ص م،1983) مجاور حددها كما
 القراءة الواسعة المتعمقة التي تربط المتعلم بثقافة أوسع وأفكار أعمق. -1
خبرات التالميذ بالمشاهدة والمالحظة والممارسة والتفاعل مع العمل على زيادة  -2

 اآلخرين.
 جعل التلميذ على صلة بالمصادر والمراجع. -3
 استعمال القواميس الممكنة. -4
 تحليل الكلمات وما يتفرع عنها من كلمات أخرى. -5
 التعريف بالكلمات وتحديد معناها. -6
 ربط الطفل بالمكتبة. -7
 استعمال الفهرس بصورة جيدة.  -8

 :األهداف العامة لمنهاج اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي 2.1.8
 هي كالتالي:  ،(72–71 ص ص م،2003ي والوائلي )ــا الدليميوضحه ومن أهم األهداف كما

أن يقرأ قراءة صحيحة معبرة مادة مشكولة، وقراءة صحيحة تعتمد على القواعد  -1
 األساسيـة في المادة غير المشكولة.

 كتابة صحيحة واضحة بسرعة مناسبة.أن يكتب  -2
 أن يراعي في كتابته قواعد الخط الصحيحة وقواعد الترقيم. -3
 أن يستوعب مضمون ما يقرأه أو يسمعه بسرعة مناسبة. -4
بداء الرأي فيه. أن يستطيع التفاعل مع ما يقرأه أو يسمعه، -5  ومناقشته، وا 
تعبيًرا شفوًيا سليًمـا أن يعبر الطالب عن حاجاته ومشاعره ومشاهداتـه وخبراته  -6

 وتعبيًرا كتابًيا فصيًحا.
أن يكتسب ثروة لغويـة تمكنه من التعبير السليم عن المواقف التي يمر بها في  -7

 حياته.
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 التي يدرسها تطبيًقا سليًما.والصرفية واإلمالئية أن يطبق القواعد النحوية  -8
 .أن تنمو لديه عادة المطالعة الحرة طلًبا للمعرفة واالستمتاع -9

 ل المعرفة.الذات في تحصي أن يكتسب الرغبة في التعلم الذاتي، واالعتماد على -10
 أن يألف استخدام معاجم اللغة والموسوعات وغيرها. -11
 أن تتعزز فيه الميول األدبية والمواهب الفنية والتذوق الجمالي. -12
 أن ينمو اعتزاز الطالب بأمته العربية اإلسالمية. -13

 :الثالث األساسية للصف ـأهداف اللغة العربي 2.1.9

 م، ص ص1983؛ فهي وكما حددها مجاور )بعدهاــا وم-والمقصود بهذه الدراسة 
 ( تتلخص فيما يلي:150 – 147

ــــوات الســـابقة مـــن التلقائيـــة فـــي  -1 التركيــز القـــوي علـــى تحقيـــق أهـــداف اللغـــة فــي السنـ
ـــر، وتحقيــق االجتماعيــة للطفــل باللغــة، واالســتعمال الصــحيح للغــة، وت نظــيم التعبيـــ

 التفكيــر، والسيطرة على النطق وأصوات الحروف.
تمكــين الطفــل مــن الســيطرة الكاملــة علــى مهــارات االســتماع والتحــدث، ومــا يتصــل  -2

 بهمــــــا من آداب.
 تمكين الطفل من السيطرة على مهارات القراءة. -3
 تمكين الطفل من السيطرة على مهارات الكتابة األكثر تعقيًدا. -4
 الثقافة والتراث الثقافي الذي ينتمي إليه مجتمعه.ربط الطفل بلغة  -5
إيجاد اتجاه إيجابي نحو اللغة القومية، وأنها مظهر مـن مظـاهر شخصـية المجتمــع  -6

 وبناء كيانه.
 التعرف على الفروق الفردية بين األطفال في اللغة ومواجهتها. -7
 تكوين اتجاه إيجابي وميل نحو القراءة والكتابة. -8

 ية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم:أهداف اللغة العرب  2.1.10

 ــة كماالدراسالمستهدف في هذه  اللغة العربية للصف الثالث لمبحثاألهداف العامة 
ء ساســي الجز ا الجميلة للصف الثالث األــفي كتاب لغتن وكما جاء والتعليـــم،ا وزارة التربية ـــأقرته

 :، وهي كالتاليم2017/م 2016 المناهج لعامـز مرك الثاني الصادر عن
 يوظف اللغة العربية في االتصال والتواصل واالتصال بشكل  سليم . -1
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 يستمع إلى نصوص االستماع بانتباه  وتفاعل. -2
 يعبر عن لوحات المحادثة وصورها شفوًيا بلغة  سليمة . -3
 ( كلمًة قراءًة جهريًة سليمًة ومعبرًة.70 – 50يقرأ نصوًصا ) -4
 األنشطة المختلفة. يتفاعل مع النصوص من خالل -5
 يكتسب مهارات التفكير )الناقد واإلبداعي( وحل المشكالت. -6
 يكتسب ثروة لغوية )مفردات، وتراكيب، وأنماًطا لغويًة جديدًة(. -7
 يكتب جماًل وفق أصول خط النسخ. -8
( كلمًة إمالًء منظوًرا مراعًيا المهــارات الواردة في 30 – 20يكتب نصوًصا ) -9

 الكتاب.
 عن مواقف وصور  معطاة . يعبر كتابًيا -10
 ينشد مجموعًة من األناشيد مع التلحين. -11
يتمثل القيم اإليجابية، مثل: حب الوطن، واالعتزاز باللغة العربية، واإليثـار،  -12

 والصدق، ومساعدة اآلخرين واحترامهم، ... إلخ.

الباحث أن أهداف تعليم اللغـة العربية تتلخص في فهم المـادة  يحددوفي ضوء ما سبق 
سواًء كانت مقروءة أم مسموعـة، وكذلك القدرة على استخدام اللغـة  الطالبالمعروضة على 

دراك العال قات وظيفًيا؛ كالًمـا وكتابًة بوضوح ودقة، وأخيًرا تمثل المعاني المرادة من النص وا 
 من النص المقروء أو المسموع.بينها، وذلك لتحقيق الهدف 

 ني: االستماعالمحور الثا 2.2

 االستماع في اللغة:  2.2.1

اشتق االستماع من مادة " سمع "، ُيقال سمعـه سمًعا وسماًعا وسماعة سماعية، والسمع 
حسب األذن وما وقر فيها من شيء تسمعه، وسمعه الصوت وأسمعه: استمع إليه: أصغى، 

 (40م، ص1787االستماع لما ُيقال وينطق به.)الفيروز آبادي، ورجل سم اع إذا كان كثير 

أما االستماع فمن "استمع" وهو وزن "افتعل" يدل بالزيادة على معان، منها: االجتهاد 
والطلب، كاكتسب واكتتب، ومعناها اجتهد وطلب الكسب والكتابة، وعلى معياره " استمع"؛ أي 

 (164 ، صت ، د.منظور)ابن طلب السمع وجد  في سبيله.
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  االستماع في االصطالح: 2.2.2

  ُيعــرَّف االســـتماع بأنـــه: " تعمـــد تلقــي أي مـــادة صـــوتية بقصـــد فهمهـــا، والـــتمكن مـــن تحليلهـــا
ـــب مـــن المســـتمع ذلـــك  ـــرأي فيهـــا إذا طل بـــداء ال واســـتيعابها، واكتســـاب القـــدرة علـــى نقـــدها، وا 

 (144ص  ،م1998، ".)والي
 ( االســـتماع بأنـــ146 م، ص1986ويعـــرف أحمـــد )ـــة ع ـــب جهـــًدا يبذلـــه ه: " عملي قليـــة تتطل

ــــا إذا لـــزم األمـــرجاعهع فـــي متابعـــة المـــتكلم، وفهـــم مـــا يقولـــه، واختـــزان أفكـــاره واستالمســتم ر، ـ
جراء عملي  ات ربط بين األفكار المتعددة ". وا 

  ودة تهــدف إلــى ـ"عمليــة مقصــ اع بأنــه:فيعرفــا االســتم (80م، ص2001ومنــاع ) طعيمــةأمــا
 ".سير، واالشتقاق ثم البناء الذهنيوالفهم، والتحليل، والتفاكتساب المعرفة، 

  يعطــي فيهــا المســتمع عمليــة" ( يوضــح أن االســتماع هــو:22م، ص2008ي )الســليتبينمــا 
 اهتماًما خاًصا وانتباًها مقصوًدا لما تتلقاه أذنه من أصوات".

ة، هذه السابقة أن االستماع عملية مكتسبة وليست فطري التعريفاتإذن يستدل من 
 العملية تتطلب اإلدراك والفهم والوعي والتحليل انتهاًء بالتقويم.

 ا إجرائياا لالستماع بأنه المسـتمع  : عمليـة عقليـة مقصـودة ُيعطـي فيهـالذا أوجز الباحث تعريفا
ى عمليـات فًنـا يعتمـد علـ ُيعد  اهتماًما خاًصا، وانتباًها خاًصا لما تتلقاه أذنه من أصوات، فهو 

 معقدة يتآزر فيها الفكر مع حاسة السمع.

 الفرق بين السمع أو السماع واالستماع واالنصات:  2.2.3

 (، وذلك بالتالي:146ص  ،م1996الشنطي ) بينهاحيث أوضح الفروق فيما 

  :وال إرادة فهم وتحليل، وقد ينقطع لعامل )ما(. قصدوهو تلقي األصوات بال السماع 
 :رادة وفهم وتحليل، وقد ينقطع لعامل )ما(. االستماع  وهو تلقي األصوات بقصد وا 
  :وال ينقطـع بـأي عامـل مـن العوامـل؛ لوجـود العزيمـة االستمــاعوهـو أعلـى درجـات اإلنصات ،

 جس مخ جخ  مح جح مج  :تبــارك وتعــالى-القويــة فــي المنصــت، يقــول هللا 
 .[204األعراف: ]   خس حس

 رة واتخــاذ العبــالفائــدة،  اسـتخالص مــعيعنــي االسـتماع واإلنصــات  المســتوى فهــذا مـا التــدبر: أ
أعلــى مراحــل االســتماع، حيــث المبالغــة فــي فالتــدبر هــو  مع إليــه اإلنســان،تفيمــا يســ والتفكــر
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ـــــك خالـــــد االســـــتماع واالســـــتغراق فيـــــه. ـــــع اإلليكترونـــــي لجامعـــــة المل شـــــوهد بتـــــاريخ ، )الموق
 م( من خالل الرابط 15/11/2016)

http://olomna.org/?q=ar%2Fvideo%2F65%2F173%2F207%2F47  

ة قيقـودات بطريقة بليغة الستماع واإلصغاء واإلنصـبين السماع وا قَ رَّ والقرآن الكريم فَ 
 ومناسبة للموقف:

  :ومثالـه فـي كتـاب هللا العزيـز فـي قولـه تعـالى:يكـون بقصـد ومـن دون قصـد، فالسمع  يب 
 [55القصص: ]  نت مت  زت رت

 :ـــادة، قــال هللا تعــالى: واالســتماع  جم يل ىل مل خل  يكــون بقصــد مــن أجــل االستفـ
 [.29األحقاف: ] َّمم خم حم

 :حيـــث التركيـــز وتفاعـــل القلـــب والمشاعـــــر، قـــال تعــــالى: واإلصـــغاء يك ىك مك لك اك 

 [٤التحريم: ] َّيلىل مل
 :تعـالى:ماع، قال هو ترك األشغال والسكوت والتفرغ لالست واإلنصات  مح جح مج  

 [204األعراف: ]   خس حس جس مخ جخ

كب روا ا كب ر ف: "إنما ُجع ل اإلمام ليؤتم  به فإذ--وعن أبي موسى األشعري قال، قال رسول هللا 
ذا قرأ فانصتوا  ". )أخرجه مسلم(وا 

( بأن: "هناك فروًقا جوهرية بين السماع واالستماع 128م، ص2007) مدكورويؤكد 
ا واالنصــات، فالسماع هو مجرد استقبال األذن لذبذبات صوتية من مصدر معين دون إعارتها انتباهً 
عة مقصوًدا، أما االستماع فهو إدراك سمعي، وفهم، وتحليل، وتفسير، ونقد، وتقويــم للمادة المسمو 

ــز االنتباه على ما  :موضوعية وعلمية مناسبة، وبالنسبة لإلنصات فهوفي ضوء معايير  تركيــ
يسمعه اإلنسان من أجل تحقيق هدف معين فهو كاالستماع، فالفرق بينهمـا في الدرجة وليس في 

 طبيعة األداء.

 أهمية االستماع: 2.2.4

المحيط به  إن االستماع أحد الفنون اللغوية المؤثرة في اتصال الطالب بالعالم الخارجـي
وباآلخرين من حوله، إذ يستطيع من خالله اكتساب عدد من المفردات اللغويـة، وأنماط الجمل 

http://olomna.org/?q=ar%2Fvideo%2F65%2F173%2F207%2F47
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والتراكيب، واألفكار، والمفاهيم، وكذلك تنمية المهارات اللغوية المتعلقـة بالتحدث، والقراءة، 
ختلف، وما هو والكتابة، فالطالب القادر على تمييز األصوات، ويستمـــع جيًدا إلى ما هو م

ـــــز بين األفكار الرئيسية،  متشابه، وأسلوب نطقهما، ومخارج الحروف الصوتية، يستطيع أن يميـ
مـاع شرًطا واألفكار الثانوية في الموضوعات التي يستمع إليها من اآلخــرين، لذلك ُيعد  االست

م، 2008فعن طريق االستماع يكتسب الطالب ثروتـه اللفظية.)الطحان،  أساسًيا للنمو اللغوي؛
 (.12ص 

وألهمية االستمـاع يجب أن يتدرب األطفال على هذه المهارة في سن مبكرة حتى يتعودوا 
ن على ذلك، حتى تعطيهم هذه المهارة القدرة على تصــور األفكـار من خالل األلفاظ المنطوقة م

  ستطيع تصويــر هذه األفكار وطرحها والتعبير عنها شفوًيا أو كتابًيا.قبل المتحدث، وبذلك ي
 (.93م، ص2007)أبو الضبعات، 

 يكتسب الفرد الكثيـر من المفردات، ويتعلم أنماط الجمل والتراكيب االستماعومن خالل 
ة ، فالقدر تابةمتلقًيا األفكار والمفاهيم، ويستطيع أن يكتسب المهارات األخرى للغة كالًما وقراءًة وك

على تمييز األصوات شرط لتعلمها، واالستماع الجيد شرط أساسي لحماية اإلنسان من الوقوع 
في أخطاء كثيرة، فاألصم يتعرض لكثير من األخطاء التي ال يستطيع أن يدرك مصدرها أو أن 

 (.21م، ص 2008يحـدد اتجاهها.)السليتي، 

لغة األربع من حيث ممارسة اإلنسان وقد صور أحد الكتاب العالقة بين مهارات ال
كل  العادي بقوله: " إن الفرد العادي يستمع ما يوازي كتاًبا كل يوم، ويتحدث بما يوازي كتاًبا

م، 1999)زقوت،  أسبوع، ويقرأ ما يوازي كتاًبا كل شهر، ويكتب ما يوازي كتاًبا كل عام".
 (131ص

( %80- %50سان يصرف )( أثبت بأن اإلن82م، ص2002إضافًة إلى أن بوازن )
 من ساعات يقظته في االتصال حيث يمضي:

 % في االستماع.45 -
 % في الكالم.30 -
 .% في القراءة16 -
 .% في الكتابة9 -
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 اإلنسان نشاطات من اللفظي التواصل مهارات ويوضح يبين :(2.1) شكل
 أهمية االستماع في النقاط التالية:( 28م، ص2001ويلخص البجة )

 مكانة كبيرة في الحياة األسرية االجتماعية بشكل عام. يمثل االستماع -1
 االستماع الجيد قادر على تحسين استيعاب المتعلمين لألفكار المطروحة. -2
 يساعد االستماع الجيد على إثراء حصيلة المستمع من مفردات وتراكيب. -3
اء لألطفال في تعليمهم القراءة، والكتابة، والحديث الصحيح سو االستماع الجيد وسيلة ناجحة  -4

 في اللغة العربية أو في المواد األخرى.
 يلزم الدارسين في المحاضرات والندوات وخصوًصا عند عدم وجود كتاب مقرر. -5
لتي ـار واألحاديث المتنوعة اوالنصائح واألخبالتوجيهات إلى  يلم المتعلم من خالل االستماع -6

 وله.تدور ح

 ( في النقاط التالية:101–98م، ص ص 2007ويلخصها أبو الضبعات )
 .دقة االستماع واالنتباه المركز 
 التجاه.فهم الموضوع فهًما شاماًل يشمل التحليل والتفسير والموازنة والنقد والتقويم وتكـوين ا 
 تدوين الحديث أو موضوع االستماع. 

ة واألولى التي يعرفها كونه المهارة األساسي ويؤكد الباحث على أهمية االستماع،
وحتى اإلنسان، ويتعلم من خاللها االتصال والتواصل مع العالم الخارجي منذ أن كان وليًدا 

 ه األخيرة على هذه األرض.لحظاتـ ـةنهاي
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 :يلي بما االستماع أهمية إيجاز يمكنمن خالل االطالع على األدب التربوي و 

  لالسـتماع أهميــة كبــرى فــي حفــظ القــرآن الكــريم قبــل أن ُيكتــب فــي المصــحف، فكــان صــحابة
 --فيحفظــوا عــن طريــق االســتماع للنبــي  --يســمعون عــن الرســول  --رســول هللا 

 أثناء قراءته للقرآن الكريم.
 .لالستماع أهمية في حفظ الحديث النبوي الشريف قبل كتابته 
 الطالب وتنمية مهاراته. االستماع ركن أساسي في تحصيل 
 .ُيعد  االستماع أساس فنون اللغة في التعليم والتعلم مًعا 
 وقلبه بعينيه فيصغي جوارحه كل يستثمر المستمع ألنالمتحدث؛  لفهم مهمة مهارة. 
 حـل فـيمسـاعدتهم و  ،المتبـادل الفهـم علـى تـاوالجماعـ األفـراد مسـاعدة فـي فعالـة وسـيلة 

 مشكالتهم.
 أنواعها. بكل والثقافة والمعرفة المعلومات الكتساب مجدية طريقة 
 هـتراثـ حفـظ الشـخص يسـتطيع والثقـافي، حيـث الحضـاري  التـراث حفـظ فـي االسـتماع يساعد 

  .االستماع طريق عن وتاريخه
   دوسـر  واألحاديث اتشكالمناق واالنتباه، اإلصغاء تستدعي التي المواقف من كثير عماد ُيعد 

 .وغيرها اإلذاعة وبرامج القصص
 المـتكلم،  ومتابعـة ،الـذهن رـوحصـ اإلصـغاء، حسـن علـى األفـراد تدريب على االستماع يعمل

 الفهم. وسرعة
 إدارته وحسنالفصل،  وضبط المعلومة، إيصال على المعلم يساعد.  
   البشري  للسلوك الموجهة الفكرية العمليات لمعظم الطبيعية المقدمة االستماع عملية ُتعد. 

 االستماع: عناصر عملية 2.2.5

 قد يتصور البعض أن االستماع عملية واحدة تتم بشكل مستقل، لكنها في الحقيقة 
 تنقسم إلى أربعة عناصـر، كما اتفق على ذلك الكثير من الباحثين والعلماء، مثل 

(Bozek, 1986,p.3 )Molina, 1997,p.20)) و(Edleston, 1987,p.16 )وهي: 

السـمعية )القـدرة علــى السـمع(، واإلحســـاس  ةعمليـة سيكولوجيـــة، تشـمل الحــد اإلحسـاس: -1
السمعي يعني القدرة على التمييـــز بين األصوات، ومـزج األصــوات مًعـا بعضـها بـبعض، 
ــــة  ــــرة، وكـــذلك تشـــمل الحـــدة المرئي ـــة مـــن األصـــوات مـــن الذاكـ واإلمســـاك بســـياقات متوالي
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)البصرية(، حيث إن النظر يساعد الفـرد علـى أن يفهـم الرسـائل التـي يسمعهــــــا، ويسـمى 
 المالحظة".األحيان "االستماع بالنظر" أو "بعض 

ويشــمل فهــم المعنــى عــن طريــق الحــواس، حيــث يقــوم الفــرد بترجمــة الرمــوز  التفســير:  -2
، يوصــلها إلــى المستمـــع؟اللفظيـة ليقــرر مــاذا يقصــد المــتكلم؟، ومــا الرسـالة التــي يريــد أن 

 ويقوم المستمع بالتفسير عنـدما يحـاول أن يفهـم الرسـالة التـي يسـمعها، أمـا عمليـة تفسـير
ــــردات،  ــــرات الشخصيـــــة، والمف ــــى العديــــد مــــن العوامــــل، )مثــــل: الخب الرســــائل فتعتمــــد عل

 والمزاج، والوقت، والرسائل السابقة، والعواطف، واالنفعال، والتفاعل، إلخ(.
 وفيه يدمج المستويان السابقان مًعا حيث يشمل:التقويم:  -3

  الحكم على ما قد يفهم من ترجمة كالم المتحدث الذي يستخدم الرسـالة فـي بنـاء
 من الشيء المسموع. واالستداللالمعنى 

 .ربط الرسائل بشيء معروف بالفعل 
 .تنظيم مكونات الرسالة بصورة مفيدة 
 ال  مقارنــة المصـــادر العديــدة للمعلومــات بمــا يمكــن أن يوافـــــــــق رأي المتحــدث أو

 يوافقه .
: أرفـع مســتويات االسـتماع، وتعتمــد علـى المسـتويات الثالثــة السـابقة، ويجمــع االسـتجابة -4

المسـتمعون فـي مسـتوى االســتجابة بـين المعرفـة والشـعور، فيكونــون قادريــن علـى تصــور 
ها على نحو كامـل، وتـذوق أسـلوب الرسـالة، وقوتهـا، ومتابعـة المـتكلم األفكار التي سمعو 

 بأذهانهم، وتفكيرهم. 

 خطوات عملية االستماع: 2.2.6

كمهارة أساسية وفاعلة في االتصـال مع اآلخرين، وُيقصد بها  االستماعُتعد  مهارة  
اء النتباه، وا عطاإلنصات والفهم والتفسير، وتتضمن مهارة االستماع ثالث خطوات: االستقبال، وا

 معنى للمسموع.

 –يستقبل المستمعــون المثيرات السمعية أو المثيرات السمعية  في الخطوة األولى:
ــة من أذن المتحدث.  البصريـ

يركز المستمعـون على مثيرات مختارة متجاهلين المثيرات  في الخطوة الثانية: 
رفة الصف؛ فإن  عليهم االنتباه إلى المشوشـة، وألن هناك مثيرات عديدة ُتحيط بالطلبة في غ

 رسالة المتحدث، مركزين االنتباه على أكثر المعلومات أهمية في تلك الرسالة.
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 فإن  المستمعين ُيعطون معنى أو يفهمون رسالة المتحدث. أما في الخطوة الثالثة:

، وأصعب بكثير من عملية القراءة؛ ألن صعبةولذلك تعتبر عملية االستماع عملية 
المستمع يتابع حديث المرسل، وُيحلل هذا الحديث، ويعمل على ربط أجزاءه ومكوناته، ومن ثم 

م، 2007)أبو الضبعات،  استخالص األفكار المتعددة والفكرة العامة من موضوع البحث.
 (98ص

مترابطـة ومتداخلة، وال يمكن فصلها في شكل  الخطواتأن هذه  على الباحث يؤكدو 
 نقاط وخطوات.

 ع االستماع: أنوا 2.2.7

 .االستماع بقصد الحصول على معلومات -1
 االستماع بقصد االستمتاع. -2

 االستماع بقصد التحليل والنقد. -3

 االستماع المقطع، كاالستماع إلى الخطيب لفترة ثم االنصراف عنه. -4

ة علـى ، كاالستماع إلى مناقشة ال للتأثر بها، ولكن لإلسهام في المناقشـــالعابراالستماع  -5
 طرح.ضوء ما 

ة، فيسـتجيب عاطفًيــا ذهنيـاالسـتماع التـذوقي، والـذي يكـون فيـه المســتمع فـي حالـة يقظـة  -6
 (79م، ص2010،لما يستمع إليه. )طاهر

 ( فيقسم االستماع إلى األنواع التالية:31م، ص2001أما البجة )

اء الذي يؤديه الفرد في المواقف ك اإلصغويقصد به ذل :اإلصغاء االجتماعي -أ
 معينة.االجتماعية ال

نه ليس أي أ ثانوية؛اء يؤدى بصورة من اإلصغـ وهو ضرب :اإلصغاء الثانوي  -ب
نما يكون مصاحًبا لعمل آخر، مثال:المقص اع الموسيقي المصاحب اإليقـ ـود لذاته، وا 
 للتمثيل.

 ـاء الذي يتمثل باستماعنا المباشر لفناللون من اإلصغ وهو ذلك :اإلصغاء اإليقاعي -ت
 الموسيقا، أو الغناء، أو القصص التمثيلية.إيقاعي كالنشيد، أو 



23 

ل اع الجيد إلى استخدام األلفاظ من قبـنوع في االستمويتمثل هذا ال :اإلصغاء الناقد -ث
ة، ومن أمثلته: االنتبـــاه بوعي وفهم إلدراك المعاني الصحيحالمتحدث في مواضعها 

 (130م، ص2007 ،من السياقات المختلفة.)مدكور

الستماع التحليلي والناقد هما من أهم أنواع االستمـاع؛ وذلك ألن الباحث أن اويؤكد 
دراك وفهم الرسالة  لمعلم ايأتي في أولوية النظـام التعليمي بأكمله، بما يشمل  التعليميةتحليل وا 
 والطالب والمادة التعليمية.

 آداب االستماع:  2.2.8

ى االستماع، للوصـول إلعلى المتعلم االلتزام بها في أثناء عملية  يجبمن اآلداب التي 
 التعلم المثمر ما يلي:

 االنتباه وعدم مقاطعة المتحدث. -1
 االنصراف الكلي إلى المتحدثين تقديًرا لمشاعر اآلخرين. -2
 تقدير آراء المتحدث، ولو كانت معارضة آلراء المستمع. -3
 إظهار المتعة والتقدير لما يقوله المتحدث. -4
 االستماع.عدم إصدار تعليقات ساخرة أثناء  -5
 عدم إظهار الملل أثناء االستماع، مثل: الضجر، أو النعس، أو التشاؤم. -6
 ترك الفرصة الكاملة للمتحدث للتعبير عن وجهة نظره. -7
 الصبر في االستماع إلى من يعاني عيوب في النطق. -8
 إحداث استجابات مناسبة اتجاه الحديث، عن طريق تعبيرات الوجه. -9

 روح للمناقشة.عدم الخروج عن الموضوع المط -10
 م، 1988)الســــيد، الحــــرص علــــى االســــتماع أكثــــر مــــن الحــــرص علــــى الكالم. -11

 (111ص 

وجوب التأكيد على آداب االستماع وتفعيل االلتزام بها في على الباحث هنا  يذكرو 
كلوحة القوانين الصفية ولوحة آداب االستماع،  واضحةمدارسنـا، من خالل وضع محددات 

لزام الطالب بها من خ الل عقد تعليمي بين المعلم وطالبـه، للوصول إلى تحقيق األهداف وا 
 التعليميـة والسلوكية المراد التوصل إليها خالل الحصة الدراسية، والعام الدراسي ككل.
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 عالقة االستماع بفنون اللغة األخرى: 2.2.9

 وانـبعض التربويين أن االستماع والتحدث مهارتان تنم أكد عالقة االستماع بالتحدث:
ارات االستماع يتبعه نمو في فالنمو في مهــ بعضهما البعض، ويكملوتعمالن مًعا بالتبادل، 

مهارات وفنون اللغة، وبالتدريب يحصل الطفل على كفاءة فيها، كذلك توجد فرص تعليم 
 .(51 م، ص1998 ،يونسالحياة االجتماعية والدراسية.) اع في كل مواقف الحديث فيـاالستم

( أنه يجمع بين فني التحدث واالستماع الكلمة 145م، ص2011الباري )ويؤكد عبد 
المسموعـة والصوت المحمـول على وسط ناقل لهذا الصوت وهو الهـواء، والعالقة بين االستماع 
والتحدث تتجلى في أن التحدث يمثل جانب اإلرسـال، واالستماع يمثل جانب االستقبال، وال 

غة إال من خالل استماعه لهذه اللغة في البداية، فالتحدث يعكس ل يمكن للمتكلم أن يكتسب اللغة
 االستعمال اليومي التي يمارسها المتكلم في بيئته االجتماعية.

د إذن التحدث واالستماع هما وسيلتان أساسيتـان لالتصال في مراحل العمر المبكرة، وُيع
 م اإلدراكية في النمو العقلي فياالستماع على األخص من العناصر األساسية في تكوين المفاهي

 (.34م، ص 1986هذه المرحلة. )أحمد، 

ـــان أساسيتان بالباحث  يوصيو  أن االستماع والتحدث في المرحلة األساسية مهارتــ
ين وتسودان غالبيــة األنشطة المدرسية، ولذا ينبغي أن ُيخطط لهما في البرامج المدرسية كخبرت

ن حيث أن االستماع والتحدث وجهان لعملة واحدة، وُيمثالن فنين ممهمتين في حيـــــاة الطفل، 
 فنـون اللغة األربعـــة، وُيكمل كل  منهما اآلخر.

سيلة يرى بعض المربين أن االستمـاع نوع من القراءة؛ ألنه و عالقة االستماع بالقراءة: 
لى االتصال اللغوي بين المتكلم والسامـع، فشأنه  تي شأن القراءة، ال –في ذلك  –إلى الفهم، وا 

ذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعين، والقـراءة ا لجهرية تؤدي إلى هذا الفهم، وهذا االتصال، وا 
لتا كقراءة بالعين واللسان، فإن االستماع قراءة باألذن، تصحبها العمليات العقلية التي تتم في 

  (70م، ص 1991إبراهيم،)القراءتين: الصامتة والجهرية.

كما ويعد إهمال االستماع، وعدم العناية به عند بعض األطفـال سبًبا من أسباب 
ضعفهم في القراءة، وتعد الكلمات األكثر سهولة في القراءة هي الكلمات التي سمعها الطفل 

 (146م، ص 1986وتكلم بها من قبل. )أحمد، 
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( أن معامل االرتباط بين االستماع والقراءة ذو داللة 74م، ص1970ويوضح سمك )
ا إحصائية، فاالستماع هو األساس في التعلم اللفظي في سنوات الدراسة األولى، والمتخلف قرائيً 

يتعلم من االستمـاع أكثر مما يتعلم من القراءة، إذ إن القدرة على التمييز السمعي مرتبطة 
ذا كانت منخفضة أدى ذلك إلى تخلفه بالقراءة، ف ي فإذا كانت عالية تقدم الناشئ في القراءة، وا 

القراءة، كمـا أن الدقة في االستماع، والقدرة على التمييز فيه يساعد صاحبه على تحصيل 
ن األفكار األساسية، وعلى تذكرها فيما بعد، والتالميذ في المراحل األولى يتذكرون ما يسمعـو 

 مما يقرؤونه، ومع نموهم الفكري يحصل العكس.إليه أكثر 

ويرتبط كلٌّ من االستماع والقراءة باإلضافة إلى الفهم الحرفي للمسمـوع أو المقروء 
 (Graneui, 1971, p.53)بالذاتية الثقافية في تفسير وتحليل المادة المسموعة أو المقروءة.

كل األوقــات، ( أن االستمـاع يحدث في 125م، ص 1991كما يضيف مدكور )
لى فالمدرسـون يوضحون شفوًيا معاني الكلمات، وما يقوله الكتاب المدرسي، والتالميذ يستمعون إ

التالميـذ اآلخرين وهم يقرأون قراءة جهرية، أو يتحدثون عن موضوع معين في كتاب القراءة، 
 ويوضــح محتوياته، ومن هذا وغيره تتضح العالقة بين االستماع والقراءة.

م البعض  ؤكديو  الباحث أن العالقة بين االستمـاع والقراءة عالقة وطيدة، حيث قس 
راءة قالقراءة من حيث األداء إلى ثالثة أنــواع، وهي: القراءة الصامتــــة، والقراءة الجهرية، 

االستماع، حيث جعلوا االستماع جزًءا من القراءة بخالف البعض اآلخر الذي جعلوا فن 
 ة مستقلة.االستمـاع مهار 

 مهارات االستماع:  2.2.10

( بعض مهارات االستماع لمستوى المرحلة 83م، ص2007) مدكوروقد حصر 
 األساسيـة األولية بست مهارات أساسية، هي:

 مهارة التمييز السمعي. -1
 مهارة التصنيف. -2
 مهارة استخالص الفكرة الرئيسة. -3
 مهارة التفكير االستنتاجي. -4
 مهارة الحكم على صدق المحتوى. -5
 مهارة تقويم المحتوى.  -6
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 استراتيجيات تنمية مهارات االستماع:  2.2.11

 استراتيجية التدريس المباشر وغير المباشر: -أوالا 
يقوم فيها المعلم بتدريب الطالب على مهارات االستماع، هذا التدريب إما يتم بشكل 

ما أن  ون المعلم بتصميم مواقف تعليمية يتلقى فيها المتعلم يقوممباشر لكـل مهارة على حدة، وا 
تدريبات على مهارات االستماع بشكل عام، ولكن بطريقة غير مباشرة، وهذه المهارات، مثل: 

 مهارة التمييز السمعي، ومهارات التذكر السمعي، ومهارات استنتاج الفكرة الرئيسية.
 استراتيجية حل المشكالت: -ثانياا

تصميم مواقف تعليمية، كل موقف يمثل مشكلـــة حقيقية تواجه تبنى على أساس 
المتعلـــــم، ويجب عليه أن يتحرك ويقوم ببعض اإلجراءات لحل هذه المشكلة، وهي تنمي 

 االستماع اإلبداعي.

 استراتيجية اللعب: -ثالثاا
تقوم على توظيف فكرة اللعب والتنافس، وهي من األفكار المحببة للمتعلمين في كل 

تعلمين مراحل التعليم، وخاصة المرحلة االبتدائية، وتعتمد هذه االستراتيجية على إثارة دافعية الم
هــارة موزيادة حبهم لمواقف التعلم، وتسمح لهم باالستمتــاع خالل خبرات التعليم المختلفة، وتنمي 

 االستماع.

 استراتيجية التعلم التعاوني: -رابعاا

ميذ إلى مجموعات، ُتكلف كل مجموعة باالستماع إلى نص تقوم على مبدأ تقسيم التال
أو جزء من النص، على أن تكون هذه المجموعة مسئولة عن تقديم اإلجابات المتعلقـــــة بهذا 

ي ، وتقوم على مبدأ التعاون، وُتفيد في تنمية االستمـاع التفاعلالنصالنص أو بهذا الجزء من 
 االستماع الوجداني(.واالستماع العاطفي )يقوم على توظيف 

م( من خالل الرابط 15/11/2016شوهد بتاريخ ) )الموقع اإلليكتروني لجامعة الملك خالد،
 http://olomna.org/?q=ar%2Fvideo%2F65%2F173%2F207%2F417 

 االستماع:استراتيجية مثلث  -اخامسا 
المراد معرفة أثرها في تنمية مهارتي التحث والقراءة في هذه الدراسة، و   ستراتيجيةاال هيو 

ــعهي استراتيجية  ــــ  ،ثالثية مجاميع خالل من وتتم ،والقراءة والتحدث االستماع مهارات على تشجـ
 : خطواتها وأهم

http://olomna.org/?q=ar%2Fvideo%2F65%2F173%2F207%2F417
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 .ثالثية مجاميع إلى الطالب المعلم يقسم -1
 :يلي كما محدد دور له مجموعة كل في طالب كل -2

o إلخ، ... المفهوم أو، الفكرة أو الدرس ويشرح متحدث،: األول الطالب. 
o من لمزيـــــد وذلك، األول الطالب على أسئلة ويطرح، جيد مستمع: الثاني الطالب 

 .الفكرة وتوضيح، التفصيل
o ـالهمــــ راجعة تغذية وُيقدم، زميليه بين الحديث وسير، العملية يراقب: الثالث الطالب ،

 يقرأ دوره يحين فعندما بالمرجع؛ أشبه ويكون ، اآلخرين الطالبين بين يدور ما يكتب فهو
 .كذا خالد وذكر كذا أحمد ذكر لقد فيقول زميليه؛ ذكره ما عن مدوناته خــالل من

 (50م، ص2011، الشمري ). الطالب بين األدوار تبديل -3
وقد صممت هذه االستراتيجية لتكون جزًءا من الدرس، مما يؤدي إلى تعلم أفضل عند 
 الطلبة، وتعمل هذه االستراتيجية على تحقيق التفاعل بين الطلبة بعضهم البعض، وتكمن أهميتها 

في شعور الطلبة أثناء تطبيق خطواتها بمسؤولية مشتركة لتحقيق األهداف المتوخاة من  -أيًضا–
وأن هذه المسؤولية تضيف إلى دافعية الطلبة مفهوم االلتزام أو الواجب؛ فيتوجب على الدرس، 

 (262م، ص 2007الطالب أن يقوم بنصيبه من العمل ويشارك اآلخرين. )أبو جادو ونوفل، 

وقد تم االستفاضة في شرح االستراتيجية في دليل المعلم، وذلك ضمن مالحق الدراسة، 
 (9راجع ملحق رقم )

 االستماع:تدريس  أهداف 2.2.12

اع ومن ةوطعمي (149 – 147 م، ص ص1998ي )من والكل   يوضحهاا وهي كم 
 (:83 – 82 م، ص ص2001)

 المستمع لما سمعه معرفًيا أو سلوكًيا أو وجدانًيا.استيعاب  -1
 أن يجيد الطالب عادات االستماع الجيد )اليقظة، االنتباه، المتابعة(. -2
 التوجيهات واإلرشادات، ومتابعتها.أن يتعلموا كيفية االستماع إلى  -3
 أن يجيدوا نقد ما سمعوا، ومعرفة المتناقضات، والفرق بين الحقيقة والخيال. -4
 أن يجيدوا نغمات الكالم المختلفة ودورها في تجسيد المعنى وتوضيحه. -5
 أن يجيدوا متابعة القاص ومعرفة األحداث وتتابعها. -6
 المعنى، واستعماالتها المختلفة.أن يدركوا أهمية الكلمة ودورها في بناء  -7
 أن يكتسبوا القدرة على إدراك غرض المتكلم، ومقاصده في كالمه. -8
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أن تنمــو لــديهم القــدرة علــى إثــارة التســاؤالت والمناقشــات حــول مــا ســمعوه مــع المحافظـــة  -9
 على االحترام والتقدير للمتحدث.

 أن تنمو لديهم مهارة االستمتاع بما يقال وتذوقه. -10
 يهم التفكير السريع، وسرعة اتخاذ القـرار فـي الوقـت المناسـب، مـع الدقـة فـيأن ينمو لد -11

 اتخاذه.
 أن تنمو لديهم القدرة على التمييز بين األفكار الرئيسة والثانوية. -12
تماع أن تنمو لديهم القدرة على معرفة المكان والزمان والهيئة الجيـدة والتـي يطلبهـا االسـ -13

 الجيد.

 ( األهداف التالية:55م، ص2007) مدكورويضيف 
ـــال  -1 أن يقــدر األطفــال االســتماع كفــن مهــم مــن فنــون اللغــة، وكمهــارة مــن مهــارات االتصـ

 اللغوي.
ـــالف فــي نطــق الحــرو  -2 ف إذا أن تتكــون لــديهم القــدرة علــى إدراك أوجــه التشــابه واالختـــــــــــ

 وضع الحرف في أول الكلمة أو وسطها أو نهايتها.
كمال الحديث لو سكت.أن تنمو لدي -3  هم القدرة على توقع ما سيقوله المتحدث، وا 
 أن يكونوا قادرين على تصنيف الحقائق واألفكار الواردة في المادة المسموعة. -4
ي فـتنمية قدرة األطفال على التفكير االستنتاجي، والوصـول إلـى المعـاني غيـر المباشــــرة  -5

 الحديث وتمييزها.

للصف م ــالثالث األساسي وكما وردت في دليل المعل ريس االستماع للصفدأهداف ت
للفصل  الثالث األساسي في مبحث اللغة العربيـة الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي

  :م2017 –م 2016الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 نص.اليستمع بانتباه إلى  -1
ـــالمسماالنتبــاه للصــوت ) يراعـي آداب االســتماع -2  الــنص،عـدم التحــدث أثنــاء ســماع  وع،ــ

، االسـتماع للمتحـدث والتفاعـل معـه، نـــعـدم مقاطعـة اآلخري وتأملـه،التفكير فـي الـنص 
 الحفاظ على الهدوء.... الخ(.

 المسموع.يتفاعل مع النص  -3
 .به والتمسك للوطن االنتماء قيمة يقدر -4
 .البيئة بتشجير يهتم -5
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 .حياتهيقدر قيمة الصدق في  -6
 .النافعةيحترم أصحاب المهن  -7
 .ويحترمهميساعد اآلخرين  -8
 .فلسطينية تراثية بأهازيج يفتخر -9

 .فلسطين وطنه معالم بزيارة يهتم -10
 .واالكتشافيقدر أهمية التأمل  -11
 .المشكالت حل في العلمي التفكير يلتزم -12
 .األمانة قيمة يقدر -13
 .بالدهيهتم بزيارة معالم  -14
 .الزراعة قيمة يقدر -15
 .ويتمثل القناعةيتجنب الطمع  -16
 .وطنه بمعالم يعتز -17
 .لفلسطين بانتمائه يفتخر -18
 .العمليقدر قيمة  -19
 .االعتزاز بمعالم وطنه من خالل زيارتها -20

 وسائل التدريب على االستماع:  2.2.13

 األوامر اللفظية التي يلقيها المعلم على طالبه، مثل: أرجو االنتباه. -1
 االستماع واإلصغاء لهم.ء المعلم القدوة والمثل لطالبه في حسن إعطا -2
 التدريب على هذه المهارة تدريجًيا. -3
 سرد قصة قصيرة سهلة، واضحة المعاني، والتعرف على مدى إدراكهم لها. -4
قـراءة خبـر مــن جريـدة أو مجلــة علـى مســامعهم، ثـم مناقشــتهم فيهـا بقصــد اكتشـاف مــدى  -5

 فهمهم له.
 لمقروء قصة.القيام بتمثيل بعض األدوار لشخصيات في القصة إذا كان ا -6
 (36م، ص 2001البجة، )يداوم المعلم باستمرار في تدريبهم على هذه المهارة. -7

 طرق السير في درس االستماع:  2.2.14

  : هداف أ من الكتاب أو االستمـاع إليه من المصدر، وتحديد  وقراءتهإعداد المعلم للدرس، أوالا
 الدرس بصورة سلوكية أو إجرائية ثم تحديد المهارات المطلوبة من التالميذ فهمها.
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 :ليحصلوا  إثارة دافعية التالميذ لالستمــاع، حتى يكونوا أكثر حرًصا في عملية االستماع ثانياا
 قدرة على تحليل وتفسير وتقويم الكالم المنطوق.على المعلومات المطلوبة، ويكونوا أكثر 

  :ـون ميذ يستمعـيقرأ المعلم القطعــة أو القصة أو القصيدة أو التقرير .... إلخ، بينما التالثالثاا
ي فباهتمام وتركيز إلى جهاز التسجيل أو المعلم، ثم بعد هذا االستماع األول، يبدأ المعلم 

 بالمهارات. والمتصلة طــرح األسئلة التي أعدها من قبل
  :االستماع الثاني، إذا كان الموقف يحتمل التقدم إلى المهارات األعلى فاستنتاجرابعاا 

 األفكار الضمنية، والحكم على صدق المحتوى، وتقويم المحتوى.
  :ا م المعلم أداء التالميذ في خامسا من  األهداف التي حددها، والمهارات التي أراد ضوءيقو 

 ( 100 – 99م، ص ص1991مدكور،) تسابها والسيطرة عليها.التالميذ اك

 تقويم االستماع:   2.2.15

مدى  أن يتأكد من ا،ــاء منهــالبد بعد االنته، تهبها المعلم بتدريسه لطلب يقومارة كل مه
 وذلك من خالل األمور اآلتية: تحقق ما قدمه عبر عملية التقويم،

  تمكنه من معرفة ما إذا كان الطالب قد أن يكون هناك مالحظة مباشرة من قبل المعلم
استوعب ما استمع إليه أم ال، ومن خالل هذه المعرفة، فإن هذا يمكن المعلم من وضع يده 

 على نقاط القوة ليقوم بتعزيزها، ونقاط الضعف ليعالجها.
 .التطبيقات التي يقوم الطلبة بتأديتها تنفيًذا لبعض ما كانوا يستمعون إليه 
  رة من المعلم، والتي تمكنه من التعرف إلى درجـة فهم الطالب، واستيعابه األسئلة المتكر

 (37–36م، ص ص 2008السليتي، ) لمسائل معينة من المادة المسموعة.

 االستماع:عملية قات معي  2.2.16

( أن أهم ما يؤثر بالسلب في عملية 165م، ص2009عبد الهادي وآخرون ) يوضح
 يتلخص في النقاط التالية:االستماع في أثناء تدريس االستماع 

اه بحيـث يصـعب علــى التركيـز، وبعثـرة االنتبـيتمثـل فـي الشـرود الـذهني، وفقـدان التشـتت:  -1
ة، ويتــاح فــي ذات الوقــت مــا يقــال؛ فعلــى الشخصــياإلنســان أن ينشــغل بعقلــه فــي مشــاكله 

ن ا مـبعيـًدا ليظـل قريًبـ المستمع أال يترك أفكاره تتحـول لطريقـة غيـر منتظمــة، وذهنـه يشـرد
 فكار اآلنية.األ
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ع قد يصيب المستمع الملل قبل أن ينتهي المتكلم؛ فال بد أن يكون المسـتم الضجر والملل: -2
مســتقباًل نشــًطا؛ فاالســتماع يحتــاج إلــى مجهــود يبذلــه المســتمع، والملــل يــؤدي إلــى فقــدان 
التواصـل مـع المتحـدث، وهـذا يعمـل علـى فشـل عمليـة االسـتماع، وقـد يرجـع إلـى شخصـية 

 متحدث، وطريقة عرضه للمادة، لهذا ال بد من اختيار الوقت المناسب لالستماع.ال
ــم يكــن مثــابًرا وصـــابًرا، فلــن عــدم التحمــل: -3  االســتماع يتطلــب الكثيــر مــن المســتمع، فــإذا ل

 يحدث االستماع، وهذا يوضح مدى أهمية إعداد المستمع لعملية االستماع.
ر الحــديث االمســتمع المغــالي فــي النقــد كثيــرً  التحامــل: -4 لــذي ا مــا يفقــد لــب مــا يقــال، وال يقــد 

 يسمعه بمجرد شعوره بخطأ المتكلم في نقطة صغيرة.
ن يحتاج االستماع الجيد إلى كل نشاط عقلي للمستمع، لذا ينبغي على المسـتمع أ البالدة: -5

دراك  يحــث نفســه علــى فهــم الحــديث، واتبــاع المعــــاني وتحليــل وتركيــب الفكــرة الرئيســة، وا 
 تهــا مــن األفكــار الجزئيــة، وال يكتمــل نشــاط المســتمع إال إذا كــان قــادًرا علــى إعطــاءمكونا

 ملخص لما سمعه.
ـــع  حـب النقـد: -6 هـذا يـؤدي إلـى مقاطعــة المسـتمع للمتحـدث، وتشـتت أفكـاره، إذا كـان المستمـ

 من الذين ينزعون إلى اصطياد األخطاء.
ــا هــو متوقــع: -7 يهمــل كثيــر مــن النــاس مــا يســمعوا، ويفكـــرون أنهــم  التســرع فــي البحــث عم 

سوف يسمعونه، وبداًل من االنتظار حتى يكمل المتحدث فكرته، ينصرفـون عـن االسـتماع 
 بمجرد تحقيق ميلهم، أو ينحرفون باستنتاجاتهم عن المعنى.

( فقد صنف معوقات االستماع في 200-199م، ص ص 2008أما السليتي )
 األسباب التالية: 

ـــمشــكالت فــي السم كــأن يكــون المســتمع يعــاني مــن باب جســمية:أســ -1 ع؛ فــال يســتطيع أن ـ
(، األمـر الـذي يـؤدي إلـى التشـويش يميز بين األصوات التي تنطلـق مـن المتحـدث )المعلـم

 و االضطراب، وعدم فهم مضمون الرسالة.أ
 وينصـرف كلًيـامثل الملل والتشتت، فقد يمل المستمــع مـن تركيـز انتباهـه، أسباب نفسية:  -2

ا، األمـر ـذهنـه معلًقـا فيهـ ويظـل عن المتحدث، كما أن االنفعال مع فكرة يطرحها المتحدث
 الذي يعيق تكوين الصورة المتكاملة حول الموضوع.

ألمـر اتكون قدرات المستمع العقلية ضعيفة ال تساعده على المتابعــــــة، فقد أسباب عقلية:  -3
 الهدف من االستماع.الذي يؤدي إلى االخفاق في تحقيق 
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منها ما يتعلق بصوت المتحدث؛ فقد يكون ضـعيًفا، أو غيـر واضـح، وقـد أسباب خارجية:  -4
 ،ات المتعلمين، ومنهـا مـا يتعلـق بـالجو الـذي يـتم فيـه االسـتماعـال يراعي في حديثه مستوي
 اء والصخب، األمر الذي يفوت فرصة االستماع الجيد.فقد يكون متسًما بالضوض

احث معوقات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى طالب المرحلة ويلخص الب
 األساسية الدنيا بالنقاط التالية:

 فقدان الهدف أو الدافع. -1
 تفاهة الحديث وفقدانه لعنصر اإلثارة الكافية. -2
 التشويش. -3
 السرحان. -4
 الالمباالة. -5
 عدم الصبر أو الملل. -6
 الميل لالنتقال. -7

على أهمية االستماع لكونه األســـاس والمنطلق في التعلم  -ملخًصا–ويؤكد الباحث 
اللفظي في سنوات الدراسة األولى للطالب؛ ألن الطالب يتحدث بناًء على ما سمعه وفهمه، 
 وانطبع في ذاكرته السمعية، حيث إن الطالب في المرحلة األساسية األولى تكون قدرته على فهم

، لذا كان االستماع نقطة ارتكاز مهمة لتعلم الحديث، المسموع تفوق قدرته على فهم المقروء
والتي  قات،والتعليم تذليل كل المعيوالقراءة، والكتابة، لذا يتوجب على العاملين في حقلي التربية 

وهو ما دفع الباحث للبحث عن استراتيجية متعلقة سالة التعليمية للطالب تحول دون وصول الر 
 ث والقراءة؛ فجاءت استراتيجية مثلث االستماع.باإلستماع لتنمية مهارتي التحد

 : التحدثالمحور الثالث 2.3

  التحدث في اللغة: 2.3.1

ــا وشكر عليها –بالنعمة  --وروى حديث رسول هللا  –أي تكلم وأخبره : ثحدَّ   أشاعهـ
 ، وبه أخبره.الحديثفالًنا  –

دث )الحديث(: كل ما ُيتحتحدَّث: تكلم، ويقال: تحدث إليه، و)تحادث( القوم: تحدثـــوا، 
 م، 1972" ُيتذكر به غيره.)أنيس وآخرون، الحديث ذو شجون به من كالم وخبر، وُيقال "

 (.160-159ص ص 
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 التحدث في االصطالح: 2.3.2

 ( التحـدث بأنـه: "ذلـ232م، ص1983يعرف مجاور )بـه ـوق الـذي يعبـر ك الكـالم المنطـ
ـــــا فــــي نفســـــه مــــن هاجســـــة ر بخـــــاطره مــــن مشـــــاع أو خــــاطرة، ومـــــا يجــــول المــــتكلم عم 

ـــد أن يـــزود  ـــه مـــن رأي أو فكـــر، ومـــا يري ـــه عقل حساســـات، ومـــا يزخـــر ب ـــبـــوا  ره مـــن ه غي
 ".، وسالمة في األداءالتعبيرة وانسياب، مع صحة في في طالق ت أو نحو ذلك،معلوما

 ( فيرون أن التحدث أو التعبير الش185 م، ص1989أما األسعد والسعدي )هـو: ،ـــوي ف 
ـــة وأســـلوب جأفكـــاره بطالقـــ ؛ فيحســـن الكـــالم ويعبـــر عـــنم المـــتكلم"أن يتكلــــ ميـــل ـة وعفوي

 ".جذاب مشوق وبلغة فصيحة صحيحة
 ( أن التعبيـــر الشفـــ54م، ص2001ويـــرى البجـــة )ـــة تتطلـــب مـــن وي أو التحـــدث: "ـ عملي

اء المتكلم القيام بعـدة عمليـات عقليـة معقـدة مـن حيـث: استدعــاء األفكـار والمعـاني، وانتقـ
ق اة النسـمع مراعـ ـب، واألساليب، وربطها بعضها ببعض،والتراكيـلفاظ ما يالئمها من األ

 الكالمي، والتسلسل، والترتيب.
 ( أنـــه: "قـــدرة المتحـــدث علـــى ص96م، ص2010ويــرى الطيـــب )ـــ ـوغ أفكـــاره، ومشـــاعره، ـ

 وآرائه في ألفاظ مناسبة، تنقل المعنى المقصود إلى السامع دون التباس، أو تحريف.
  ة تتضـــمن "عمليــة عقليــة إدراكيــ ( التحــدث بأنــه:95م، ص2011البــاري )ويعــرف عبــد

ـــدافًعــا واســتثارة نفســية لــدى المتحــدث، ثــم مضــموًنا أو فكــرة ُيعبــر  ــا ا، ثــم نظاًمــا لعنهـ غوًي
 ".جم هذه الفكرة في شكل كالم منطوق ناقاًل لهذه الفكرة أو التصور يتر 

 ( بأنــه:40 م، ص2008ويعرفــه الســليتي ) "ة مــن عــدد مــن القــدرات اللغويــة قــدرة مركبــ
ـــى نقـــل رســـائل، والتعبيـــر عـــن آرائـــه  ـــاج لغـــة، ويهـــدف المتحـــدث إل تمكـــن الفـــرد مـــن إنت

 ".ـره حول موقف معينومشاعـ
 علــى نقــل رســالته الشــفوية إلــى  : قــدرة المتحــدث )المرســل(ويعــرف الباحــث التحــدث بأنــه

ء ألدالسـليمة، والنطـق الجيـد، وام، واللغـة االمنظــع )المستقبل( نقاًل يتصف بالفكر المستم
 ــر المصاحب للغة الجسد وتعبيرات الوجه المناسبة حسب الموقف.المعبـ

 أهمية مهارة التحدث: 2.3.3

  الطفل مظاهر الخوف وفقدان الثقة والخجل.تجنب 
 .إعداد التلميذ للمواقف القيادية والخطابية 
  بعض التالميذ.إتاحة الفرصة للمعلم اكتشاف عيوب التفكير والتعبير لدى 
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 .ُيعد  من وسائل االرتفاع بالمستوى الثقافي عند التالميذ 
 يـل قد والتحلُيعد  مجال يط لع فيه التلميذ على نماذج من تفكيره وتعبيره يتناولهـا المعلم بالن

 (225م، ص 1979أحمد، )والموازنة بهدف اإلجادة والتحسين.

 التحدث في التعليم تكمن في:( فيرى أن أهمية 176م، ص2010أما طاهر )

 .تقوي شخصية الطالب، وتعوده الجرأة، وحسن األدب، وأدب الحديث والمناظرة 
 .تقوي وتعمق لدى الطالب بعض العادات الفكرية واالجتماعية 
 .تدربه على حسن االستماع، والتفكير قبل الحديث، أو الكتابة 
 مرئيــات إلـى أفكـار، وجمـــل، أو تعينـه علـى حســن المالحظـة، ودقتهـا، وتمكنــه مـن نقـل ال

 عبارات.
  على تنسيـق –أي الطالب  –تجعل الطالب واثًقا بما يقوله أو يكتبه؛ ألن التحدث يعوده 

بعادها عن الغموض والتشويش.  األفكار، وا 

احث أن التحدث أو ما يعبر عنه بالتعبير الشفهي يستمد أهميته من كونه ويرى الب
ائرة دافة إلى أنه يوسع باإلضـ للطالب؛ للتعبير عم ا في نفسه، فًسامتنوسيلة لإلفهام، ومن كونه 

ـــن ار، مما يؤدي إلى تحسيوترتيب األفكأفكاره ومعارفه، ويعوده على التفكير المنطقي والسليم،  ـ
لطالب ـاع والقراءة والكتابة، ولذلك أصبــح تدريب اوهي االستمأداء الطالب في بقية فنون اللغة، 

  التحدث من أبرز حاجات الطالب والمجتمع والمدرسة.على سالمة 

 أهداف مهارة التحدث: 2.3.4

 .تزويد التالميذ بأفكار قيمة مالئمة لمستواهم العقلي 
  .تزويدهم بثروة لغوية من األلفاظ والتراكيب التي ُتعينهم على التعبير عن أفكارهم 
  جادة النطق، وحسن األداء، وتمثيل  المعاني.تعويدهم طالقة اللسان، وا 
 .تمرينهم على الخطابة واالرتجال 
 .تقوية مالحظاتهم وتعويدهم سرعة اإلجابة وصحتها 
 .معالجة العيوب النفسية كالخجل والتلعثم وعدم الثقة بالنفس 
 .حساساتهم الفنية  الرقي بأذواقهم األدبية، وا 
 .فساح مدى التخيل لديهم  (387ص  ،م1975 ،)سمكاالرتقاء بمستواهم الثقافي، وا 
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 ( بما يلي:45 – 44م، ص ص 2001ويحددها البجة )

 .اعتياد األطفال المشاركة اإليجابية في الحديث مع اآلخرين 
 .إنماء الجانب االجتماعي في حياة التالميذ 
 .اكساب التالميذ سلوكيات محببة كاحترام اآلخرين 
 .اكتساب اللغة اكتساًبا سليًما 

( أهداف التحدث في المرحلة األولى من المرحلة 114م، ص 1991) ويذكر مدكور
 :وهياالبتدائية 

 .تطوير وعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية 
 .إثراء ثروته اللفظية الشفهية 
 .تقويم روابط المعنى عنده 
 .تمكينه من تشكيل الجمل وتركيبها 
 .تنمية قدرته على تنظيم األفكار في وحدات لغوية 
 ن نطقه ولفظه.تحسي 
  .استخدامه للتعبير القصصي المسلي 

للصف م ـللصف الثالث األساسي وكما وردت في دليل المعل التحدث ريسدأهداف ت
لفصل لالثالث األساسي في مبحث اللغة العربية الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي 

  :م 2017 –م  2016الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 اللوحة يتأمل. 
 اللوحة عناصر يذكر.  
 اللوحة مضمون  عن سليمة بلغة يتحدث. 
 الدرس موضوع اللوحة من يستنتج. 

 المصادر واألدب التربوي األهداف التالية إلىويستخلص الباحث من خالل الرجوع 
 للتعبيــر الشفوي )التحدث(:

 اعتزاز الطالب بدينهم، ولغتهم، وعروبتهم، ووطنهم. -1
 مجموعة من القيم، والمعارف، واالتجاهات اإليجابية.اكساب الطالب  -2
تزويد الطالب بالخبرات والمعلومات الالزمة من خالل وضعهم في مواقف ُلغوية حياتية  -3

 وظيفية.
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 تنمية القدرات العقلية لدى الطالب عن طريق التذكر، والتمثيل، واالستدالل، واالستقراء. -4
 دى الطالب للغتهم األم.تنمية الحس الوجداني، والتذوق الجمالي ل -5
دقة تنمية المهارات األساسية الالزمة للتعبير والتحدث للتعبير والتحدث كانتقـاء األلفاظ ب -6

 وبناء الجمل والعبارات بصورة صحيحة وسليمة ُلغوًيا.
 تعويد الطالب على اآلداب الرئيسة للحوار، مثل: حسن اإلنصات، واحترام آراء اآلخرين. -7

 )التعبير الشفهي(:لتحدث مهارات ا 2.3.5

 .التفكير بوضوح 
 .استعمال اللغة بتأثير وفاعلية 
 .التكلم في إطار الموضوع 
 اإلمكان عن المجادلة غير الموضوعية عند الكالم. بتعاد قدراال 
 .ثارتهم  محاولة التأثير في السامعين وا 
 .الدقة في وصف المواقف والحوادث 
  أو مناقشتهم.التكلم بحرية وسهولة عند التحدث مع اآلخرين 
 .استعمال جمل  مرتبة  مترابطة  في التعبير عن أفكاره 
 .تنمية التتابع السهل لألفكار شفهًيا 
 .م، ص ص1983،مجــاور)اللباقــة االجتماعيــة عنــد التحــدث أو االســتماع إلــى اآلخرين 

271 – 272) 

 ( أن من مهارات التعبير الشفوي:199، ص م2012ويرى عون )
 وتواصلها في الحديث.ترتيب األفكار  -1
 حسن صوغ المبتدأ، وحسن صوغ الختام. -2
 صياغة العبارة وعرض الفكرة في ضوء مستوى السامعين. -3
 القدرة على اختيار األمثلة والشواهد لتأكيد رأي، أو دعم وجهة نظر. -4
 القدرة على تقديم الصيغ المناسبة لتحقيق اإلقناع، واإلمتاع. -5
 ث غيره لغًة وتركيًبا وعالقة لفظ بآخر.تحديد الخطأ الواضح في أثناء حدي -6
 القدرة على االستجابة لمشاعر اآلخرين. -7
 القدرة على اإللمام بنتائج الحوار وتقديمه ملخًصا بعبارات واضحة محددة. -8
 تحديد الجوانب المهمة لموضوع معين الذي يطرحه متحدث، أو معلق. -9
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على أهمية  -انطالًقا من محددات هذه المهارات التي سبق عرضها-ويؤكد الباحث 
التحدث الواجب تنميتها لدى طالب الصفوف األساسية الدنيا،  مهاراتتعرف المعلمين على 

وخصوًصا طالب الصف الثالث األساسي، لما للتحدث من أهمية بالغة في هرم مهارات اللغة 
قان دث المهارة الثانية من حيث األهمية بعد االستمـــاع، ومقدمة إلتالعربيــة، حيث ُيعد التح

ــة وطالقة كان  الطالب القراءة والكتابة في صفوف الحقة، فمتي استطاع الطالب التحدث بحريـ
 بإمكانه التعبير كتابًيا عن هذه األفكار.

 العالقة بين التحدث والقراءة: 2.3.6

( بقوله: إن العالقــة تتضح بين التحدث والقـــراءة 126م، ص 1991) ويوضحها مدكور
 في قراءة الطالب بسهولة أكثر األشياء والموضوعـات التي سبق لهم أن تحدثوا عنها، وعلى هذا

يمكن تسجيلها لتصبح موضوعات للقراءة لنفس الطالب،  المدرسةفالموضوعـات التي تناقش في 
ناقشتهم داخل الفصل يتعرف المدرس على اهتماماتهــم وميولهــم، فمن خالل حوار الطالب، وم

 ويبنى على ذلك اختياره لكتب القراءة وموضوعاتها.

مؤكًدا وجود  ة بين التحدث والقراءة،ـفيبرز العالق (145 م، ص 2011)أما عبد الباري 
بيًرا للقراءة دوًرا كية بين التحدث والقراءة؛ حيث إن المتحدث الجيد قارئ جيد، كما أن عالقة قو 

لقراءة، في نمـو اللغة الشفوية للمتكلم عالوًة على أن التحدث بطالقة يزيد من استعــداد المتعلم ل
ديد من كما أن القراءة الجهرية، وعمليــة التحدث مهارات شفوية يستعين فيها القارئ والمتكلم بالع

اءة ، وتمثل المعنـى عند القر الصوتينغيم مشتركة، مثل: النبر، والت التي ُتعد قواسم األشيــاء
الجهرية أو عند التحدث، والتحدث في وحدات فكرتها تامة المعنى، واالستعانة باإلشارات 

 الجسمية المعبرة في عملية التحدث.

 إرسال واستقبـال تنميان كمهارتيويؤكد الباحث على مدى التكامل بين التحدث والقراءة 
 ل بين المتلقي أو الطالب وصاحب الرسالة التعليمية أو المرسل؛ فمنمهـارات االتصال والتواص

 خالل تنمية التحدث واللغة السليمة عند الطالب، يتم الوصول إلى قراءة جهرية وظيفية واضحة.

 التحدث: خطوات عملية 2.3.7

 (:75م، ص2014تمر عملية التحدث بخمس خطوات رئيسة يحددها مصطفى )

  ن، المحادثـة بالتحيـة، وتمثـل بدايـة العالقـة بـين المتحـدث والمسـتمعياالفتتـاح: أي افتتـاح
 وقد تكون التحية لفظية، أو غير لفظية كاالبتسامة، أو المصافحة.
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  ـــذي ســـوف ـــزمن ال التغذيـــة المتقدمـــة: أي إعطـــاء فكـــرة عامـــة عـــن موضـــوع الحـــديث، وال
 يستغرقه.

 حــدث مــن حديثــه، وُتعــد  هــذهالعمــل: يمثــل بــؤرة المحادثــة؛ أي الهـــــدف الــذي يقصــده المت 
الخطـــوة أطـــول خطــــوات الحــــديث مـــن حيـــث الـــزمن، وفــــي هـــذه المرحلـــة تحـــدث أنــــواع 

 التفاعالت بين المتحدث والمستمعين كافة.
 د التغذيـة الراجعـة: عكـس التغذيـة المتقدمـــــة، تنعطـف المحادثـة التـي تمـت بتوصـيل المــرا

ديث قــد ُأنجـــز، وينتظــر المتحـــدث مــن الحــديث؛ أي أن العمــل قــد تــم، والهــدف مــن الحــ
 تعليقات المستمعين، أو مقترحاتهم، أو اتخاذ القرارات.

  الختـــام: أي ختــــام الحـــديث بكلمـــة وداع أو مـــا شـــابه ذلـــك، أو قـــد يحـــدد موعـــًدا مســـتقباًل
 لمواصلة الحديث.

 عوامل النجاح في التحدث: 2.3.8

 الرغبة في التحدث. -أ
 اإلعداد الجيد. -ب
 الثقة بالنفس. -ت
 (.45 – 44م، ص ص 2001)البجة، فكار الرئيسة.تذكر األ -ث

نجاح الموقف التعليمالمناط –وهنا يركز الباحث على أهمية إثارة المعلم    –يبه إدارة وا 
ير ات من أجل إعطاء الطفل الحرية الكافية للتعبوالمناخ الظروفلدافعيــة المتعلم، وتهيئة كل 

ضفاء بصمته الخاصة، وتفرده عن باقيعن آرائ وجعله متحدًثا لبًقا ذو أسـلوب  زمالئه، ه وا 
 واضح وسلس.

 :األنشطة التي تحقق مهارات الكالم أو التحدث 2.3.9

 (:28م، ص1993مدكور ) يذكرهاوهي كما 
  التـدريب علـى المحادثـة والمناقشــة وقـص القصـص، وكتابـة الرسـائل والمـذكرات والتقـارير

 والملخصات.
  كســابهم مهـــارات البحــث عـــن إرشــاد الطفــل إلـــى مصــادر الحصـــول علــى المعلو مـــات، وا 

 المعرفة والتعليم الذاتي واالعتماد على النفس.
 .إثارة دوافعهم إلى الكالم أو المناقشة 
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  إتاحـة فــرص اشــتراكهم فــي عمليــات البيــع والشــراء، وفــي جلســات التحــدث مــع األصــدقاء
 ومجاملتهم.

 .دارة الندوات والمناظرات  إتاحة فرص الخطابة وا 

الل هذه المواقف والفرص التي يتعرض لها لى أهمية استغـع -هنا–ويؤكد الباحث 
ت مهارا واليومية من أجل أن يتم تعويد األطفال عليها، وتدريبهم على المدرسيةالطفل في حياته 

 الم والتحدث وذلك من خالل هذه المواقف، وذلك لبناء شخصية الطفل المتكاملة.الك

 ي: مجاالت وصور التحدث في المحيط المدرس 2.3.10

 )التحدث( في المرحلة األساسيـة صوًرا عديدة يمكن أن يستثمرهـا الشفوي يأخذ التعبير 
 المعلم لتدريب طالبه عليها، ومن أهم هذه الصور ما يأتي:

وهــو إطـالق حريـة التلميــذ بالحـديث عـن أي موضــوع يختـاره هـو، ويكــون  التعبيـر الحـر: -1
 توجيهًيا. -هنا–دور المعلم 

 : يعرض المعلم بعض الصور البسيطة والهادفةمــالتي ُتعرض عليهالتعبير عن الصور  -2
 التي يمكن التعبير عنها، والتي تتصف بحيويتها وحركتها.

ويكــــون ذلــــك عـــادًة مــــن خــــالل المناقشــــة،  ير الشــــفوي:ـتوظيـــف دروس القــــراءة للتعبــــ -3
 والتعليق، واألسئلة، واالستفسارات.

تــؤدي القصــص دوًرا مهًمـــا فــي التعبيـــر الشـــفوي؛ ألن التلميــذ بطبيعتــه ميـــال  القصــص: -4
 للتعبير عن تلك القصص.

 رومـا يتوافـــحمـل التالميـذ علـى الحــديث عـن حيــاتهم وأنشـطتهم والحــديث عـن بيئـتهم  -5
 : ويكون ذلك من خالل مشاهــدات التالميــذ لمـا هـو موجـودفيها من حيوان ونبات وطير

 سواء أكانت البيئات مدرسية أم اجتماعية.في بيئاتهم، 
م، 2003وهـذا النـوع هـو السـائد فـي المرحلـة األساسـية.)الدليمي والـوائلي،  وعات:الموض -6

 (139ص 

 طريقة تدريس المحادثة )التحدث(:  2.3.11

( طريقة السير في درس المحادثـة 294 – 293م، ص ص 1975) سمكوقد أوضح 
 ى نهاية الصف الثالث األساسي:والتعبير الشفوي في الصفوف األولى حت

 .التمهيد بمقدمة مناسبة، وا عالن موضوع الدرس وتدوينه على السبورة 
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  ـــذ المختـــارة، وأمـــا األيســـر تقســـيم الســـبورة قســـمين، يتخـــذ األيمـــن لكتابـــة إجابـــات التالمي
 فيخصص لكتابة بعض األلفاظ والعبارات الجديدة على التالميذ.

 اًل، ويطالـب أحـدهم باإلجابـة عنـه، وينـاقش هـذا الجـواب يلقي المدرس على التالميــذ سـؤا
 بمشاركة التالميذ لتصحيح الخطأ إن وجد.

 .يطالب التالميذ بإعادة الجواب مع تغيير في أوضاع كلمات الجملة 
 .يدون أحسن اإلجابات على السبورة 
 يختبــر المــدرس التالميــذ، وذلــك بمحــو بعــض أجــزاء اإلجابــات، ويطالــب التالميــذ بتكملــة 

 الناقص، وتذكر ما حذف.
  ،لقائهــا الشــروط التربويــة الخاصـــة بــذلك ينبغـي أن يراعــي المــدرس فــي صياغـــة أسـئلته وا 

 وعليه أن يطالب األطفال بتكرار إجابتهم ليتعودوا النطق الصحيح واإللقاء الجيد.

 ر يجب مراعاتها في عملية التحدث:وأم 2.3.12

 ـــال للتــدريب علــى التعبيــر والحــديث، فاألطفاألطفــال الســابقة ُتعــد  مــدخاًل مناســًبا  خبــرات ـ
ــــة لجـــذبهم إلـــى  ـــات وخبـــرات ســـابقة ينبغـــي أن تكـــون نقطـــة البدايـــ ـــديهم قصـــص وحكاي ل

 الحديث، وتدريبهم على مهاراته.
  ينبغي تجنب إكراه الطفل على التحدث عن شيء ال يود التحدث عنـــــه، أو حكاية قصـة

 ى التحدث في موضوع قبل أن يستعد له.ال يستمتع بحكايتها، كما ال ُيجبر عل
  عـدم اصــطناع المواقـف التــي يتحــدث فيهـا الطفــل، بـل نهــتم بــالمواقف التـي تشــغل الــرأي

 العـــام من حولهم.
 مـوا، وال االهتمام بالممارسة الفعلية، فالقاعــدة أن األطفال ال يتعلمـون الكـالم دون أن يتكل

 ينجحون في إدارة حوار دون التدرب عليه.
 أللفاظ خادمة للمعاني ومعبـرة عنهـا، لـذلك ينبغـي تـدريب الطفـل علـى االهتمـام باألفكـارا 

 والمعاني أواًل، ثم يأتي بعد ذلك االهتمام باأللفاظ.
  علـى اآلبــاء أن يــدركوا أن الغــرض مــن الحــديث هــو أن يعبــر الطفــل عــن أفكـــاره هــو، ال

 عن أفكار األب أو األم أو المدرس أو غيرهم من الكبار.
  ينبغي عدم مقاطعة الطفل حتى ينتهي من حديثه؛ فاالنطالق في الحديث مهـارة فـي حـد

نمـو  ذاتها ينبغي تشجيعها، ولها األولوية في ُسلَّم المهارات الشـفوية، والمقاطعـة تحـد مـن
 هذه المهارة لدى الطفل.
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 ن فيمـا بـي ينبغي االهتمام باإلجابة عن أسئلة األطفال، فهم يهدفون من وراء هذه األسئلة
خامسـة السنة األولى والثالثـة إلـى معرفـة األشـياء التـي تثيـر انتبـاههم، ومـا بـين الثالثـة وال

ااًل يهدفـون إلى فهم المواقف التي يتعرضون لها، ثم تأخذ األهــداف بعد ذلـك صـوًرا وأشكــ
ات، لومـمختلفة: كزيادة خبرة الطفل بالبيئة المحيطـة بـه، أو اللهـو اللفظـي، أو تأكيـد المع

أو جــذب اهتمــام الكبـــار، وفــي كـــل الحــاالت ينبغـــي االهتمــام بأســـئلة األطفـــال واإلجابـــة 
 (.35-33م، ص ص 1993عنها. )مدكور، 

 (:38 – 37م، ص ص 1975سمك ) يوضحهاوهي كما 
 فــي النطــق الــذي يرجــع إلــى عيــب عضــوي أو تعلــم لغــوي قــائم علـــى  معالجــة الضــعف

 أســـاس غير سليم، أو يكون مرجعه إلى التأثر بلغة أخرى غير اللغة القومية.
  العمل على اكتساب مهارة فـي النطـق الصـحيح للكلمـات، وذلـك بمراعـاة تـدريبات خاصـة

خراج الحروف من مخارجها األصـلية،  تمكن التلميذ من السيطرة على جهازه الصوتي، وا 
دراك التمييــز بــين أصــواتها المختلفــة، حتــى يتســنى لــه التعــرف علــى الكلمـــات، وحســن  وا 

دراك معانيها؛ فيفهم منه السامع ما يقول.  أدائها، وا 
  جعـل التحــدث فــي مجــال يمـنح الكلمــة المنطوقــة قــوة وفاعليــة وتـأثيًرا كمــا هــو الشــأن فــي

إلذاعـــة؛ فــإن التحــدث هــو وســيلة الشــخص فــي معظــم التمثيــل، والمنــاظرة، والخطابــة، وا
خبــار غيــره بمــا  األحيـان إلــى تحقيــق مطالبــه، وقضـاء حاجـــاته، وتعرفــه علــى مـا يريــد؛ وا 

 يعن له من أفكار، وما يجول في خاطره من آراء.

تعقيًبا على محور التحدث، يتبين لنا أهمية فن التحـدث كأحد فنون اللغة العربية، 
، ح الطالب الفرصة الكافية للتعبير عن أنفسهم، وعن مشاعرهم بلغتهم الخاصــةوالتأكيد على من

لفائدة مما يثري حصيلتهم اللغوية، وتنمية مهاراتهم، وقدراتهم اللغوية التي من شأنها التي تعم با
 على جميع المقررات الدراسية األخرى.

 : القراءةالمحور الرابع 2.4

 القراءة في اللغة: 2.4.1

جمعته،  :ان العرب عن مادة )قرأ( ما يأتي: "قرأت الشيء قرآناورد في معجم لســ
لفظت به مجموًعا؛ أي ألقيته وكل شيء  القــرآنوضممت بعضه إلى بعض، ومعنى قرأت 

جمعته فقد قرأته، وسمي القرآن؛ ألنه جمع القصص، واألمر والنهي، والوعد، والوعيد، واآليــات، 
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"التبليغ" ُيقال أقرئ فالًنا الســالم، واقرأ عليه السالم،  والسور بعضها إلى بعض"، ومن معانيها
 .يحمله على أن يقرأ السالم ويرده كأنه حين يبلغه سالمه

ذا همز هذا الباب " :فارس مادة )قرْى( جاء قولـــه وفي معجم مقاييس اللغة البن وا 
 (.62م، ص2002يقولون: قرأت هذه الناقة سلُي، كأنه ُيراد أنها ما حملت قط ".)البجة، 

 :االصطالحالقراءة في  2.4.2

 ل ـة عقلية مركبة وذات شكعملي: "بأنها (62م، ص2003)يعرفها عاشور والحوامدة
ة تفكير تعتمد على ما ن كل درجر بدرجاته المختلفة بحيث إي يرتبــط بالتفكيـهرم

 ."ـاجاالستنتا، وهي تستلزم الفهم والربط و ال تتم بدونهتحتهـا، و 
 أســلوب مــن أســاليب النشـــاط : " بأنهــا (105م، ص2003)والــوائلي ويعرفهــا الــدليمي

رمـوز اللصـلة بـين لغـة الكـالم )المعـاني واأللفـاظ( و ة ُيــراد بهـا إيجـاد ايـري، وهـي عملــالفكـ
 .الكتابية"

 يعرف كٍل مـن Harris و)Sipay 1985, p.21 ) " :معنـى تفسـير ذاتالقـراءة بأنهـا 
للرمـــوز اللفظيــة المطبوعــة والمكتوبــة وقــراءة مــن أجــل الفهــم، تحــدث نتيجــة التفاعــل بــين 

وز رمـإدراك الرموز المكتوبة التي ُتمثل اللغـة ومهـارات اللغـة للقـارئ، ويحـاول القـارئ فـك 
  ".المعاني التي يقصدها الكاتب

 تشـمل تفسـير عملية عقلية انفعاليـة دافعيـة بأنها: " ( 221م، ص2002)ويعرفها البجة
لخبـرة الرموز، والرســوم التي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني، والربط بين ا

 .السابقة وهـذه المعاني، واالستنتاج، والنقد، والحكم، والتذوق، وحل المشكالت
 نشــاط فكـري يقــوم علــى انتقــال الــذهن مــن بأنهــا: " (108م، ص 1979)يعرفهــا أحمــدو

التــي تقـــع تحــت األنظـــار إلـــى األصــوات واأللفـــاظ التــي تـــدل عليهـــا الحــروف واألشـــكال 
 وترمز إليها.

 نطــق الرمــوز وفهمهــا، وتحليــل مــا هــو بأنهــا: " ( 353 م، ص1983)ويعرفهــا مجــاور
 فـي المواقـف مكتوب ونقده، والتفاعل معه، واإلفادة منه في حل المشكالت، واالنتفــاع بـه

 ."الحيوية، والمتعة النفسية بالمقروء
 ة يتوصل ـعاطفي عملية ذهنية عقليةبأنها: "  ( 36م، ص1986)كما ويعرفها محجوب

دراك مــدلوالت لمعنــى مــن خــالل الرمــوز الكتابيــة و بهــا القــارئ إلــى معرفــة ا تلــك الرمـــوز ا 
 ".التفكيرالتي يترتب على إدراكها عمليات أخرى تتمثل في الفهم واالستنتاج و 
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 عملية تحصيـل األفكـار، وهـي بأنها: " ( 41ص م،1980)ويعرفها اإلبراشي والتوانسي
النافــذة التــي ُتطــل منهــا علــى ألــوان الثقافــات وضــروب المعــارف اإلنســانية، والقــراءة هــي 

التي  انتقال الذهـــــــن من الحروف واألشكـال التي تقع تحت النظر إلى األصوات واأللفاظ
 رمـز إليها.تدل عليها، وت

 عمليـــة ُيــراد بهــا إدراك الصـــلة بــين لغـــة بأنهــا( 142م، ص 1975)ويعرفهــا ســـمك " :
سـاب الكالم اللسانية، ولغة الرمـوز الكتابية التي تقع عليها العين، وهي نشـاط فكـري الكت

 ة وفن ومعتقدات ومقدسات و...القارئ معرفة إنسانية من علم وثقاف
 ـــة تشـــمل " :فيعرفـــان القـــراءة بأنهـــا ( 31م، ص1992)أمـــا أحمـــد ومحمـــد عمليـــة عقلي

تفســـير الرمــــوز التــــي يتلقاهــــا القــــارئ عــــن طريــــق عينيـــــه، وتتطلــــب الــــربط بــــين الخبــــرة 
 ومعاني هذه الرمـوز.الشخصية 

 ـــد الوهـــاب وآخـــرون يعرفهـــا و اســـتطاعة القـــارئ نطـــق بأنهـــا: "( 47م، ص2004)عب
ـــا،  أن بــويسـتجيب لهـــا الكلمـات نطًقــا سـليًما، وترجمــة الرمـوز إلــى أفكـار ومعــان  يتـأثر بهـ

يرضــى أو يســخط، أو يتعجــب بهــا، وأن تتحــول هــذه الرمــوز إلــى قــيم ومعــان  يواجــه بهــا 
 يفًيا منتًجا.الحياة الواسعـة، وتمكنه من التفاعل معها تفاعاًل وظ

  عمليـــة تفاعليـــة بـــين القـــارئ، بأنهـــا: "( 84م، ص2006)ويعرفهـــا القضـــاة والترتـــوري
ن حيـث معرفتـه السـابقة ودافعيتـه، واألنشـطة اإلدراكيـة والـنص، إذ إنهـا تتصـل بالقـارئ مـ

المستخدمة وتوقعاتـه مـن الـنص، وجميـع هـذه األدوار تتفاعـل فيمـا سـبقتها لتوليـد المعنـى 
 الجديد.)القضاة والترتوري، 

 تبرز االتجاهات السابقة في تعريف القراءة الجوانب اآلتية:

  بقيمها الداللية.للرموز الخطية، وربطها القراءة عملية فك 
 تان منفصلتان: الشكل الميكانيكي، العملية العقليةالقراءة عملي. 
 ــ ه مفهــوم القــراءة ال يتوقــف عنــد التعــرف والفهــم، وينبغــي أن يــربط القــارئ مــا يقــرأه بخبرات

 السابقة، وأن يفسر المقروء ويق ومه، ويقارن األفكار الجديدة بما تعلمه من قبل.
  :غـة، خبراته الذاتية، وثروته اللغويـة، ومعرفتـه بأسـاليب وتراكيـب اللالقارئ يفهم في ضوء

 وثقافته.
  عن توليد معنى جديد. –غالًبا–العالقة بين القارئ والكاتب عالقة دائرية ُتسفر 
 .القراءة نشاط فردي، فالقارئ هو الوحيد الذي يعرف مدى تمثله لما يقرأ 
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 ــــب، وهــــي أك ــــارئ وكات ــــة اتصــــال بــــين ق ــــراءة عملي ــــد الوهــــاب )ثــــر أشــــكاله تعقيًدا.الق عب
 (51ص  ،م2004وآخرون،

  التعـرف  نشاط فكري وبصري يـتم مـن خاللـه: يعرف الباحث القراءة بأنهافي ضوء ما سبق
ثـــم تفســـيرها مــن خـــالل ربطهـــا بالمعـــاني المستمــــدة مـــن الـــنص  علــى الرمـــوز المكتوبـــة ومـــن

 المكتوب في ضوء الخبرات السابقة للمتعلم.

 :القراءةأهمية  2.4.3

  يــه عل-ويكفيهــا شــرًفا أنهــا الكلمــة األولــى التــي تنــزل بهــا جبريــل  ،الــروحالقــراءة غــذاء العقــل و
ة م علـى أهميـوهـذا دليـل عظـي ،حينما أمره بالقراءة بقوله اقـرأ --نبينا محمد  على -السالم
 .القراءة

  ُالمجتمعات .ئل االتصال الفكري بين األفراد و القراءة وسيلة من وسا عد  ت 
   ـللتعبيـر ع -أيًضـا–وهي ضـرورية  ،القراءة إحدى وسيلتي استقبال اللغة بعد االستماع ُتعد ا م 

 م، 1999زقوت، ).معبــــًرا عـــن ذلــــك يجـــيش فـــي الــــنفس مـــن أحاســــيس حـــين ينطــــق اللســـان
 (100-99ص ص

   ـــه ،القــراءة وســيلة بنــاء اإلنســان الــذي يواكــب روح العصــر ُتعــد  ويتكيــف مــع ،ويتمثــل اتجاهات
ـــــهمتطلب ــــر أن يســــمي ،ات ــــراءة غــــذاء العقــــل، كمــــا قــــالوا إ ويحلــــو للكثي نهــــا مفتــــاح الــــتعلم الق

  (108ص  ،م1979 ،أحمد)والتعليم.
 نيوالتعـرف علـى التـراث اإلنسـا ،إن  القراءة وسيلة فعالة في وقوف الفرد علـى ألـوان المعرفـة ،

ة كمـا أنهـا وسـيل ،والحضـاري وهي بالنسبة للمجتمع وسيلة بالغة األهميــة فـي التطـور الثقـافي 
  (39ص  ،م1975 ،سمك)اتصال ترتبط بعنصر التثقيف والتهذيب.

 :أهمية القراءة بالنسبة للفرد 2.4.4

 ُتساعد التلميذ على النجاح في المواد الدراسية. -1
ًيـا ، وبنـاء الشخصـية بنـاًء فكر رالقراءة غذاء عقلي ونفسي، لذا فهي ُتساعد على تنمية الفكـ -2

 وثقافًيا.
 وسيلة الفرد الكتساب المعلومات، والمهارات، والخبرات المختلفة. القراءة -3
 بالقراءة يحطم الفرد قيود الزمان والمكان. -4
 يضطلع الفرد من خالل القراءة على تراث األمة، بل التراث البشري بأكمله. -5
لم االجتماعي، واستالم أسمى المراتب وأعال -6  ها.قد تساعد القراءة الفرد على الرقي في الس 



45 

 تعمل القراءة على الترويح على النفس. -7
 تنمي القراءة عند الفرد روح الخيال، وتكسبه خبرات جديدة ومعـاني جديـدة.)أبو الضـبعات، -8

 (110ص ،م2007

 :أهمية القراءة بالنسبة للمجتمع 2.4.5

بط ترفع من المستوى الثقافي لألفراد الذين يشكلون المجتمع الواحد، وهي الوسيلة التي تر  -1
 ببعض. أفكار بعضهم

تعمل القراءة على تنظيم أفكار المجتمع، كما تعمل على تقارب هذه األفكار، بحيث تجد  -2
 المجتمع الواحد حتى لو اختلفت اآلراء واالتجاهات .

القراءة وسيلة مهمة من وسائل اتصال المجتمعات بعضها مع بعض.)إسماعيل،  -3
 (113ص  ،م2003

 .ويستفيد فيفيد وفكرهم وثقافتهم غيره حضارة مجتمع كل يعرف القراءة خالل من -4
 راثـتـلل قيمة وال السابقة األجيال من المتالحقة األجيال إلى التراث بتوصيل القراءة قامت -5

 .منه يفيدون  قراء يجد لم إذا المكتوب
 من الحياة يحمنا وشتى والزراعة والصناعة بالتعليم النهوض إلى المجتمع القراءة تدفع -6

  ،م2009 )عبد الهادي وآخرون، .العلماء اخترعه ما قراءة على الوقوف خالل
  (187 – 186ص ص

 اره،أفك ويتبادل يقرأ الذي فالمجتمعويرى الباحث أن القراءة ضرورية للفرد والمجتمع مًعا 
 مشتركة الخبرات تكون  ،ووالنم الحياة على رقاد قوي  مجتمع هو إنما القراءة، طريق عن واآلراء
 ، كماوالمجتمع الفرد حياة في بنجاح السير على القراءة وتساعد متبادلة، ومصالحهم بينهم
 المواد في النجاح على الطالب تساعد القراءة ، إذنهايوتدعم شخصياتهم بناء على تساعد
 .المختلفة العلمية المواد مـفه يتم ال القراءة فبدون  ة،فالمختل الدراسية

 :القراءة أهداف 2.4.6

 تركيزال ينبغي التي ةلغال مهارات أهم من القراءة اعتبرت حياتنا، في القراءة ألهمية انظرً 
 البتدائيةفي المرحلة ا للقراءة التالية العامة دافـاأله اشتقاق ويمكن، عليها طالبنا وتدريب اهـعلي
  :يلي فيما
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  التدرب على القراءة الجيدة المصحوبة بالفهم، واإلدراك الصحيح لمحتوى األلفاظ
 والعبارات.

 جعل القراءة عادة سلوكية ترتبط بحياة اإلنسان، وتكيفه مع مجتمعه والعالم الذي يعيش 
 فيه، بل جعله صفة تربوية تعزز من جيل إلى جيل.

  اكتساب المهارات اللغوية الصحيحـة في نطق الكلمات، ومخارج الحروف، والقدرة على
 اإللقاء.

  المادة المعروضة وفهمها، واستيعابها.زيادة الخبرات التعليمية، والثقافية من خالل 
 .تنمية القاموس اللغوي للقارئ بما ُيعرض عليه من ألفاظ جديدة، وأساليب متنوعة 
  تنمية الذوق اللغوي من خالل اإلحساس بجمال الكلمة، والتفاعل معهـا، ومعايشتها من

 ( 38م، ص1986خالل التعبير الجميل والصورة المعبرة والمعنى السامي.)محجوب، 

 (:60 – 59م، ص ص 1991وهي كما حددها إبراهيم )

 .جودة النطق وحسن األداء وتمثيل المعنى 
  كســب المهـــارات القرائيــة المختلفـــة كالســـرعة، واالســتقالل بـــالقراءة والقــدرة علـــى تحصـــيل

 المعاني.
 .تنمية الميل إلى القراءة 
  الجديدة.الكسب اللغوي، وتنمية حصيلة التلميذ من المفردات والتراكيب 
 .تدريب التلميذ على التعبير الصحيح عن معنى ما قرأه 
  ـــة، أو بغـــرض المتعـــة الفهـــم لكســـب المعلومـــات أو االنتفــــاع بـــالمقروء فـــي الحيـــاة العملي

 والتسلية والتذوق ولنقد الموضوعات.

ضة العري األهداف العامة لتعليم القراءة للمرحلة األساسية الدنيا كما وردت في الخطوط
 (:4–1للمنهــاج الفلسطيني )

 :لة إتقان مهارات القراءة التاليةيتوقع من التالميذ في نهاية هذه المرح

  قراءة المعلم الجهريةاهتمام إلى االستماع بيقظة و. 
  فق مخارجها الصوتية نطًقا سليًمانطقها و التعرف على الحروف الهجائية، و. 
  المختلفة، حسب موقعها من الكلمة.تمييز الحروف الهجائية بأشكالها 
 .التعرف على الحركات القصيرة والطويلة 
 .التعرف على السكون والشدة، والتنوين بأشكاله المختلفة، والتدريب على نطقها 
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 .الربط بين كلمات الدرس وجملها من ناحية، والصور المناسبة لها من ناحية أخرى 
  قراءتها.تمييز الكلمات والجمل المتماثلة دون صور و 
 .قراءة كلمات الدرس وجمله قراءة سليمة بنطق  صحيح 
 .فهم دالالت ما ُيقرأ من كلمات وجمل دون صور 
 .اكتساب ثروة لغوية في مجاالت مختلفة 
 الجلســة الصــحيحة فــي أثنــاء القــراءة، مثـلاكتسـاب بعــض العــادات المصــاحبة للقــراءة : ،

 المحافظة على بعد مناسب بين أعينهم والكتب.و 
 دينية ووطنية واجتماعية.بعض االتجاهات والقيم اإليجابية تساباك : 
 اكتساب بعض المعارف والقيم اإليجابية في أثناء عملية القراءة، مثل: اإلنصـات الجيد ،

ية واالستئذان عند الكالم، والمشاركة في النقاش، والمحافظة على كتبهم وأدواتهم المدرسـ
 وغيرها.

 في زمن يتناسب مع الكم المقروء. ،تة بفهم واستيعابالتدرب على القراءة الصام 
  ُيسمع إليه بجرأة وطالقة. ومامناقشة ما ُيقرأ 
  التمييـز بــين الحـروف المعجمــة ومقابالتهـا، مثــل: د/ذ / ط/ظ / ع/غ / س/ش، وكـــذلك

 بين الحروف المتشابهة في النطق، المختلفة في الكتابة أو العكس، مثل: ذ/ز / ظ/ذ.
  تحليل الكلمات إلى مقاطع وحروف وتركيبها وقراءتها.التدرب على 
 .اإلقبال على قراءة ما يناسبهم من مجالت وقصص 
 الفريــق الــوطني لمبحــث .)األفكــار الرئيســة فــي الــدرس موضــوع القراءةو  تبــين المعــاني

 ( 19ص ،م1999 ،اللغة العربية

م للصف ــالمعلكما وردت في دليل لقراءة للصف الثالث األساسي و أهداف تدريس ا
للفصل  التعليم العاليو ة الصادر عن وزارة التربية بحث اللغة العربيـالثالث األساسي في م

 :م2017 –م 2016سي الثاني من العام الدراسي الدرا

 يقرأ النص قراءة جهرية سليمة ومعبرة. -أ
 يتعرف معاني الكلمات الجديدة. -ب
 يوظف المفردات الجديدة في جمل من إنشائه. -ت
 الفكرة الرئيسة من النص. يستنتج -ث
 يستنتج األفكار الفرعية من النص. -ج
 يكتسب مهارات التفكير العليا بإجابته عن سؤالي)نفكر(. -ح
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 يمثل أحداث النص. -خ
 يستنتج الدروس والقيم المستفادة. -د

 :مراحل عملية القراءة 2.4.7

 تمر عملية القراءة بعدة مراحل، هي:

 ضــج ناالبتدائية، وتحتاج هـذه المرحلـة إلـى  مرحلة االستعداد للقراءة، وتبدأ قبيل المدرسة
وتدريب لمدة طويلة، وتبدأ باالهتمـام بالصــور والرسـوم التـي تنشـرها المجـالت والصـحف 

 والكتب المصورة.
 مرحلة التعرف البصري للجمل والكلمات، وربط مدلوالتها بأشكالها، وتبدأ هذه المرحلـة 

 مع بداية المدرسة االبتدائية.
  ـــة تجريـــد الحـــروف ثـــم تكـــوين كلمـــات وجمـــل منهـــا، وهـــو أن يجمـــع عـــدة حـــروف مرحل

 متفرقـــة، ويكون جملة منها.
 .مرحلة تجويد مهارات القراءة الجهرية والصامتة 
 .( 40م، ص1993)مدكور،  مرحلة االستمتاع الفني والتذوق األدبي لما يقرأ 

 هاتدريس القراءة بنوعيـ ويوضح الباحث أنه يتوجب على المتعلمين مراعاة هذه المراحل أثناء
الصامتة والجهرية، لكي ينعكس األثر اإليجابي المتوخى، وهو تحقيق أهداف القراءة الموضحة 

 أعاله.

 : مهارات القراءة 2.4.8

 ( أبرز المهارات القرائية وتتمثل في:81–79م، ص ص 2001حدد البجة )
 .السرعة القرائية 
 .القدرة على تنويع الصوت وتغييره 
  التمشي في القراءة مع عالمات الترقيم.القدرة على 
 .ضبط الحركات اإلعرابية 
 .ضبط الحركات داخل الكلمة)الجانب الصرفي( ضبًطا سليًما 
 .القدرة على نطق الكلمة نطًقا جيًدا 
 .القدرة على التفريق بين األصوات اللغوية المتشابهة 
 .إخراج األصوات من مخارجها الصحيحة 
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  الصوتية لبعض الحروف.القدرة على نطق الصفات 
 .تجنب العيوب النطقية 

في المرحلة فقد عرض بعض مهارات القراءة  (437–436م، ص ص1983أما مجاور )
 :د وهية بشكل  محداالبتدائي

 .التعرف على الكلمات 
 .فهم معنى الكلمة جيًدا 
 .القدرة على فهم المقروء وشرحه وتفسيره 
 ة.لمقروءة، والغرض الذي ُيقصد إليه من القراءالقراءة صامًتا في سرعة مالئمة للمادة ا 
 .القراءة جهًرا في صحة وسالمة 
 .القدرة على استعمال الكتب في كفاءة ومهارة 
 .العمل على تنمية خبرات الطفل من خالل القراءة 
 .تنمية االستمتاع بالمقروء 
 .تنمية الميل إلى القراءة عن طريق القراءة الحرة 
 ال القراءة؛ لمواجهة حاجات الفرد واشباعها.اكتساب القدرة على استعم 

 :ا أثناء تدريب الطفل على القراءةأمور يجب على المعلم مراعاته 2.4.9

هـا كتسبها الطفل قبل التحاقـه بالمدرسـة، وذلـك بجعلالمعاني التي ااالستعانة بالمفردات و  -1
 .مادة للحديث والقراءة

ة أن يكــون البــدء بــالقراء الطبيعــيالمنطــق البــدء باالستمــــاع، ثــم التحــدث، ثــم القــراءة، و  -2
 .الجهرية

معظــم األطفــال ينتقلــون مــن القــراءة الجهريــة إلــى القــراءة الصــامتة عــن طريــق المــرور  -3
بمرحلة يحركون فيها شفاههم، أو يهمسون خالل القراءة الصـامتة، ومحاولـة قمـع عمليـة 

 الهمس في القراءة في هذه المرحلة يمكن أن تعوق الفهم في القراءة .
 االهتمـام بتنميـة مهـارات القــراءة الصـامتة قبـل منتصـف المرحلــة االبتدائيـة، خاصــًة بعــد -4

إلـى  أن يكون األطفال قد تمكنوا من السيطـــرة على مهـارات القراءة الجهريـة، وبـدأ مـيلهم
 استبعاد الجهر بالقراءة، خاصًة عندما يعتمدون على أنفسهم.

غفــال النــوع اآلخــــر؛ ألن لكــل عــدم اإلســراف فــي التركيــز علــى نــوع مــن أنــ -5 واع القــراءة، وا 
 ( 45م، ص 1993نوع مزاياه وأهميته.)مدكور،
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 : القراءة أنواع 2.4.10

 :واع القراءة من حيث أغراض القارئ أن -أوالا 

ـــراءةلــى شــيء معــين، وهــي قُيقصــد منهــا االهتــداء بســرعة إو : ةالقــراءة الســريعة العاجلــ -1  ـ
 .الفهارس وقوائم األسماء والعناوينين والمتعجلين كقراءة للباحث مهمة

 هـذا النـوعأو كتـاب جديـد، و  كقـراءة تقريـر، :لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع قراءة -2
 .أنواع القراءةُيعد من أرقى 

ــــة بالتريـــث  :القـــراءة التحصـــيلية -3 وُيقصـــد بهـــا االســـتذكار واإللمـــام، وتقضـــي هـــذه الطريق
 .تثبيت الحقائق في األذهانصياًل لتفواألناة؛ لفهم المسائل إجمااًل و 

ـه وفيها يرجع القارئ إلى عدة مصادر، يجمع منها ما يحتاج إليـ :قراءة لجمع المعلومات -4
ــا، ويتطلــب هــذا  مــن معلومــات خاصــة، وذلــك كقــراءات الــدارس الــذي ُيعــد رســالة أو بحًث

 النوع من القراءة مهارة في التصفح السريع، وقدرة على التلخيص.

ـر، وذلـك وهـي قـراءة خاليــة مـن التعمـق والتفكيـــ دبيـة والرياضـة العقليـة:قـراءة للمتعـة األ -5
 كقراءة األدب والفكاهات والطرائف.

 يـره، وهـذاكنقد كتاب أو أي إنتاج عقلي، للموازنة بينـه وبين غ القراءة النقدية التحليلية: -6
 (73م، ص 1991نوٌع من القراءة يحتاج إلى مزيد من التأني والتمحيص.)إبراهيم،

وهــي االطــالع علــى مــا يكتبــه أديــب بعمـــق،  قــراءة التــذوق، والتفاعــل مــع الموضــوع: -7
 فيتفاعل مع إنتاجه لدرجة التأثر بشخصيته، ومشاركته في رأيه ومشاعره.

أو  وُيراد بها الوقــوف علـى ممـا يطـرأ فـي المجتمــع مـن أحـداث سـارة :القراءة االجتماعية -8
 وبخاصـة اإلعالنـات، والـدعوات، وصـفحات الوفيــات.حزينـة، كقـراءة الصـحف المحليــة، 

 ( 84 م، ص2001البجة، )

 :لقراءة حسب التهيؤ الذهني للقارئ أنواع ا -ثانياا

  :ىتهـدف إلـو ، هـمـا أشبـو ، وهي قراءة تتصـل بالمهنـة، والواجبـات المترتبـةالقراءة للدرس 
فـــرغ، والجـــد، تحصـــيل المعلومـــات وحفظهـــا، ولـــذلك فهـــي تمتـــاز باليقظـــة، والتأمـــل، والت

ا وقفـات متكـررة ورجوًعـ -أيًضا–واالهتمـام، ولذلك فهي تستغرق وقًتا طوياًل، وقد تتطلب 
 إلى المادة عدة مرات.
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 ون مـن وُيقصد بها تلك القراءة التي ُتؤدى في أوقات الفــراغ دون أن يكـ :قراءة االستمتاع
 منها:ورائها أي غرض عملي، أو وظيفي إال المتعة والسرور، والغرض 

 .الموضوع الواقعيةيغلب على موضوعات هذا ب االستطالع، و إما ح -أ
غلــب يُ ة، و فــرار مــن وطـأة الحيــاة اليوميــالرغبـة فــي االبتعــاد عــن واقـع ألــيم، أو أو  -ب

 ( 84م، ص2001 ع الخيال، والموضوعات الخرافية.)البجة،على هذا النو 

 : األداءطريقة أنواع القراءة من حيث الشكل و  -ثالثاا

 : هيوتنقسم إلى ثالثة أنواع، و 

 .قراءة االستماع -القراءة الجهرية  -القراءة الصامتة )السرية(  -

 القراءة الصامتة )السرية(:  –أ 

رة زدادت قدتزداد الحاجة إليها كلما اأن يقرأ التالميذ الموضوع في صمت، و ا ــالمراد به
جادة القرا وحسنالتالميــذ على جودة النطق  م، 2007)أبو الهيجاء،  ءة وسرعتهـا.اإللقاء وا 

 (.87ص

 أهداف القراءة الصامتة:

 تنمية الرغبة في القراءة وتذوقها. 
 .تربية الذوق واإلحساس بالجمال 
 . زيادة القدرة على الفهم 
 تربيــة القـــدرة علـــى المطالعـــة الخاطفـــة، وزيـــادة الســـرعة مـــع اإللمـــام بـــالمقروء تمشـــًيا مــــع 

 ضرورات الحياة.
  قاموس القارئ، وتنميته لغوًيا وفكرًيا.زيادة 
 .(31م، ص1999)أبو مغلي،  حفظ ما يستحق الحفظ من ألوان األدب الرفيع 

 : مزايا القراءة الصامتة

  ــــراءة الطبيعيــــة ــــك ألنهــــا الق ــــة؛ وذل ــــراءة الجهري ــــر مــــن الق ــــراءة الصــــامتة أكث تســــتعمل الق
 المستعملـة في الحياة.

 الجهرية. القراءة الصامتة أسرع من القراءة 
 .القراءة الصامتة أعون على الفهم وزيادة التحصيل 
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 القــراءة الصــامتة أيســر مــن القــراءة الجهريـــة؛ ألنهــا محــررة مــن النطــق وأثقالــه، ومراعـــاة 
خراج الحروف من مخارجها وغيره.  الشكل، واإلعراب، وا 

 ـــد الطالــب االطــالع واالعتمــاد علــى نفســه فــي  ُتعـد القــراءة الصــامتة أوضــح أثــًرا فــي تعويـ
 (64 – 62م، ص ص1991الفهم.)إبراهيم، 

 عيوب القراءة الصامتة:

 .ال تتيح للمدرس معرفة أخطاء التالميذ وعيوبهم في النطق واألداء 
 وجودة  ل المعـاني،أنها ال تهيئ للتالميذ فرصة للتدريب على صحة القراءة، وتمثي

 ( 231م، ص1975سمك، ) .اإللقاء

 ( العيوب التالية:90م، ص2001ويضيف البجة )
 .سواء  تؤدي إلى قلة التركيز، وشرود الذهن من المعلم والطالب على حد  
  ــــر فـــي المواقـــف أنهـــا قـــراءة فرديـــة، بمعنـــى أنهـــا ال ُتعـــين القـــراء علـــى مواجهـــة الجماهيـ

 االجتماعية.

 فيها القراءة الصامتة: مواقف تستخدم

  اغاستغالل أوقات الفر قراءة القصص والمجالت والنوادر للتسلية، و. 
  الصحف لالتصال بالعالم، ومعرفة حوادثه، وأنبائه.قراءة 
  .قراءة كتب األدب لما فيها من متعة فنية، وفهم دقيق للناس، وأنماط سلوكهم 
 مام الرأي العام.قراءة الكتب الحديثة التي تعالج أموًرا تثير اهت 
 .قراءة الرسائل والبرقيات والالفتات واإلعالنات ونحوها 
 .قراءة بحوث أو آراء ينتفع بها في تذليل صعوبة، أو توجيه سديد 
 .قراءة ُيقصد بها تتبع موقف من المواقف السياسية، أو االقتصادية، أو االجتماعية 
 .ُتستعمل في حصص القراءة في المكتبة 
 م1991)إبــــراهيم، لقـــراءة الموضــــوع قـــراءة جهريــــة فـــي حصــــة المطالعـــة. ُتعـــد  تمهيــــًدا، 

 (64ص

 وسائل التدريب على القراءة الصامتة:

 .صامتة مع تحديد النقطة التي يجب أن يبحث عنهاقراءة دروس المطالعة قراءة  -أ
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 والمجالت المالئمة لمستوى الطالب العقلي. قراءة القصص -ب
واحــد مــن مراحــل الدراســة العليــا، واإلجابــة عــن قــراءة الكتــب التــي تــدور حــول موضــوع  -ت

 أسئلة يثيرها المعلم.
 القراءة في مكتبة المدرسة. -ث
اســتعمال بطاقــات التعليمــات لتــدريب الطــالب علــى القــراءة الصامتـــة، وهــذه البطاقــات  -ج

ات فـي ُيطلب إلى التلميذ بعد قراءتها أن ُينف ذ عماًل معيًنا، ويجب أن تنـدرج هـذه البطاقـ
  :جملها وفق مستوى التالميذ من مثلمستوى 

 .بطاقات اختيار اإلجابة من عدة إجابات 
  بطاقــات تحمــل جمــاًل يطالــب التلميــذ بعــد قراءتهــا باإلجابــة علــى ســؤال موجــود فــي

 نهايتها.
  ًشـور ا.)عابطاقات تحمل ألغاًزا يطلب إلى التالميذ بعد قراءتها أن يحلوا اللغـز كتابي

 (64ص ،م2003والحوامدة، 

 القراءة الجهرية: –ب 

صحيحة في  ،هي القراءة التي ينطق القارئ خاللهـا بالمفردات والجمل المكتوبة
 معبرة عن المعاني التي تضمنتها. ،مسموعة في أدائها ،حركاتهامضبوطة في  ،مخارجها

 .(65ص  ،م2003 ،عاشور والحوامدة)

 أهداف القراءة الجهرية:

  ،ليلها إلى حروفها ثم فهم مدلولهاكذلك تحو التعرف على الكلمات من حيث الشكل. 
 .تكوين ثروة لغوية أو رصيد لغوي يساعد التلميذ على فهم المقروء 
 .تهدف إلى سالمة النطق وحسن األداء 
 .تهدف كذلك إلى معرفة عالمات الترقيم، ووظيفة كل عالمة 
 .إكسابه مهارة قراءة االستماع 
  .التدريب على استخالص األفكار 
 ارة السرعة وكذلك الدقة في التعبير بأسلوب واضح مترابط وسـليم.)أبو الهيجـاءتنمية مه ،

 (90ص  ،م2007
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 مزايا القراءة الجهرية: 

 جادة األداء، وتمثيل المعنـى وخصوًصـا فـي الصـفوف الدنيــــا مـن المرحلـة  إتقان النطق وا 
 االبتدائية.

  والثانوية(.تساعد على تذوق األدب في الصفوف العليا)اإلعدادية 
 .تشجيع التالميذ المتخوفين والمترددين، وتمنحهم الثقة بأنفسهم 
 ،(.123م، ص2002ُتعد  التالميذ للمواقف الخطابية، ومواجهة الجماهير.)المقوسي 
 .ُتعد  الوسيلة التي تبعث حب القراءة في نفوس التالميذ 
 .من خاللها يتعرف المعلم على مواطن الضعف في التالميذ 
 م1975 ،سـمك)د التالميـذ علـى إدراك مـواطن الجمـال والتـذوق الفنـي لمـا يقرءون.تسـاع، 

 .(239 ص
 وسيلة من وسائل تنمية أذن الطفل القراءة الجهرية. 
  تشبع كثيًرا من أوجه النشاط لديهالقراءة الجهرية تحقق للمتعلم ذاته، و. 
  الجماعــة فــي التالميـــذ ُتعــد أســلوًبا مــن أســاليب إدخــال المتعــة واالســتمتاع، وغــرس روح

 (.97م، ص2001الصغار.)البجة، 

 عيوب القراءة الجهرية:

  قد ال تتسع لقراءة جميع التالميذأن الحصة. 
 .قد ينشغل بعض التالميذ في أثنائها بغير الدرس 
 .ربما أدت إلى إجهاد المدرس والتالميذ وال سيما إذا كانت بأصوات مرتفعة 
 درجة كافية.قد تؤدي إلى عدم تتبع المعنى ب 
 ،أنهـــــا طريقـــــة غيـــــر اقتصـــــادية فـــــي التحصـــــيل إذا قيســـــت بالمطالعـــــة الصامتة.)ســـــمك 

 (239ص ،م1975

 مواقف تستخدم فيها القراءة الجهرية:

 اتخذه القارئ في إحدى المناقشات ات من قطعة لتأييد موقفقراءة قطعة أو مقتطف. 
 .قراءة تعليمية أو ارشادات لشخص أو طائفة 
  لإلفادة من المعلومات.القراءة 
 .القراءة الستعادة عمل من األعمال الماضية كقراءة محاضرات الجلسات 
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  ،( 11م، ص 2008قراءة قطع شعرية لالستمتاع بموسيقاها.)السليتي 

ة أن لكل  من النوعين )القراءة الصامتة والقراءة الجهرية( أهمية في حيـا الباحثويرى 
 التلميذ، وعلى المنهج أن ُيوفر النوعين للطالب ابتداًء من الصف الثالث األساســي، حيث إن
الحاجـة إلى كل  منهما قد تفرضه ظروف واعتبارات تربوية مختلفة، مع ضرورة التركيز على 

نه عن طريقها يستطيع المعلم توجيه وتعديل السلوك الخاطئ في القراءة القراءة الجهرية؛ أل
 والذي ال يتوفر مثل هذه الظروف في القراءة الصامتة.

 قراءة االستماع: -جـــ 

ستماع وهو النشاط اللغوي الرابع بعد القراءة والكتابة والمحادثة، ولعل أبـــرز أهمية لال 
ــة للتعليم في حياة اإلنسان، وتكمن أهمية االستماع في ك ونه تتمثل في كونه الوسيلة األساسيــ
 نه فيوسيلة مهمة لألطفال األسوياء لتعلم القراءة والكتابة، والحديث الصحيح في كل ما يتلقو 

 شتى جوانب المعرفة، ولقد ثبت في عدة أبحــاث أن اإلنسان العادي يستغرق في االستماع ثالثة
 ( 67م، ص 2003أمثال ما يستغرقه في القراءة.)عاشور والحوامدة، 

وهذا الصنف من أصناف القراءة أفرد له الباحث محوًرا كاماًل مستقاًل تحت عنــوان 
 إليه لالستفادة.محـور مهارة االستماع ُيرجع 

 مظاهر الضعف في مجال القراءة:

 :تشمل مظاهر الضعف في القراءة ما يلي
 ة، عدم قدرة بعض التالميذ على قراءة مادة منتزعة من الكتب التي قرأهــا فـي هـذه المرحلـ

 عندما ُتقدم بصورة مختلفة عن الصورة التي وردت فيها في كتابهم المدرسي.
 ن أيـن عنى، فقد يكـون ذلـك راجًعـا إلـى عـدم معرفــــــــة التلميـذ مـعجز التالميذ عن أداء الم

 تبدأ الجملة وأين تنتهي.
 .الصعوبة في قراءة مادة لم ترد في كتبهم المدرسية، ولو أن جميع المفردات مر ت بهم 
 .الصعوبة في فهم المادة الجديدة المقروءة 
 م2003الحوامـدة، عاشـور و .)الصعوبة في ترجمة المـادة المقـروءة بلغـة التلميـذ الخاصة، 

 (79ص 

بالقراءة  ات الخاصةقائمة بأهم الصعوب( 13م، ص 1985في حين وضع صيني وآخرون )
 :التي ُتواجه المتعلمين
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 .التمييز بين الحركات القصيرة والحركات الطويلة 
 .الحروف المشددة 
 .الالم الشمسية والالم القمرية 
 .التمييز بين األصوات المتشابهة 
 .التنوين 
 .األلف المقصورة واأللف الممدودة 
 .التمييز بين الهاء والتاء المربوطة 
 .الحروف التي ُتستخدم كحركات طويلة أحياًنا، وكصوامت أحياًنا أخرى 
 .همزة الوصل 
 .الوقف بالسكون 

 أسباب الضعف القرائي:

التي تقف خلف الضعف القرائي لدى طالبنـا في المرحلة  والعواملترجع األسباب 
 األساسيـة بشكل  خاص، وطالبنا في مراحل التعليم المختلفة بشكل  عام إلى ما يلي، وذلك كما

 (: 104–103م، ص ص 1983حددهـا مجاور)
 عوامل ترجع للمتعلم نفسه وتتمثل في: -أوالا 

 ما يقرأ في يسر ووضوح تمكنه من فهم عجز المتعلم قرائًيا بصورة ال. 
 العقلي لفهم المعاني والمدركات ضعف االستعداد. 
 .قلة الخبرة، وضعف الخلفية الثقافية عند التلميذ 
 .ضعف االنتباه، وعدم القدرة على التركيز 
 فعالي والقلق واالضطراب النفسينقص االتزان االن. 
 عف الحصيلة اللغوية عند المتعلمض. 

 المادة التعليمية، وتشمل:عوامل ترجع إلى  -ثانياا

 رئ من حيث المعاني أوة لمستوى كل  من السامع أو القاـــــــعدم تالؤم اللغة المقدم 
 .الصوراألساليب و 

 .تقارب األصوات بين بعض الكلمات، مما قد يؤدي إلى اضطراب المعنى وفساده 
 نى.عامل اإلعراب في اللغة العربية الذي قد يترتب عليه وضع معنى مكان مع 
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  اإلغراق في الصـور الجمالية بصورة ُتبعد المتعلم عن حقيقة اللغة المعروضـة على
 المتعلم.

المادة التعليمية أو العوامل التالية التي ترجع إلى  (114 م، ص1979ويضيف أحمد )
 :الكتاب، وهي

  ،عجز كثير من كتب القـراءة عـن اجتـذاب التلميـذ وتشـويقه، إمـا لصـعوبة أسـلوبها
ـــه  أو لســـخف ـــذ ويتفـــق مـــع ميول موضوعاتهــــا، أو لبعـــدها عمـــا يثيـــر اهتمـــام التلمي

 وحاجاته، ويشبع رغباته ويمس وجدانه.
 .رداءة اإلخراج الفني من حيث جاذبية الصور والخط الجيد للكتاب المدرسي 

 عوامل ترجع إلى المعلم نفسه، وهي: -ثالثاا

 ضعف المعلم العلمي والثقافي. 
  فتها وأهدافها وأساليب تعليمهافلساللغة و عدم فهم المعلم لطبيعة. 
  عــدم االكتــراث مــن المعلــم فــي توجيــه التالميــذ نحــو اكتســاب اللغــة وفهــم مــا تحمــل مــن

 معان.

 عالج الضعف القرائي:

بعض األساليب لعـالج الضعف القرائي  (82م، ص 2003وضع عاشور والحوامدة )
 تتمثل في:

  الحــروف وتحليلهــا وتركيبهــا عنــد الصــف األول االهتمــام بتــدريب التالميــــذ علــى تجريــد
 االبتدائي.

 .تنويع الطرائق أثناء القراءة 
 .االهتمام بإثراء المنهج من مواد قرائية إضافية 
  ـــة إجـــراء فحـــوص تشخيصـــية فـــي بدايـــة المرحلـــة الدراســـية للتالميـــذ، ورســـم خطـــة عالجي

 للضعف.
 .مراقبة حالة الطفل الصحية 
 م.مور بمستويات أبنائهم، ومدى تقدمهم في القراءة أو تأخرهاالهتمام بتعريف أولياء األ 
 .التأليف وفق ميول ورغبات التالميذ، ومراعاة قدراتهم العقلية 
 .تجريب موضوعات القراءة، بحيث يجد فيها كل تلميذ ما يروق له 
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 أن تتدرج في مفرداتها، وتراكيبها، وموضوعاتها وفق قدرات التالميذ العقلية واللغوية. 

ا من المقترحات لعالج الضعف القرائي، منها:وي  ضيف الباحث عددا

 الوقوف على أخطاء الطالب، والطلب منهم أن يصححوا أخطائهم بأنفسهم. -1
إجــراء اختبــارات تشخيصــية فــي أول العــام الدراســي، وبدايــة الفصــل الدراســي الثــاني مــن  -2

 كــل عام دراسي، للوقوف على نقاط الضعف القرائي لدى الطالب.
ضــع الخطــط العالجيــة بالتعــاون مــع إدارة المــدرس، ومتابعــة الملــف العالجــي للطــالب و  -3

 الضعفاء أواًل بأول.
التطـوير المسـتمر للمنـاهج، وخصوًصـا موضــوعات القـراءة، ومراعـاة خصائــص الطــالب  -4

 النمائية، ورغباتهم واحتياجاتهم.
 تنويع موضوعات القراءة، بحيث يجد كل طالب متعته ومبتغاه. -5

 مواصفات البرنامج العالجي للقراءة:

  تكون الخطط فردية.يجب أن 
 .يجب أن تتمشى الخطة مع الصفات المميزة للطفل 
 .يجب أن تشتمل الخطة على أساليب عالجية متنوعة 
 .يجب أن تتسم الخطة العالجية بالنشاط 
 .يجب أن تهتم الخطة العالجية بتشجيع الطفل 
 للطفل. يجب أن تكون مواد القراءة مناسبة 
 .م1992)أحمـــد ومحمـــد،  يجــب أن تســـتخدم الخطـــة العالجيــة خطـــوات تعليميـــة فعالــة،  

  (117 – 114ص ص 

 وسائل ترغيب التالميذ في القراءة:

ن ُيـوفر للتلميــذ منـابع القــراءة المفيـدة، بحيــث تكــــون متنوعـة متعــددة مـن كتــب وصــحف أ -1
 ومجالت، وأن نجعلها له سهلة ميسورة في متناول يده.

تبعـث و أن ُيقدم للتلميذ مادة شائقـة، لهــا عالقـة بخبراتـه، وتتصـل بحياتـه، وتالئــم ميولـه،  -2
 فيه حب القراءة والشوق إلى مطالعة الكتب.

 أن تتوافر في الكتب المقررة ما يأتي: -3
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ــــات المختلفـــة للتالميــــذ، وأن  -أ ـــى موضـــوعات حيـــة، تناســـب المستويــ أن تشـــتمل عل
 م.تكون مما يتصل بمراكز ميوله

 أن تكون جيدة الطبع، وبحروف واسعة، وذات ورق مصقول. -ب
أن تتحلــى الموضــوعات بالصــور التوضــيحية الجميلــة التــي ُتربــي حاســة الجمــال،  -ت

 وُتعين على فهم المقروء.
أن تكــــــون لغتهــــــا ســــــهلة، وألفاظهــــــا واضــــــحة المعــــــاني، وعباراتهــــــا خاليــــــة مــــــن  -ث

 االستعماالت المجازية البعيدة عن أذهان التالميذ.
ءة أن يعنى المدرس بالطريقة التي ُيعالج بها دروس القراءة؛ فيعطي األطفـال فرصـة القـرا -4

 الجيدة واالستمتاع بالمقروء.
 تمكين التالميذ من إنشاء مكتبات للفصول، واختيار الكتب المالئمة لهم بأنفسهم . -5
الكتــب  أن يشـجع التالميـذ علــى القـراءة الحـرة، وذلــك بـأن يقـوم المــدرس بدعايــات لـبعض -6

 ص ص ،م1986، محجـوبكأن يقـرأ منهـا فصـواًل مـن لهـم، تجـذب شـوقهم إلـى القراءة.)
102 – 103) 

م، ص ص 1975قراءة وضحها سمك )وهناك وسائل أخرى لترغيب التالميـذ في ال
 ( فيما يأتي:287–279

  األساسية، ودروس القراءة. النفسيةالربط بين حاجات التالميذ 
 اللغة العربية، ومدرسي المواد األخرى. زيادة التعاون بين مدرس 
 .تشجيع التالميذ على اقتناء الكتب وجمعها 
 .العناية بالكتاب المدرسي بصفة عامة، وكتاب القراءة بصفة خاصة 
 .إنشاء " نادي الكتاب " بالمدرسة 

ة على تنمية الميـل إلى ة الُمعين( الوسائل التالي176م، ص1991ويضيف مدكور )
 :هيالقراءة، أال و 

 .أن يكون اتجاه الوالدين نحو القراءة إيجابًيا 
 .أن تتوافر الكتب والمجالت المناسبة للطفل في كل مرحلة من مراحل حياته 
  ،أن يكون هناك مجال للحـوار عن الكتب، وعن القضايا التي تثيرها الكتـب بـين األبـوين

 وأن يشركا األطفال في هذا الحوار.
 وحكاية النوادر. أن يكون هناك مجال لقص القصص 
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 .عمل مكتبة للفصل، بحيث تحتوي على كتب ومجالت مناسبة كثيرة ومتنوعة 
 .أن ُتخصص حصص للقراءة الحرة 
 .أن ُتقام جماعات للقراءة بحيث يتنافس أعضاؤها على الفوز بجائزة القراءة 
  عمل معـارض للكتب داخل المدرسـة، بحيـث يسـتطيع التلميـذ أن يجـد الكتـب التـي يجـب

 شراءها وقراءتها.
  ،نتــاجهم مــن القصـــص عمــل صــحف مدرســية ُيعــرض فيهــا التالميـــذ بعــض قــراءاتهم، وا 

 والحكايات، والنوادر، والمواقف و... إلخ.

قراءة ويقترح الباحث البنود التالية، والتي من خاللهـا يتم العمل على تنمية وتفعيل حب ال
 والمداومة عليها في حياة طالبنا، وهي:

الب على تلخيص، وصياغة الموضوعات التي يقرؤونها بلغتهم البسيطـة تعويد الط -1
 الواضحة، مع إبداء آرائهم.

تحفيز الطالب على قراءة الكتب والمجالت المتخصصة، والزيارات الدورية لمكتبة  -2
 المدرسة.

حث الطالب على عمل زاوية خاصة في غرفته تشمل مكتبـة صغيرة، لتكون مرجًعا له  -3
 ياته العملية.في دراسته، وح

تكليف الطالب القراءة عن موضوع محدد في عدة مصادر ومراجع، سواًء كانت كتب  -4
 مطبوعة أو مواقع إنترنت مفيدة.

كتابة عبارات إيجابية داعمة للطفل، وترسخ في عقله الباطن حب القراءة وتكون بخط  -5
 واضح، مثل: )القراءة تجعلني أقوى(، )رامز يقرأ أكثر من قبل(.

 االبتعاد عن أسباب الضغط واإلكراه عندما نحث الطفل على متابعة القراءة، والتذكر أن -6
 الطفل بحاجة دوًما إلى الحب والحنان والمرح واللعب.

 تشجيع األبناء على إعارة الكتب ألصدقائهم وفي المقابل االستعارة منهم ما يلزمهم. -7

قراءة من المهارات المهمة في نقول في نهاية هذا المحور المهم من الدراسة، أن ال
حياتنا كأفراد ومجتمعات ومؤسسات تعليمية، حيث ُيعد اإلنسان المثقف هو اإلنسـان القارئ، 
وخصوًصا ونحن في عصر ثورة المعرفة والمعلومــات، فنحن نحتاج إلى القارئ الواعي المدرك 

شكاليات الواقع المعاصر.  الناقد المبدع لحلول وا 



61 

الخصائص النمائية لتالميذ المرحلة األساسية الدنيا وتطبيقاتها : الخامسالمحور  2.5
 التربوية

 إن الطفل هو محور العملية التعليميـة، وعلى التربية أن تنطلق في استراتيجياتهـا من
 واقعه، وأن تستجيب لخصائص نموه، واحتياجاته في كل مرحلة من مراحل هذا النمو.

لمرحلة ابة، وأهميتها الدقيقة، ولقد عنى اإلســالم بهذه وللطفولة في اإلسالم منزلتها الحبي
 من عمر اإلنسان؛ فحباها بالكثير من الرحمة والعطف، إلى جانب الصقل والتربية. 

َد علماء النفس إلى تقسيم مراحل الطفولـة إلى خمس مراحل، وُيعد هذا التقس يم ولقد َعم 
نمو من خصائص نفسية ونمو عقلي على أساس النمو الجسمي للطفل، وما يواكب هذا ال

 ولغوي، وهذه المراحل، هي:

 مرحلة الطفولة األولى: وتبدأ من الوالدة حتى سن ثالث سنوات. -أ
 سنوات. ست مرحلة الطفولة المبكرة )الطفولة الثانية(: من ثالث إلى -ب
 مرحلة الطفولة المتوسطة )الطفولة الثالثة(: من ست إلى تسع سنوات. -ت
 المتأخرة: وتمتد من سن التاسعة إلى الثانية عشرة.مرحلة الطفولة  -ث
 مرحلة المراهقة: التي تبدأ من سن الثالثة عشرة. -ج

 (؛12–6ة من )ة االبتدائية في الفئة العمريوعلى ضوء هذا التقسيم يقع تالميذ المرحل
ـلق ـالمنط ة تمتد لتشمل مرحلتي الطفولة المتوسطة والمتأخرة، ومن هذاأي أن المرحلة االبتدائيـ

ة والتي الطفولة المتوسطـ كان لزاًما التعرف على خصائص هاتين المرحلتين وباألخص مرحلة
 ، وهي كالتالي:عنى بها الباحث واختصها في دراسته

 النمو الحركي: 2.5.1

( سنوات، ويحب الطفل العمل اليدوي، 9–6الصغيرة والكبيرة من ) العضالتحيث تنمو 
ة الالزمة لأللعــاب واألنشطة والحركيارات الجسمية لمهـعلم اكما يشاهد النشاط الزائد، وت

( سنوات بأوجه النشاط العضلي 9–6ة العمرية من )في المرحل المختلفة، ويستمتع األطفال
اء، كما أنهم يميلون بشكل عام إلى الحركة في مختلف األشيكالجري والقفز والتسلق على 

 أوضاعهم.
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 الحركي:التطبيقات التربوية للنمو 

ـــة األلعــاب مــع  -1 إتاحــة فرصــة لألطفــال للتعبيــر عــن نشــاطهم العضــلي مــن خــالل ممارســ
 توفير المكان والوقت المناسبين لألطفال.

ي االهتمام بأن تكون الوسائل التعليمية في المدارس االبتدائية مجسـمة بقـدر اإلمكـان؛ كـ -2
 يستطيع الطفل لمسها ورؤيتها.

 مكتوبة بخط واضح وكبير.أن تكون الكتب الدراسية  -3
 االهتمام بتغذية الطفل. -4
 توسيع نطاق اإلدراك عن طريق الرحالت إلى المتاحف والمعارض. -5
ثــراء أنــواع النمــو المختلفـــة -6 ، اتخــاذ النشــاط وبخاصــة الحركــي مــدخاًل إلــى تعلــيم الطفــل، وا 

 ـــرار فـيويأتي على رأس النشاط الحركي اللعب باعتبـاره أداة مشـوقة لبـذل الجهـد واالستم
 ممارسة الخبرة.

ـــة، ومــن ثــم يجــب إعــداد األنشــطة المتنوعـــة التــي تتــيح لهــم  -7 إن لغــة األطفــال هــي الحركـ
الحركة والجـري واالنطـالق مـع أدوات اللعـب اإليهـامي، كمـا أن خيـال الطفـل يتـدخل فـي 
تصوره لألشياء واألحداث وحواس الطفل هي المصدر الرئيس لإلدراك ولتنميـة محصـوله 

 م، 1992مقـــــرر علـــــم الـــــنفس التطـــــوري، -وي.)منشــــورات جامعـــــة القـــــدس المفتوحـــــةاللغ
 (312-303ص ص 

 النمو الحسي: 2.5.2

ي، وخاصة في اإلدراك سنوات تطور في النمو الحس (9 – 6)ُيشاهد في المرحلة من 
ومع بداية المدرسة االبتدائية تظهر قدرة  القراءة والكتابة، عمليتيفي يتضح ذلك تماًما الحسي، و 

 ،يستطيع تقليدهاــة، و المطبوعة و ــالطفل على التمييز بين الحروف الهجائية الكبيرة المختلف
أنه ؛ إال دراك الحسي وخاصة إدراك الزمنور اإلـيتطع في طريقه إلى النضج، و ويستمر السمــ

ل إدراكهم لمفاهيـم الزمان ما زا هسنوات بأن (9 – 6)ـة تالميذ الحلقة األولى من شخصيتمتاز 
ـة ــون خبراتهم البديلة، والفجكما يستخدم والمكان والمسافة محدوًدا، وتكاد تكون أهدافهـــم مباشرة،

 .اًنا، في حل بعض مشكالتهم وفي إدراك العالقات السببيةأحي
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  :الحسيالتطبيقات التربوية للنمو 

ليتعامل مع األشياء مباشرة؛ ليدرك مفاهيم المسافات واألبعاد، إتاحة الفرص للطفل؛  -1
 واألوزان وغيرها إدراًكا مباشًرا صحيًحا.

توفير الفرص للطفل؛ ليتعرف إلى البيئة المحيطة به، ويكشف ما فيها بالمالحظة  -2
 المباشرة، والمالحظة غير المباشرة.

 داًما واسًعا، وبطرق سليمة.زيادة ثقة الطفل بنفسه من خالل استخدامه لحواسه استخ -3
التأكد من سالمة الحواس، واستخدامها استخداًم صحيًحا.)منشورات جامعة القدس  -4

 (183-148م، ص ص 1992مقرر التعليم االبتدائي، -المفتوحة

 النمو العقلي: 2.5.3

( 9 – 6)ذلك في المرحلة العمريـة من في نمو الطفل، و  يؤثر االلتحاق بالمدرسة
، التعليمية و ـة التربوكلها المجتمع لتقوم بعملي التية هي المؤسسة التربويالمدرسـة سنوات، و 

و تمر النميسع، و المعايير االجتماعية التي تحددها ثقافة المجتمـــلسلوك القويم القائم على القيم و او 
من ناحية التحصيل يتعلم ( سنوات، و 9 – 6)العقلي بصفة عامة في نموه السريع بالمرحلة من 

نشاط حظ هنـا أهمية التعلم باليالـة، والحساب، و الكتابة في القراءة، و ـاألساسي المهاراتالطفل 
 خريــــناد لآلحيث يالحظ أن الطفل نق   ذه المرحلة،ــينمو التفكير الناقد في نهاية هة، و ــالممارسو 

تمام اه ينموو  ، والتركيب،االبتكـار، و ينمو التخيل من اإلسهام إلى الواقعيةم، و ــــاس لنقدهحس  
ى ام إلينزع أطفال السنة السابعة بشكل ع، و ينمو حب االستطالع لديهالطفل بالواقع والحقيقة، و 

ن مردات، أو ما يقدم إليهم ــمفـؤال باستمرار عن معنى ما يلقى عليهم من ـالسالنقد والتشكك و 
 .معلومات

 العقلي: التطبيقات التربوية للنمو 

 مالئمة لدرجة النضج العقلي التي وصل إليها الطفل.أن تكون موضوعات المنهج  -1
أن يعتمــد التــدريس فــي الســنوات األولــى علــى حــواس الطفــل، وذلــك عــن طريــق تشــجيع  -2

 المالحظة والنشاط.
 ربط التدريس بمظاهر الحياة أو األشياء الموجودة في البيئة. -3
الخيــال؛ فالتخيـل  استغالل الهوايات والمهارات الموجودة عند الطفل لتسـاعده علـى تنميـة -4

فــي مرحلــة الطفولــة المتوســطة والمتــأخرة تخيــل مــرتبط بــالواقع، ومقيــد بقــوانين الطبيعــة، 
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وهنــاك صــلة وثيقـــة بــين هــذا التخيـــل وبــين اإلبــداع أو االبتكـــار؛ ألن التفكيــر اإلبداعــــي 
ة، يعتمد على التخيل إلى حد  كبيـــر؛ ألن األساس فيه اإلتيان بأفكار جديدة غيـر مسبوقــ

وعليه فإن بوادر التفكير اإلبداعي تظهر في هـذه المرحلـة عنـد الطفـل ممثلـة فـي التفكيـر 
 التخيلي.

 تدريب الطفل على التفكير واكتشاف العالقات بين األشياء. -5
ـــة، وتوظيـــف أوجـــه النشـــاط المختلفـــة، والتركيـــز علـــى  -6 مواصـــلة اســـتخدام األلعـــاب اللغوي

ة علـــى اإلبـــداع اللغـــوي والتخفيـــف مـــن التـــدريبات التدريبــــات االتصـــالية التـــي تنمـــي القـــدر 
 النمطية.

شـعارهم لقيمـة مـا يتعلمونـه، وذلـك تماشـ -7 ًيا توضيح أهداف تعلـيم اللغـة العربيـة للتالميـذ، وا 
مــع رغبــتهم فــي هــذه المرحلــة فــي الســؤال عــن أهــداف مــا يقــدم إلــيهم مــن خبرات.)جــابر، 

 (142-139م، ص ص 1982

 النمو اللغوي: 2.5.4

رحلة هذه الم حيث ُتعد   ة،األهمي( سنوات بالغ 9 – 6النمو اللغوي في المرحلة من ) ُيعد  
 هذه المرحلة مرحلة الجمل المركبة الطويلة، وال يقتصر ُتعد  هي األساس في اكتساب اللغة، و 

لطفل اما عن القراءة فإن استعداد أ ــوي بل يمتد إلى التعبير التحريري،ـر على التعبير الشفاألم
ــة، ويظهر ذلك منه خالل االهتمام بالصور والرسوم  لها يكون موجوًدا قبل االلتحاق بالمدرسـ

 .والصحفوالمجالت 
ـا، بعد ذلك إلى التعرف على الجمل، وربط مدلوالتها بأشكالهـالقراءة  القدرة على تتطورو 

 يع الطفل في هذهكمـا أن عدد الكلمات التي يقرأها الطفل في الدقيقة تزداد مع النمو، ويستط
المرحلة تمييز المترادفات ومعرفة األضداد، ويكثر استخدام الجمل، والمفردات اللغوية غير 
الفصحى في الصفـــوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية بصورة أوضح منه في الصفوف 

اءة الكالم والقر الثالثة األخيرة، وكذلك يحدث تطور مهم في نمو فنون اللغة األربعة )االستماع و 
ر عن والكتابة(، حيث تزداد قدرة التالميذ على االستمـاع لفترة طويلة، وتنمو قدرتهم على التعبي

لية أنفسهم بطالقة وحيوية، كما يتعلمون في أثناء تلك المرحلة معظم المهـارات التي تحتاجها عم
 نمو بسرعة، حيث إن تالميذالقراءة، باإلضافة إلى أن حجم المفردات المستخدمة لدى التلميذ ت

 تلك المرحلة تنمو لغتهم نمًوا مطرًدا في كمية المفردات، ونوعيتهـا، واتساع معانيها.
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 اللغوي: التطبيقات التربوية للنمو 

 تدريب التالميذ على إجادة القراءة الصامتة وعلى سرعة الفهم من خاللها. -1
والكتــب العلميــة واالجتماعيــة تشــجيع التالميــذ مــن خــالل تــوفير مجموعــة مــن القصــص  -2

 الشيقة لتدفعه إلى القراءة والتحصيل الذاتي.
ســواء فــي الفصــل أو فــي الكتــب المقــررة؛ فــال يقتصــر علــى األداء  تنــوع النشــاط اللغــوي  -3

 الفردي بل يمتد إلى النشاط اللغوي الجماعي.
د اللغويــة عنــ توثيــق صــلة التلميــذ فــي هــذه المرحلــة بالمكتبــة، مــع توســيع االستخدامــــــــات -4

 الطفل، وتدريبه على استعمال بدائل لغوية أخرى تضاف إلى رصيده.
توظيف المفردات الشائعة في بيئـاتهم، والتـــدرج فـي عـرض الجديـد مـن األلفـاظ، ممـا هـو  -5

 بعيد إلى حد )ما( عن خبراتهم المباشرة.
ر تمهــد للتعبيـــتربيــة ملكــة التعبيــر الشــفوي لــدى التالميــذ؛ ألنهــا الخطــوة الطبيعيــة التــي  -6

ـــا وســـًطا فـــال يتـــركهم  ـــاء تحـــدث األطفـــال أن يســـلك طريًق ـــم فـــي أثن ـــى المعل الكتـــابي، وعل
ـــون بالعاميــة بــال قيــد أو شــرط، وال يحملهــم علــى الفصــحى وهــم ال يســمعونها فــي  يتحدثـ

 المنزل وغيره من األماكن العامة.
 لًيا.اإلصالح من لغة التالميذ تدريجًيا؛ ألن الطفل ينمو جسمًيا وعق -7
يغلب على تالميذ تلـك المرحلـة الخجـل والتهيـب، لـذا يجـب علـى المعلـم النابـه تشجيعهــم  -8

ص وأخذهم باللين والصبر، كما يميل األطفال إلى المحاكـاة والتقليد، ولهذا يجب أن يحر 
 المعلمون على أن تكون لغة الفصل لغة سهلة جديرة بأن يحاكيها التالميذ.

لى إلقاء األخبـار، ولهذا كان التعبيــر االطفل ميال بطبعه إلى ال -9 لحر حديث عن عمله، وا 
 خير ما يالئم األطفال في تلك المرحلة للتدريب على فنون اللغة كلها.

 االهتمام بمهارات الكالم واالستماع حيث إنهما يسبقان مهارات القراءة والكتابة. -10

 (160-157م، ص ص 1992مقرر التعليم االبتدائي، -)منشورات جامعة القدس المفتوحة

 النمو االنفعالي:  2.5.5

 وات نسبًيا عن ذي قبل، تمهيًداسنـ (9 – 6تتهذب االنفعاالت في المرحلة العمرية من )
ى إلة، وفي هذه المرحلة نجد أن الطفل ال يصل في هذه المرحلة التاليلمرحلة الهدوء االنفعالي 

 لتحدي.ج االنفعالي، فهو قابل لالستثارة االنفعالية، ويكون لديه بواق  من الغيرة والعناد واالنض
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 االنفعالي: التطبيقات التربوية للنمو 

 إشباع الحاجات النفسية للطفل كالحاجة إلى الحب والتقدير واالنتماء. -1
 تالميذ على ضبط انفعاالتهم والتحكم فيها.تدريب ال -2
 استثارة التالميذ من قبيل التسلية وعدم التفرقة بينهم في المعاملة.عدم  -3
ـــى مـــا يريـــد عـــن طريـــق الصـــراخ. -4   عـــدم االســـتجابة للطفـــل، والســـماح لـــه بالحصـــول عل

 (147-145م، ص ص 1982)جابر، 

 النمو االجتماعي:  2.5.6

تدخل و  ؛سنوات (9 – 6)من  ـةفي المرحلة العمري االجتماعيةتستمر عملية التنشئة 
ات الطفل لسادسة تكون طاقـفي سن اهذه العملية، و  ة لتقوم بدورها فيدرسة كمؤسسة رسميـالم

المدرسة تتسع دائرة بدخول الطفل ماعي ما زالت محدودة وغير واضحة، و على العمل الج
جماعًيا، وتكثر صداقاتـه  يكون لعبهويبدي رغبته في العمل الجماعي و  اتصاله االجتماعي،

ات انة االجتماعية، وتكثر الصداقتتحقق له المكمع رفاقه في المدرسة والمنزل، و  د تعاونهيزداو 
 .عن ذي قبل؛ الزدياد صلة الطفل باآلخرين

 التطبيقات التربوية للنمو االجتماعي: 

ن مـعلى التعلم مع مراعاة احتياجات هؤالء التالميـذ  التي تساعد التالميذ األنشطةتوفير  -1
 خالل الممارسة واللعب والعمل الجماعي.

شباع حاجة الطفل إلى الرعاية والتقبل والحنان من قبل األسـ -2 رة توفير الجو االجتمـاعي وا 
 واألقران.

 تحسين العالقة بين الوالدين والطفل كوقاية من حدوث االضطرابات النفسية.  -3
 ميل االجتماعي مثل التعاون واحترام اآلخرين.تقوية ال -4
ــــة التصــــرف فــــي المواقــــف االجتماعيــــة  -5 ــــة ســــليمة وكيفي ــــل بخبــــرات اجتماعي إمــــداد الطف

 المختلفة.
 أهمية الرحالت والتدريب على تحمل المسئولية االجتماعية. -6
مشاركة التالميذ مع بعضهم البعض للتعبيـر عن أفكـارهم فـي صـورة مجموعـات صـغيرة؛  -7

ذا من شأنه أن ينمي الثقة بالنفس والمسئوليـة فضاًل عن روح الجماعة والعمل في ألن ه
 م، 1992مقــــرر علــــم الــــنفس التطـــــوري، -)منشــــورات جامعــــة القــــدس المفتوحـــــة فريــــق.

 (.354-340ص ص 
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من خالل العرض السابق لمالمح المرحلة االبتدائية وخصائص تالميذهـا تتضح 
رورة العناية بمناهجها بما يضمن النمو السليم للطفل في األهمية القصوى لتلك المرحلة وض

إلى عرض مطالب النمـــو في الجوانب السابقة  الباحثشتى الجـوانب والمجاالت، ولقد عمد 
 الرتباط هذه الجوانب بنمو اللغة والنجاح في تعليمها.

، ويؤكد الباحث أن كل طالب من الطالب في الصف الواحد يتفرد بشخصيــة متميزة
األمــر الذي يؤدي إلى ظهور الكثير من االختالفات بين طالب الصف الواحد من حيث 

لك، مستويات نضجهم المختلفة: الفسيولوجية، أو العقلية، أو العاطفية، أو االجتماعية، أو غير ذ
ومــا دامــت هذه الفروق المتعددة موجــودة في الصف الواحد؛ لذا ال يتوقع أن تؤدي طريقة 

ا على ريس التي ُتعامل هؤالء الطلبة باعتبارهم متشابهين إلى نتائج فعالة، من هنا كان لزامً التد
كل معلم أن يحاول التعرف على الفروق الفرديــــــة بين طالبه فيما يتصل بمختلف خصائصهـم 
 ومالنفسية، والفسيولوجية، والعقلية، وغيرها، وأن يأخذ هذه الفروق بعين االعتبـار عندما يق

بتدريسهم، فقد يجد نفسه مضطًرا أن يدرس أكثر من مستوى واحـد في الصف الواحد، وعندها 
يتوجب عليه أن يقسم الصف إلى مجموعـات متجانسة، وأن يعلم كل مجموعة بطريقة تناسب 

مكانياتها.  قدراتها وا 

 تعقيب عام على اإلطار النظري:  2.5.7

النظري الذي ُيعد الواجهة التي تعمل في ضوء العرض السابق، يبين الباحث اإلطار 
على إثراء الدراسة الحالية في إعداد أدواتها، ومناقشة وتفسير نتائجها، وعرض التوصيات 
ة والمقترحات المناسبة لتدريس مهارات االستماع والتحدث والقراءة بصـــورة عامة، وفي المرحل

 األساسية الدنيا بصورة خاصة.
 

  



 

 
 

 
 
 

 الفصل الثالث: 
 الدراســات السابقـــــة
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 الفصل الثالث:  3

 الدراسات السابقة

، وقد ةــالسابقة ذات العالقة بموضوع الدراس الدراساتالباحث في هذا الفصل  تناول
 ة كما يلي: ة محاور رئيسلها من األحدث إلى األقدم ضمن ثالث لزمنيحسب التسلسل ا تناولها

  المحور األول: دراسات تناولت استراتيجية مثلث االستماع. -1
 .(التعبير الشفوي )المحور الثاني: دراسات تناولت مهارة التحدث  -2
 المحور الثالث: دراسات تناولت مهارة القراءة. -3

 

 ر:المحاو لهذه عرض يلي وفيما

 باستراتيجية مثلث االستماع:الدراسات المتعلقة  :األولالمحور  3.1

 : (م2016دراسة حيدر) -1

ستراتيجية مثلث االستماع في تحصيل االدراسة إلى التعرف على أثر  هذهوتهدف 
ولتحقيق هدف الدراسـة صاغت الباحثة  ،الثاني المتوسط في مادة التاريخالصف طالبات 

حصائيـة بين متوسط درجات طالبات إيوجد فرق ذو داللة الفرضية الصفرية من خـالل أنه ال 
ــجيـة مثلثتالمجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة ال تماع االس اريخ العربي اإلسالمي باستراتيـ

االعتيادية  درجات طالبـات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن المادة نفسهـا بالطريقة ومتوسط
يل ة في التحصيلى وجود فروق ذات داللة إحصائإ الدراسةوتوصلت في االختبار التحصيلي، 

ة يلالتي درسن باستراتيجالمجموعة التجريبية اطالبات ح الي اإلسالمي لصبفي مادة التاريخ العر 
"، ةلمادة نفسها بالطريقة االعتياديمثلث االستماع وطالبـــات المجموعة الضابطة الالتي درسن ا

ات الصف اع في تحصيل طالبية استراتيجية مثلث االستمج إلى فاعلوكذلك توصلت النتائ
ثلث ة مـإلى أن الستراتيجي -أيًضا– الدراسةوخلصت  توسط موازنة بالطريقة االعتيادية،الثاني الم
ــاالستمـ ـن مشاركة الطالبات وتشجيعهالل ئة بيئة تعلمية نشطة من خـاع الدور الفاعل في تهيــ

ـاع في مباعتماد استراتيجية مثلث االست الدراسةأوصت هن، و على أن يعلمــن أنفسهن بأنفس
 ، وتضمينها في برامج إعداد مدرسي التاريخ فيلتاريخ لطالبات المرحلة المتوسطةتدريس مادة ا

 .كليات التربية للعلوم اإلنسانية
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 : (م2016)الكعبيدراسة  -2

 مادة تحصيل في االستماع مثلث استراتيجية أثر معرفة إلى تهدف هذه الدراسة
 لهذا الباحث وأعد   ،المتوسط ولاأل الصف طالب لدى العلمي التفكير مهارات وتنمية الجغرافية
 في الباحث واعتمد ،للتفكير العلمي   مقياس واألخر ،تحصيلي   اختبار أحدهما ؛اختبارين الغرض
 كما فقرة،( 40) من وتكون ( بدائل أربعة ذي معتمد من االختبار) على التحصيلي   االختبار بناء
 المالحظة)وهي: ،العلمي   للتفكير مهارات( 5) تضمن ،العلمي للتفكير مقياساً  الباحث أعد  

 وتكون  العينة   طالب لمستوى  مالئمة مهارات وهي( والتنبؤ والتعميم واالستدالل والتصنيف
 مهارة عدا ،مهارة لكل فقرات( 7) بواقع الخمس المهارات على موزعة فقرة (36) من المقياس
 من للتثبت استطالعية عينة على وطبقه الظاهري   االختبار صدق من وتحقق ،فقرات( 8) واحدة
 تجريبي تصميم على الباحث واعتمد، االختبار وثبات ،الفقرات وصدق الخاطئة البدائل فاعلية
 نافع بن عقبة متوسطة في البحث عينة قصدية بطريقة الباحث واختار ،الجزئي   الضبط ذي

( 75) نم الدراسة عينة وتكونت ،الحالي للبحث ميدانا الثالثة الكرخ/  بغداد لتربية التابعة للبنين
 ثالباح وكافأ الضابطة للمجموعة طالًبا( 38)و التجريبية للمجموعة طالًبا( 37) بواقع ،طالًبا
 اختبار) للطالب الزمني العمر متغيرات في والضابطة التجريبية البحث مجموعة طالب بين

 احثالب واشتق( العلمي التفكير السابقة، اختبار المعلومات للوالدين، التعليمي المستوى  الذكاء،
 ةالمجموع لتدريس دراسية خطة( 16) وأعد بالبحث المشمولة الدراسية للمادة سلوكياً  هدفاً ( 80)

 التي الضابطة المجموعةو  االستماع مثلث استراتيجية وفق على المادة تدرس التي التجريبية
 ،(T-test) مستقلتين لعينتين التائي االختبار باستخدام التقليدية بالطريقة نفسها المادة تدرس

 ،ريسأن استراتيجية مثلث االستماع لها أثر أكبر من الطريقة التقليدية عند التد وأظهرت النتائج
 ول متوسط. رافيا عند طالب الصف األإذ ساعدت على زيادة التحصيل في مادة الجغ

 استراتيجية مثلث االستماع:تعقيب على الدراسات التي تناولت ال 3.2
استعرض الباحث الدراسات السابقة التي تضمنت استراتيجية مثلث االستماع، وبناًء 

 على ذلك مناقشة المعلومات التي تناولتها في النقاط اآلتية:

 من حيث األهداف: -أوالا 

مدى فاعلية استراتيجية مثلث االستماع في تنمية  هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد 
مهارتي التحدث والقراءة لدى طالب الصف الثالث األساسي في مادة اللغــة العربية، أما عن 

م(، فقد هدفت إلى التعرف إلى أثــر نفس االستراتيجية في تحصيل 2016هدف دراسة حيدر )
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 م( فهدفت إلى التعرف 2016الكعبي ) طالبات الثاني متوسط في مادة التاريخ، أما دراسة
إلى أثر ذات االستراتيجية في تحصيل طالب الصف األول متوسط في مادة  -أيًضا-

 الجغرافيا.

  :من حيث المنهج المتبع في الدراسة -ثانياا 

الية تم استخدام نفس المنهج، وهو المنهــــج التجريبي في كال الدراستين والدراســـة الح
 المـراد.لتحقيق الهدف 

 :من حيث العينة -ثالثاا 

ــط في 2016كانت العينة المستخدمـة من قبل دراسة حيدر ) م( طالبات الثاني متوسـ
م( فتناولت طالب الصف األول متوسط في مادة 2016مادة التاريخ، أما دراسة الكعبي )

 الجغرافيا.

 :من حيث األدوات المستخدمة -ارابعا 
 تحصيل الطالبات والطالب في مادتي التاريخ والجغرافيا.االختبار التحصيلي لقياس 

 :من حيث النتائج -اخامسا 
أظهرت النتائج فاعلية استراتيجية مثلث االستمـاع في زيادة التحصيل لدى طالبات 

 .يتين في كال الدراستين السابقتينوطالب العين

ا   وجه االستفادة من الدراسات السابقة:أ -سادسا
استراتيجية قام الباحث باالطالع على الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع 

من مختلف جوانبه ومجاالته، وقد أفاد الباحث من هذه الدراسات في الجوانب مثلث االستماع 
 اآلتية:

قبل البدء في استراتيجية مثلث االستماع موضوع تكوين خلفية نظرية تربوية غنية حول  -1
 الدراسة، وتحديد جوانب المشكلة التي شعر بها الباحث بوجودها على نحو  دقيق.إعداد 

 االستفادة في بناء أدوات الدراسة. -2
 حصائية المناسبة.ساليب اإلاستخدام األ -3
 .لدراسات السابقة واالستفادة منهااالطالع على نتائج وتوصيات ا -4
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 ت السابقة:أوجه اختالف وتميز الدراسة الحالية عن الدراسا -سابعاا

ة السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراس إن الدراساتاستناًدا إلى ما سبق يمكن القول  
استراتيجية عن غيرها من الدراسات السابقة في توظيف  ن الدراسة الحالية تميزتالحالية، لك

الصف مثلث االستماع في تنمية مهارات التحدث والقراءة في مادة اللغة العربية لدى طالب 
 الثالث األساسي.

 (:التعبير الشفوي )مهارة التحدث بالدراسات المتعلقة  :الثانيالمحور  3.3

 :(م2016) دراسة عبد الهادي -1
ة المصورة في تنمية مهارات التعبير ة إلى معرفة أثر توظيف القصــــهدفت هذه الدراس

الوصفي  الباحث المنهجيناتبع في اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع األساسي، و الشفوي 
شبه التجريبي في الكشف عن أثر توظيف القصة المصورة في تحديد مهارات التعبيـــر الشفوي، و 

( طالًبا من طالب الصف 70تنمية مهـــارات التعبير الشفوي، وتكونت عينة الدراسة من ) في
الضابطة  المجموعةة، و ية وفق استراتيجية القصة المصور حيث درست المجموعة التجريب لرابــع،ا

وي ظة لقياس مهارات التعبير الشفتمثلت أداة الدراسة في بطاقة مالحوفق الطريقة االعتيادية، و 
ات طالب ــ: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجوتوصل الباحث للنتائج التالية

 لغة" الصوتي، الملمحي لفكري، اللغوي،)ا التالية: التجريبية في الجوانبة و ـالمجموعة الضابط
ائج أظهرت النتمالحظة لصالح المجموعة التجريبية، كما و ة الـــفي التطبيق البعدي لبطاق (الجسد"

وي أن االستراتيجية القائمة على القصة المصورة لها أثر كبير في تنمية مهارات التعبير الشف
 .لدى طالب الصف الرابع األساسي

 م(: 2016بطاح ) دراسة -2
هذه الدراسة الكشف عن أثر توظيف مسرحة الدروس في تنمية مهارات التعبير هدفت 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في  ،الشفهي لدى تالميذ الصف الثالث األساس
تحديد مهارات التعبير الشفهي والمنهج شبه التجريبي في الكشف عن أثر توظيف مسرحة 

 (68)شملت و  وتم اختيار العينة بصورة قصدية ،الدروس في تنمية مهارات التعبير الشفهي
وأعد الباحث قائمة بمهارات  ،بطةاألخرى ضامهم إلى مجموعتين أولى تجريبية و وتم تقسي، تلميًذا

وكذلك دليل المعلم الخاص بتوظيف  ،التعبير الشفهي وبطاقة مالحظة لقياس هذه المهارات
معامل ، "اإلحصائية المناسبة وهي اختبار "توتم استخدام األساليب  ،أسلوب مسرحة الدروس
ائج اآلتية: يوجد أثر كبير وتم التوصل للنت ،" للكسببالكمعامل "، و "إيتا" لمعرفة حجم التأثير
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جًدا ناتج عن استخدام مسرحة الدروس في تنمية مهارات التعبير الشفهي لدى تالميذ الصف 
بالتالي توصل الباحث إلى فاعلية استخدام مسرحة الدروس في تنمية مهارات ، و الثالث األساس

 التعبير الشفهي لدى تالميذ الصف الثالث األساس.

 (:م2016دراسة الشنطي ) -3

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامج قائم على أدب األطفال في تنمية مهارات 
دمت لتحقيق هدف الدراسة استخميذ الصف الثالث األساس بغزة، و التعبير الشفوي لدى تال

 تلميذة من تالمذة الصف( تلميًذا و 92)ن ة مت عينة الدراسنتكو الباحثة المنهج التجريبي، و 
وعتين: المجموعة األولى قسمت العينة عشوائًيا إلى مجمالثالث األساس بالمحافظة الوسطى، و 

بينما درست المجموعة  استخدام البرنامج الذي تم تصميمه،درست التعبير الشفوي ب تجريبية،
ت حيح لقياس مهارامعيار تصاد بطاقة مالحظة، و تم إعدنية الضابطة بالطريقة االعتيادية، و الثا
يذ بة لتالموي المناستم إعداد قائمة لمهارات التعبير الشفلتعبير الشفوي، وتطبيقها قبلًيا وبعدًيا، و ا

تنمية مهارات التعبير كما أشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج المقترح في  الصف الثالث،
، تركيز على مهارات التعبير الشفوي في ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة الالشفوي، و 

 لتدريب على التعبير في حصة معينة،أال يقتصر المهارات والعمل على تنميتها، و تحليل هذه او 
 .عي ذلك في كل دروس اللغة العربيةبل يجب على المعلم أن يرا 

  م(:2015دراسة أغبر ) -4

 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الدراما التكونية فــي تنمية مهارة التحدث
تخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، قد است لدى طلبة الصف السابع األساسي، و امفهوم الذو 
دية من طلبة الصف السابع األساسي، وتم تقسيمهم إلى تم تطبيق الدراسة على عينة قصو 

الًبا درسوا بالطريقة االعتيادية، واألخرى تجريبية ط (22)عددها مجموعتين، األولى ضابطة و 
رة درسوا بطريقة الدراما التكونية، وتمثلت أدوات الدراسة في: اختبار مهاا طالبً  (25)عددها و 

اس مفهوم الذات في مقيمعدة وفق أسلوب الدراما التكونية، و دليل المعلم للدروس الالتحدث، و 
وم مفهلتكونية في تنمية مهارة التحدث و تم التوصل إلى فاعلية أسلوب الدراما االلغة العربية، و 

 .ة الصف السابع األساسيات لدى طلبالذ

  م(:2014دراسة دحالن ) -5
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاعلية برنامج قائم على الحكايات الشعبية في تنمية 

الرابع األساسي، واستخدم الباحث المنهجين مهارات التعبير الشفوي لدى تلميذات الصف 
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( تلميذة من 68الدراسة من ) يبي في الكشف عن فاعلية البرنامج، وتكونت عينةالتجر الوصفي و 
م توزيعهم بالتساوي إلى مجموعتين، ث ارها بالطريقة العشوائية البسيطة،تم اختي الصف الرابع،

بطة درست وفق الطريقة االعتيادية، الثانية ضامقترح، و وفق البرنامج ال األولى تجريبية درست
علم القائم على الحكايات ليل المدعبير الشفوي، و تمثلت أدوات الدراسة في قائمة بمهارات التو 

م اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، ومعامل الكسب لبالك، تم استخداالشعبية، وبطاقة المالحظة، و 
الحكايات الشعبية له فاعلية كبيرة في تنمية أن البرنامج القائم على القصص و أظهرت النتائج و 

 .سيرابع األسامهارات التعبير الشفوي لدى تلميذات الصف ال

 م(:2014) والحبابشة ابعةبالر دراسة  -6

مية مهارة أثر استخدام الدراما التعليمية في تن على تعرفالة إلى هدفت هذه الدراسـ
 للناطقين بغيرها في هذه طلبة اللغة العربيةالشفوي(، وتحسين التحصيل لدى  التحدث )التعبير

 (مسالمستوى الخا)اشتملت الدراسة على عينة من طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها المهارة، و 
 إحداهما مثلت ؛بة في شعبتينطال( طالًبا و 47مركز اللغات في الجامعة األردنية، تألفت من )ب

ة عت باستراتيجية الدراما التعليمية، واألخرى مثلت المجمو ة التجريبية التي درسعالمجمو 
لقد ثان اختباًرا تحصيلًيا في التحدث، و أعد الباحلتي درست بالطريقة االعتياديــة، و االضابطة 

 كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية
عدم وجود فروق درست بأسلوب الدراما التعليمية، و  الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التيو 

قد درجات المجموعتين: التجريبية والضابطة تعزى إلى الجنس، و  ائًيا بين متوسطدالة إحص
 (التعبير الشفوي )ـارة التحدث دريس مهـأوصت الدراسة بضرورة استخدام الدراما التعليمية في ت

 .ة اللغة العربية للناطقين بغيرهالطلب

  (:م2013دراسة أبو رخية ) -7

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر قصص األطفال في تنمية بعض مهارات 
التعبير الشفوي اإلبداعي لدى طلبة الصف الرابع األساسي، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي 
لمناسبته للدراسة، حيث تم اختيار عينة قصدية من مدارس منطقة النصيرات، حيث تم اختيار 

( طالًبا وطالبة، تم 64سة بشكل عشوائي، وتكونت عينة الدراسة من )فصلين دراسين من مدر 
تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة، واستخدمت الباحثة بطاقة مالحظة 
واختباًرا شفوًيا في مهارات التعبير الشفوي اإلبداعي كأداتين للدراسة، وتوصلت الباحثة إلى 

ي تنمية مهارات التعبير الشفوي اإلبداعي، وكذلك في نتائج فاعلية توظيف قصص األطفال ف
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االختبار القرائي البعدي لصالح قصص األطفال، وأوصت الباحثة بأهمية تفعيل قصص 
األطفال في تدريس التعبير الشفوي للمرحلة األساسية، وأهمية توعية المعلمين الستخدام القصة 

 غة العربية.في التدريس، وتوظيفها في إجادة مهارات الل

  م(:2012دراسة الفيومي ) -8

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أنشطة االتصال اللغوي في تنمية مهارات التعبير 
الشفوي لدى طالب الصف التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم بمنطقة عمان 

وتكونت عينة الدراسة الثانية في األردن، واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي في دراسته، 
( طالًبا من طالب الصف التاسع األساسي درسوا في مدرستين من مدارس الذكور، 72من)

وقسمت العينة إلى مجموعتين، تجريبية درست التعبير الشفوي من خالل ممارسة أنشطة 
( طالًبا، واألخرى ضابطة درست التعبير الشفوي بالطريقة 36االتصال اللغوي، وضمت )

ة ( طالًبا، وألغراض الدراسة قام الباحث بإعداد محتوى للنشاطات اللغوي36دية، وضمت )االعتيا
نمية وتنظيمه، ولإلجابة عن سؤال الدراسة، أعد الباحث اختباًرا لقياس أثر األنشطة اللغوية في ت

 مهارات التعبير الشفوي، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في
مهارات التعبير الشفوي بفروق دالة إحصائًيا ُتعزى إلى فعالية النشاطات اللغوية في تدريس 

 موضوعات التعبير الشفوي.

  (:م2006) Hui &lauدراسة  -9

طالقة الدراما في تنمية القدرات اإلبداعية و  أثر على تعرفلا هدفت هذه الدراسة إلى
وا البة وزعط( طالًبا و 126وتكونت عينتهــا من )ول والرابع، : األة الصفينبعبير الشفوي لطلالت

ـــتجريبية درست أنشط :عشوائًيا في مجموعتين ة عشكل مسرحيات درامية، ومجمو  ة علىية صفــ
المقارنات البعدية لالختبارات  بعدة االعتيادية، و قـضابطة درست أنشطة صفية بالطري

ية على مقياس القدرات ات داللة إحصائـروق ذفن وجود ـالتحليالت اإلحصائية كشفت النتائج عو 
 .موعـة التجريبية ولكال الجنسينتعزى لصالح المج رــطالقة التفكياإلبداعية، و 

  (:م2005)العبادي نصر و  دراسة -10

ارات الكالم األدوار في مه ـة لعبأثر استراتيجيـ على تعرفالة إلى راسهدفت هذه الد
األداء اللغوي الشفهي: المرونة، والتأليف،  ي وفق معاييرسة الصف الثالث األسالدى طلب

طالبة يدرسون في المدرسة ( طالًبا و 60ة من )سوقد تألفت عينة الدرا، الدقةوالتنغيم، والطالقة، و 
لتحقيق أهداف الدراسة بنى ع شعبتين اختيرتا عشوائًيا، و ـبواق التابعة لجامعة اليرمـــوك، النموذجية
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ـــوي قيد الدراسة، وضمت المؤشرات السلوكية الدالة التعبير الالباحثان أداة اشتملت مهارات  شفــــ
بين طلبة المجموعتين التجريبية ة عن وجود فروق دالة إحصائًيا سج الدراـكشفت نتائعليها، و 
ة التجريبية، ــة في مهارة الكالم تعزى إلى استراتيجية لعب األدوار لصالح المجموعطوالضاب

ل بين الجنس ــعدم وجود فروق تعزى إلى التفاعـالح اإلناث، و صلجنس لووجود فروق تعزى إلى ا
 .واستراتيجية التدريس

 م(:2004)الطورة  -11

مبني على التدريس باللعب الدرامي، وبيان أثره ـج ة إلى تطبيق برنامسهدفت هذه الدرا
لة رح( طالًبا من طلبة الم97في مهارات التعبيــر الشفوي، وطبقها على عينة مكونة من )

الل ـة من خا أثر التفاعل لدى الطلبتعرف بوساطته األساسية في مدينة الشوبك باألردن،
ة قــل بين الطريعدريس، وتعرف كذلك أثر التفا( على اختالف طريقة التالتعبيـــر الشفوي )التحدث

ات المعالجإجراء الدراسة و بعد ر مهارات التعبير الشفوي، و ـيوالجنس والمستوى في تطو 
ـر ييقة اللعب الدرامي في التعبكشفت الدراسة عن تفوق الطلبة الذين درسوا بطر  اإلحصائية،
كشفت كذلك عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيـة في التحصيل تعود إلى الشفوي، و 

 .الجنس، والمستوى الصفيو  الطريقة، :ةالتفاعل بين المتغيرات الثالثـ

 (:م2000)الطيطي  -12
م على تمثيل األدوار في ــإلى تعرف أثر برنامج تعليمي مقترح قائ هدفت هذه الدراسة

ي في األردن، واقتصرت اسـر األسارات التعبير الشفوي لدى طالب الصف العاشــتنمية مه
ح ممثلة في الشر األفكار المشاهدات، واآلراء، و و  رة التعليق على المواقف،ـــاة على مهالدراس

لمختلفة عن المواقف ا ـام والتعجب والنداء والتعبيرهة كاالستفياللغو  اقشــة واستخدام األنماطالمنو 
في  التقويم ممثلة في إبداء الرأية مهارات النقد و كذلك تناولت الدراسة، و ـبنغمات صوتية مناسب

تطبيق  بعدــرة، و كالداعمة لموقف أو ف محاكمـــة الشواهده أو يشاهده أو ما يقرأه، و ـما يستمع إلي
ر مكونات المعيارية للتعبيكشفت النتائج عن تقدم األداء في ال ة،سالمقترح في الدرا البرنامج
 .الشفوي 

 مهارة التحدث )التعبير الشفوي(:تعقيب على الدراسات التي تناولت ال 3.4

ـــــة التي تضمنت مهارة التحدث )التعبير الشفوي(،  استعرض الباحث الدراسات السابقــ
 المعلومات التي تناولتها في النقاط اآلتية:وبناًء على ذلك مناقشة 
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  من حيث األهداف: -أوالا 

هدفت الدراسة الحالية إلى تحديد فاعلية استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات 
وهو ما اتفقت عليه مع  –المتغير التابع األول في الدراسة  –التحدث أو التعبير الشفوي 

في المتغير  األخرى  الدراساتمع  تباينتلكن  أي في المتغير التابع، –الدراسات جميعها 
بحثت دراسة عبد ذ المستقل والمراد بيان أثره في تنمية مهارة التحدث أو التعبير الشفوي، إ

م( في معرفة أثر توظيف القصة المصورة في تنمية مهارة التحدث أما دراسة 2006الهادي )
م( 2016ر مسرحة الدروس، كذلك سعت دراسة الشنطي )م( فحاولت تعرف أث2006بطاح )

للتعرف على فاعلية برنامج قائم على أدب األطفال في تنمية نفس المهارة، فيما سعت دراسة 
 (م2014م( إلى التعرف على أثر استخدام الدراما التكونية، وجاءت دراسة دحالن )2015أغبر)

 م(2014) الربابعة والحبابشةدراسة ية، وأيضا لمعرفة فاعلية برنامج قائم على الحكايات الشعب
م( فهدفت إلى معرفة أثر 2013هدفت إلى تعرف أثر الدراما التعليمية، أما دراسة أبو رخية )

قصص األطفال في تنمية بعض مهارات التعبير الشفوي اإلبداعي، أما دراسة الفيومي 
مية مهارات التعبير الشفوي، م( فهدفت إلى معرفة أثر أنشطة االتصال اللغوي في تن2012)

( فهدفت إلى تعرف أثر الدراما في تنمية القدرات اإلبداعية Hui &lau,2006بينما دراسة )
م( فقامت بالتعرف على أثر 2005وطالقة التعبير الشفوي، أما دراسة نصر والعبادي )

ج مبني على م( هدفت إلى تطبيق برنام2004استراتيجية لعب األدوار، بينما دراسة الطورة )
م( قامت بالتعرف على أثر برنامج 2000التدريس باللعب الدرامي، وأخيًرا دراسة الطيطي )

تعليمي مقترح قائم على تمثيل األدوار في تنمية مهارات التعبير الشفوي، كما في باقي 
 الدراسات.

 الدراسة:من حيث المنهج المتبع في  -اثانيا 
المنهج المتبع حيث قام كاًل من عبد الهادي تباينت الدراسات المستعرضة في 

المنهج الوصفي التحليلي ( باستخدام المنهجين "م2014( ودحالن )م2016( وبطاح )م2016)
( فاستخدما المنهج م2012( والفيومي )م2015ر )ب، أما أغ"والمنهج التجريبي أو شبه التجريبي

 ( ونصــرم2013ة )ي( وأبو رخم2014شة )شبه التجريبي، بينما باقي الدراسات: الربابعة والحباب
فقد ( Hui &lau,2006( و)م2000( والطيطي )م2004ـورة )ط( والم2005والعبادي)
 المنهج التجريبي. استخدمت
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 العينة:من حيث  -اثالثا 

م( والشنطي 2016بطاح )عينة دراسة  تخرى حيث تكونألى إتفاوتت العينة من دراسة 
م( وعبد الهادي 2013م( وأبو رخية )2004الطورة )م( و 2005)م( ونصر والعبادي 2016)
من طالب وطالبات المرحلة االبتدائية ( Hui &lau,2006)م( و2014م( ودحالن )2016)

م( فكانت العينة المستهدفة من طالب 2012وتحديًدا الصفين الثالث والرابع، أما الفيومي )
أخيًرا الربابعة م( فقد تناول الصف العاشر األساسي، و 2000) الصف التاسع، بينما الطيطي

 س".م( فقد كانت عينتهما طلبة اللغة االعربية الناطقين بغيرها "المستوى الخام2014والحبابشة )

 المستخدمة:من حيث األدوات  -ارابعا 
عددًا من األدوات، منها: اختبار تحصيل معرفي كما  استخدمت الدراسات المستعرضة

م( والطورة 2012م( والفيومي )2014م( والربابعة والحبابشة )2015في دراسة أغبر )
(، بينما قامت باقي الدراسات بإعداد واستخدام بطاقة مالحظة، Hui,Lau,2006م( و)2004)

 م( 2014ودحالن ) م(2016م( والشنطي )2016م( وبطاح )2016مثل: عبد الهادي )
 م(.2000م( والطيطي )2005صر والعبادي )م( ون2013وأبو رخية )

 :من حيث النتائج -اخامسا 

 أهمية التعبير الشفوي )التحدث(.على ضمن هذا المحور الدراسات السابقة أجمعت 

ا  وجه االستفادة من الدراسات السابقة:أ -سادسا
التعبيـــر قام الباحث باالطالع على الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع 

من مختلف جوانبه ومجاالته، وقد أفاد الباحث من هذه الدراسات في الجوانب الشفوي )التحدث( 
 اآلتية:

قبـل البـدء فــي  التعبيـر الشـفوي )التحـدث(موضــوع تكـوين خلفيـة نظريـة تربويـة غنيـة حـول  -1
 .دقيقإعداد الدراسة، وتحديد جوانب المشكلة التي شعر بها الباحث بوجودها على نحو  

 االستفادة في بناء أدوات الدراسة. -2
 حصائية المناسبة.ساليب اإلاستخدام األ -3
 االطالع على نتائج وتوصيات الدراسات السابقة واالستفادة منها. -4
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 أوجه اختالف وتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -سابعاا

 السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراسة إن الدراساتاستناًدا إلى ما سبق يمكن القول 
استراتيجية عن غيرها من الدراسات السابقة في توظيف  ن الدراسة الحالية تميزتالحالية، لك

في مادة اللغة العربية لدى طالب الصف الثالث  مثلث االستماع في تنمية مهارات التحدث
 .األساسي

 بمهارة القراءة:المتعلقة  الدراسات :الثالثالمحور  3.5

 م(:2016دراسة التتري ) -1
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات 

الدراسة اتبع الباحث المنهج الفهم القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي، ولتحقيق أهداف 
( طالًبا، مقيمين إلى مجموعتين إحداهما تجريبية 74التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة من )

( طالًبا، وقد تمثلت أدوات الدراسة في 37( طالًبا، واألخرى ضابطة مكونة من )37مكونة من )
ائيــة استخدام حزمة البرامج اإلحصاختبار مهارات الفهم القرائي، وبعد معالجة النتائج إحصائًيا ب

(spss أظهرت النتائج األثر اإليجابي من توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم ،)
 القرائي لدى طالب الصف الثالث األساسي.

 م(: 2014دراسة نصر ) -2

ز في تنمية فاعلية استراتيجيات التعليم المتماي على تعرفالهدفت هذه الدراسة إلى 
الكتابة في اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي بمدارس ارات القراءة و بعض مه

تكون في هذه الدراسة المنهج التجريبي، و  قد استخدمت الباحثةرفح، و  –وكالة الغوث الدولية 
في محافظة  مجتمع الدراسة من تالميذ الصف الثاني االبتدائي بمدارس وكالة الغوث الدولية

من تالميذ الصف الثاني تلميذة ( تلميًذا و 70ينة الدراسة من )تألفت ع(، و 4479م )رفح وعدده
 األخرى و  تلميذة( تلميًذا و 35لى مجموعتين: إحداهما تجريبية وعددها )بحيث وزعت ع االبتدائي،
ئية ختبار لقياس المهارات القراتمثلت أدوات الدراسة في ا( تلميًذا وتلميذة، و 35ا )عدده ضابطة

توصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة والكتابية، و 
رسوا الذين د)متوسط درجات المجموعة الضابطة )الذين درسوا بالتعليم المتمايز(، و التجريبية 

أوصت الباحثة بضرورة استخدام بالتعليم االعتيادي(، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، و 
مرحلة ة العربية في الالكتابية في اللغمايز لتنمية المهارات القرائية و يجية التعليم المتاسترات

 .االبتدائية
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  م(:2013)دراسة البرعي  -3

ات تعلم القراءة ـة برنامج محوسب لعالج صعوبهدفت هذه الدراسة معرفة مدى فاعلي
ــــواتبع الباح لدى طلبة الصف الثالث األساسي، تألفت و  ج التجريبي،ــالدراســـة المنهث في هذه ـــ

 ؛يمهم إلى مجموعتينتم تقس سي،ذة الصف الثالث األساـ( تلميًذا من تالم60دراسة من )عينـة ال
ـــ: اختبة، وتمثلت أدوات الدراسة فيما يليطة واألخرى ضابيإحداهما تجريب ن ار تشخيصي يتضمــ
ــــة الصف الثالث ارات القرائية التي يجب أن يمتلكها طلببعض المه اختبار معرفي تضمن  –ـ

رية ر قراءة جهاختبا –التي تم بناء البرنامج تبًعا لها ذ و ـيــة التي أخفق بها التالمــالمهارات القرائي
 ود فروق ى وجــقد توصل الباحث إللمهارة النطق القرائي عند الطالب، و متبوًعا ببطاقة مالحظة 

الفروق لصالح لقد كانت التجريبية والمجموعة الضابطة، و  ةذات داللة إحصائية بين المجموع
 . المجموعة التجريبية

 م(: 2012دراسة زعرب ) -4

 ة على اكتسابـهدفت هذه الدراسة إلى معرفــــة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرف
الباحث قد اتبع دروس القراءة للصف الثالث األساس، و مهارات التفكير اإلبداعي التأملي في 

اسة من طالب الصف الثالث األساسي، وعددها حيث تم اختيار عينة الدر  ج التجريبي،المنهــ
تم إعداد  ن تجريبية وضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة،تم تقسيمها إلى مجموعتي ( طالًبا،80)

ــــ ق عد التحق، وبيل المعلمدلللتفكير التأملي، و  اختبار آخرر اإلبداعي و اختبار للتفكيـ ارين؛اختبــ
على مجموعتي الدراسة التجريبية بعدًيا االختبارين قبلًيا و تم تطبيق  ا،ثباتهمن صدقها و 

، ة، ومعامل االرتباطاالنحرافات المعياريـتم استخدام المتوسطات الحسابيـة، و  حيث والضابطة،
 ة بينإحصائيات داللة وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذ واختبار " ت "، والنسب المئوية،

عة الضابطة في متوسط أقرانهم في المجمو متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية و 
موعة ذلك لصالح المجالتفكير اإلبداعي واختبار مهـارات التفكير التأملي، و  اراتاختباري مه
 التجريبية.

 م(: 2012دراسة عماد الدين ) -5

رد القصصي لتنمية مهارات االستماع معرفة أثر استخدام الس هدفت هذه الدراسة إلى
تكونت  ة لدى طلبة الصف الرابع األساس واتجاهاتهم نحوها، ولتحقيق أهداف الدراسة،في القراء

بة من طالبات الصف الرابع طال (70): ( طالًبا وطالبة، موزعة على136ينة الدراسة من )ع
وزعت على أربع مجموعات إحداها  لًبا من طالب الصف الرابع األساس،طا (66األساس، و)
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يبية أخرى عددها تجر ( طالبة، و 35( طالبة، واألخرى ضابطة وعددها )35جريبية وعددها )ت
مة تشمل مهارات االستماع تم إعداد قائ( طالًبا، و 33وعددها ) األخرى ضابطة( طالًبا، و 33)

عداد اس هذه المهارات التي توصل إليها، و تم إعداد اختبار لقيللطلبة، و  دليل المعلم بطريقة ا 
توصل الباحث إلى فاعلية لمعرفة اتجاه الطلبة نحو الطريقة، و بناء مقياس السرد القصصي، و 

أوصت الدراسة بضرورة التركيز مهارات االستماع في القراءة، و استخدام السرد القصصي لتنمية 
سرد القصص لتنمية مهارة استخدام طريقة الستماع في مختلف المراحل الدراسية، و على مهارة اال

 .االستماع

  م(:2012) دراسة عويضة -6

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األخطاء القرائية الشائعة لدى طلبة الصف الثالث 
 قد قام الباحث بإعداد قائمة مستويات معيارية لتحديدساس في ضوء المستويات المعيارية، و األ

 ئعة لدى طلبةمعيارية لألخطاء القرائية الجهرية الشامؤشرات األداء الدالة على المستويات ال
انبثق منها بطاقة  ر أداء،عشرين مؤشالصف الثالث األساس، تضم ثالثة مستويات معيارية، و 

 اختارئعة لدى طلبة الصف الثالث األساس، و مالحظة لتحديد األخطاء القرائية الجهرية الشا
ث حدد الباحث متغير الجنس حيشوائية البسيطة، و الباحث عينة بالطريقة القصدية والطريقة الع

دد الباحث متغير حو  ( طالبًة،122)كان عدد الطالبات ( طالًبا، و 107كان عدد الطالب )
الطلبة  كان عدد(، و 119ذوي التحصيل المرتفع )حيث كان عدد الطلبة  التحصيل الدراسي،
ر " ت "، والمتوسط : اختبا(، وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية ومنها110ذوي المنخفض )

، النتائج التالية توصلت الدراسة إلى ،الوزن النسبي لألخطاءالحسابي، واالنحراف المعياري، و 
لحذف لدى طلبة الصف الثالث األساس، وهي اتحديد األخطاء القرائية الجهرية الشائعة  :أهمهاو 

عداد و  ا لتحديد مؤشرات األداء الدالة عليهء قائمة المستويات المعيارية، و بناواإلضافة والتكرار، وا 
 مستوى توافر األخطاء القرائية الجهرية الشائعة لدى طلبة الصف الثالث األساس.

  :(م2011)دراسة الشوبكي  -7

مهارات االستماع لتنمية على ج قائم إلى معرفة مدى فاعلية برنام ةــهدفت هذه الدراس
التجريبي ة المنهج ــــاتبعت الباحثلميذات الصف الرابع األساسي بغزة، و ـارات القراءة لدى تهم
ــــاألخرى ضابطإحداهما تجريبية و  ؛المنهج البنائي، وتم اختيار مجموعتينو  عداد إ ك كذلة، و ـ

بطاقة  –لتنمية مهارات القراءة  اعـ: برنامـج قائم على مهارات االستماألدوات البحثية التالية
ارات اختبار تحصيلي لمه –ي لمهارات االستماع استبيان استطالعـ –لقراءة مالحظة لمهارات ا
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ج القائم على مهارات االستماع في تنمية مهارات ج عن فاعلية البرنامقد أسفرت النتائالقراءة، و 
ــــــادة التحصي -اأيًض –كذلك ي، و القراءة لدى تلميذات الصف الرابع األساس ل في التطبيق ـزيـ

 . في القراءة عدي لالختبار المعرفي والمهاري الب

  م(:2010دراسة النوري ) -8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع 
وتألفت عينة األساسي وتصور مقترح لعالجها، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، 

( تلميًذا وتلميذة من تالمذة الصف الرابع األساسي، وعينة أخرى من معلمي 85الدراسة من )
( معلًما ومعلمة، وتمثلت 45ومعلمات اللغة العربية للصف الرابع األساسي، والبالغ عددهم )

رابع أدوات الدراسة فيما يلي: استبانة لتحديد صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف ال
األساسي، وبطاقة مالحظة للتأكد من مما ورد في االستبانة من صعوبات، واختبار تشخيصي 
في القراءة للتعرف على مستوى صعوبات تعلم القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي، 

ت"، واختبار التباين (، واختبار "خواستخدمت الباحثة لتحليل النتائج اختبار )ألفا كرو نبا
ي، وكانت النتائج كالتالي: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى صعوبات تعلم األحاد

وجد تلميذات(، بينما ت –القراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي ُتعزى لمتغير الجنس )تالميذ 
فروق ذات داللة إحصائية في مستوى صعوبات تعلم القراءة لذى تالمذة الصف الرابع األساسي 

(، وبناًء على هذه النتائج تم وضع  –متوسط  –للمستوى الدراسي العام )متفوق ُتعزى  متدن 
أسس التصور العالجي المقترح الذي اعتمد في طريق تدريسه على توظيف التقويم التشخيصي 

صور لمناسبته أغراض الدراسة، وتم اختيار األنشطة والوسائل التعليمية وأدوات تقويم مناسبة للت
 المقترح.

  (:م2009)راسة الشخريتي د -9

ارات ة بعض مهـــــــــأثر برنامج مقترح في تنمي على تعرفالة إلى ـهدفت هذه الدراس
تألفت ة بشمال غزة، و يألساسي بمدارس وكالة الغوث الدولالقراءة لدى تالميذ الصف الثالث ا

ى خر األة و تم توزيعهـــــم على مجموعتين إحداهما تجريبي ميذة،تلو  تلميًذا (82)عينة الدراسة من 
ارات القراءة لدى ــ: برنامج مقترح في تنمية بعض مهضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة فيما يلي

 ة بعض مهارات القراءة لدى تالميذ الصفــي لتنمياختبار قرائ –تالميذ الصف الثالث األساسي 
ة إحصائية بين لـج التالية: وجود فـروق ذات دالالنتائتم التوصل إلى األساسي، و الثالث 
 .ـح المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة لصالن التجريبية و يالمجموعت
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  (:م2009)العماوي  دراسة -10

ة لعب األدوار في تدريس أثر استخدام طريقــ على التعرف إلى ةالدراس هذه هدفت
عب لتم تطبيق طريقة اسي، و ـطلبة الصف الثالث األسر التأملي لدى ــالقراءة على تنميــة التفكي

ء أداة اـكذلك بنر التأملي بشقيه النظري والتطبيقي، و ـقراءة على تنمية التفكياألدوار في تدريس ال
حظـة ات الخمس التالية )المالار التفكير التأملي الموزع على المهـار ــالدراسة الممثلة في اختب

أظهرت الكشف عن المغالطات( و  –ستنتاج اال –التفسير  –وضع حلول مقترحة  –التأمل و 
ــة التجريبيةج: وجائـــــالنت  أوصت الدراسة، و ـود فروق ذات داللة إحصائيـة لصالح المجموعـ

 .وار في مختلف فروع اللغة العربيةبضرورة االستفادة من طريقـة لعب األد

 (:م2002)دراسة العيسوي  -11
امنة أثر استخدام استراتيجية القراءة الجهرية الزوجية المتز هدفت هذه الدراسة إلي معرفة 

ــفي عالج ضعف القراءة وتحسي عت الب الصف الثالث األساسي، جمن الفهم القرائي لدى الطــ
ــــــدم الباحث األدوات اآلتية: اخالدراسة بين المنهج الوصف اء ذكالتبار ي والمنهج التجريبي واستخـــ

 اس مستوى الفهم القرائي، دليل المعلم، وتم اختياريصي، واختبار لقيتشخاختبار ، غير اللغوي 
دة، ــاثلتين في العدد تقريبيًا ومن بيئة واحماألساسي بطريقة عشوائية متالعينة من الصف الثالث 

وية، حساب نسب رارات، المتوسط، النسب المئكالباحث األساليب اإلحصائية: الت ـدمواستخ
 جدتو ، معامـالت االرتباط: وتوصل إلي النتائج التالية: (ت)حظين، اختبار االتفـاق بين المال

 .القراءة الجهرية، والفهم القرائية دالة بين كل من القدرة علي ـعالقة ارتباطية موجه

  :م(2000خليل ) دراسة -12

 الصف تالميذ لدى القراءة مـــادة في باللعب التعلم فاعلية معرفة إلي ةسالدرا هذه هدفت
 استخدمت وقد الغرض، لهذا المصمم اللعبى التعليمي جــــالبرنام باستخدام ياالبتدائ األول
 بمدارس االبتدائي األول الصف تالميـــــذ من ةــالدراس عينة وتكونت شبه التجريبي المنهج الباحثة
 قـالتطبي خالل من ودةــمقص العينة وكانت وتلميذة ( تلميذاً 60) اعدده بلغ وقد الرسمية دمشق
 برنامج اــعليه تطبق التي المجموعة وهي وتلميذة اتلميذً  (34)وتضم  التجريبيـة المجموعة على
 تضم التي الضابطة ةــالمجموع بينما حصص ثماني أسبوع كل في أسابيع ةخمسـ لمدة اللعب
 واستخدمت التقليدية الطريقة وفق أسابيـع خمسة بتعليمها استمرت تلميذة تلميذاً  (34)أيضاً 
 تصوير آلة ،تلميذ لكل مالحظة ةبطاقـــ ،باللعب للتعلم مصمماً  برنامجاً  التالية األدوات الباحثة
 يوجد :التالية النتائج إلي وتوصلت ـي،المعرف التحصيل ى مستو  لقياس وبعدي قبلي اختبار ،فيديو
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 المجموعة تالميذ بين القراءة لمادة المعرفي التحصيـل مستوي  في ةـإحصائي داللة ذات فروق 
 تعلموا الذين التجريبية شبة ـةالمجموع وتالميذ التقليدية، بالطريقة تعلموا الذين الضابطة
 .لصالح المجموعة شبه التجريبية المنظم اللعب دامـباستخ

 القراءة:تعقيب على الدراسات التي تناولت ال 3.6

وبناًء على ذلك تم مناقشــة استعرض الباحث الدراسـات السابقة التي تضمنت المفاهيم، 
 :المعلومات التي تناولتها في النقاط اآلتية

 من حيث األهداف: -أوالا 
هدفت جميع الدراسات السابقة في هذا المحور إلى اكتساب مهارات القراءة والفهم 

 بينما هدفت دراسة البرعي -أيضاً -القرائي وتنميتها، وهذا ما اتفقت عليه الدراسة الحالية 
م( تحديد صعوبات تعلم القراءة وعالجها، ودراسة عويضة 2010م( والنوري )2013)
م( والعماوي 2012م( إلى تحديد األخطاء القرائية الشائعة، أما دراسة زعرب )2012)
 م( فقد هدفتا إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتأملي في دروس القراءة.2009)

  :في الدراسةمن حيث المنهج المتبع  -ثانياا 

اتبعت معظم الدراسات السابقة في هذا المحور المنهج التجريبـي، مثل دراسة التتري 
م( ودراسة عماد 2012م( ودراسة زعرب )2013) م( ودراسة البرعي2014م( ونصر )2016)

م( المنهج شبه 2000م(، بينما اتبعت دراسة خليل )2009م( ودراسة الشخريتي )2012الدين )
م( فاتبعت المنهج الوصفي التحليلي، أما باقي الدراسات 2010أما دراسة النوري )التجريبي، 

م( فقد جمعا بين المنهجين التجريبي والبنائي، أما 2010م( والشوبكي )2012مثل: عويضة )
 م( فقد اتبع المنهجين التجريبي والوصفي.2002العيسوي )

 :من حيث العينة -ثالثاا 
ــــة 2016التتري )خرى حيث تكون عينة دراسة أ تفاوتت العينة من دراسة الى م( ودراسـ

م( 2009) م( والشخريتي2012م( دراسة عويضة )2012م( ودراسة زعرب )2013البرعي )
م( من طالب وطالبات الصف الثالث األساسي، بينما 2002م( والعيسوي )2009والعماوي )

م( 2012م( فقد استهدفت طلبة الصف الثاني األساسـي، أما عماد الدين)2014دراسة نصر)
م( فكانت العينة األولى من طالب وطالبات الصف الرابع 2010م( والنوري )2011والشوبكي )
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نة أخرى من معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الرابع، وأخيًرا دراسة خليل األساسي وعي
 م( استهدفت الصف األول األساسي.2000)

 :من حيث األدوات المستخدمة -ارابعا 
عددًا من األدوات، منها: اختبار تحصيلي للمهارات  استخدمت الدراسات المستعرضة
م( 2011) م( والشوبكي2014) م( ونصر2016) القرائية والفهم القرائي مثل: دراسة التتري 

م( فقد 2012م(، بينما عويضة )2009م( والعماوي )2002م( والعيسوي )2009) والشخريتي
 م( فقد استخدم2013) استخدم بطاقة مالحظة لتحديد األخطاء القرائية الشائعة، أما عن البرعي

م( 2012اختبار تشخيصي وآخر معرفي وثالث قرائي وبطاقة مالحظة، أما عماد الدين )
م( فاستخدم أدوات 2010فاستخدم اختبار تحصيلي ومقياس لمعرفة االتجاه، أما النوري )

م( فاستخدمت 2000استبانة وبطاقة مالحظة واختبار تشخيصي، أما خليل ) :متعددة، مثل
م( استخدم اختبارين أحدهما للتفكير 2013تحصيل وبطاقة مالحظة، أخيًرا زعرب ) اختبار

 اإلبداعي وآخر للتفكير التأملي في القراءة.

 :من حيث النتائج -اخامسا 
أكدت معظم الدراسات على وجود فروق دالة احصائيًا بين طلبة المجموعات التجريبية 

عات التجريبية في االختبار التحصيلي وطلبة المجموعات الضابطة لصالح طلبة المجمو 
 لمهارات القراءة والفهم القرائي.

ا  وجه االستفادة من الدراسات السابقة:أ -سادسا

من القراءة قام الباحث باالطالع على الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع 
 اآلتية: مختلف جوانبه ومجاالته، وقد أفاد الباحث من هذه الدراسات في الجوانب

 قبل البدء في إعداد (موضوع التعبير الشفوي )التحدثتكوين خلفية نظرية تربوية غنية حول  -1
 .و  دقيقـــالدراسة، وتحديد جوانب المشكلة التي شعر بها الباحث بوجودها على نح

 االستفادة في بناء أدوات الدراسة. -2
 .حصائية المناسبةساليب اإلاستخدام األ -3
 .وتوصيات الدراسات السابقة واالستفادة منهااالطالع على نتائج  -4
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 أوجه اختالف وتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -سابعاا

 الدراسات السابقة لها دور مهم في تعزيز الدراسة نإاستناًدا إلى ما سبق يمكن القول 
تكوين خلفية بالباحث  قامكما أنه من خالل منهج ونتائج وتوصيات الدراسات السابقة  ،الحالية

وهذه الدراسة كغيرها من الدراسات التربوية تكمل وتتمم الدراسات  ،واضحة عن موضوع الدراسة
التعرف التي سبقتها في كثير من الجوانب، لكنها تميزت عن غيرها من الدراسات السابقة في 

 ة العربية لدى طالبعلى أثر استراتيجية مثلث االستماع في تنمية مهارات القراءة بمادة اللغ
 .الصف الثالث األساسي

 :العام على الدراسات السابقة التعليق 3.7
وفقًا للعرض السابق للبحوث والدراسات السابقة في مجال استراتيجية مثلث االستماع 

 :والقراءة، يمكن أن نستخلص ما يليوعالقته بتنمية مهارات التحدث 

الدراسات بدراسة العالقة بين السرد القصصـــي اهتمت معظم من حيث أهداف الدراسات:  -1
 ورواية القصة والدراما ولعب األدوار والتعلم باللعب وتأثيرها على تحسين مهارات التحدث

أما هذه الدراسة فتتميز عما سبق بأنها األولى في حد علم الباحث في دراسة  ،والقراءة
 القراءة.تحدث و فاعلية هذه االستراتيجية في تنمية وتحسين مهارات ال

ـــ: من حيث العينة -2 ــة متقاربأعداد العينة للدراسة الحالية التي سوف تجرى والدراسات السابقـــ ة ـ
 وممثلة للمجتمع.

ــة المالح: من حيث األدوات -3 لقياس  ظةتم اعتماد أغلب الدراســات السابقة أداة االختبار وبطاقـ
 و ما تلتقي معه الدراسة الحالية.وه ،مدى تحقــق تنمية مهارات التحدث والقراءة

قامت الدراسات بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية  :من حيث األساليب اإلحصائية -4
جراء المقارنات بين الفئات  ف"" واختبار ""ت واختبار لتعرف الفروق بين المتوسطات وا 

 معامل االرتباط كما لجأت بعض الدراسات إلى استخدام ،المختلفة وبين القياسات المختلفة
 بين المجموعات.

أظهرت معظم النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بين استراتيجية مثلث : من حيث النتائج -5
لصالح استراتيجية مثلث االستماع  االستماع وبين تنمية وتحسين مهارات التحدث والقراءة

 في أغلب الدراسات السابقة الذكر.
 الدراسات السابقة:أهم ما تميزت به هذه الدراسة عن  -6

 تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في النقاط التالية:     
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عًيا االستماع والتحدث والقراءة مما شكل إطاًرا نظرًيا مرج مهارات هذه الدراسة ناولتت -أ
 في هذه المهارات األساسية.

األساسية اختصت هذه الدراسة بالصف الثالث األساسي، وهي بداية تشكل المهارات  -ب
 لدى طالب المرحلة األساسية األولى الدنيا.

 وظفت هذه الدراسة استراتيجية مثلث االستماع في اللغة العربية، وهو ما لم تتناوله -ت
ية الدراسات السابقة المتعلقة باستراتيجية مثلث االستماع، بل تناولت أثر االستراتيج

 في تنمية المواد االجتماعية في معظمها.
رات لكل  من االستماع والتحدث والقراءة، للوقوف على مدى تفاعل بناء اختبا -ث

 الطالب مع االستراتيجية، وتنمية مهاراتهم اللغوية من خالل هذه االستراتيجية.

 

 
 



 

 

 

 

 الفصل الرابع:

 الطريقة واإلجراءات
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 : الفصل الرابع 4

 الطريقة واإلجراءات

 
يستعرض الباحث في هذا الفصل بالتفصيل اإلجراءات التي قام بها، من حيث تحديد 

ــع الدراسة، وعينة الدراســة وكيفية اخ تيارها، المنهــج المستخــدم في الدراســـة، وتحديد مجتمـ
والخطوات التي مرت بها أدوات الدراسة، كمــا يستعرض الباحث خطوات ومتغيرات الدراسة، 

ــة المستخدمة في معالجة البيانات وتحليل  .هاتطبيق الدراسة ميدانيـــًا، واألساليب اإلحصائيـ

 :الدراسة ية وتصميممنهج 4.1
ــدراسته المنهج التجري يالباحث ف اتبع ( بأنه 82م، ص1996والذي يعرفــه عدس )ي ــبـ

 ةباستخدام مجموعتغيير متعمد ومضـبوط للــواقع أو الظاهرة التي تكون موضوع الدراسة وذلك 
ــالمستق رـــثر المتغيألبيان الثالث  الصف طالبضابطة من ة ة ومجموعـتجريبي ل وهو ـ

ك تم وء ذلـــض التحدث والقراءة وفي مهــارات يعلى المتغير التابع وهاستراتيجية مثلث االستماع 
 .ةيالتقليد للطريقة ـةوالمجموعة الضابط الستراتيجية مثلث االستماعاخضاع المجموعة التجريبية 

 التحقق من عالقات ىلإوالمنهج التجريبي والتجربة وفقًا للبحث العلمي هي إجراء يهدف 
تقبل ات ويعالج فيها متغير مســفي مجموعة والمعلول وذلك بتقسيم عدد من األفراد عشوائيًا ـالعل

أو أكثر والعنصر األساسي في البحث التجريبي هو أن الباحث يضع عن قصد الظروف التي 
  (197م، ص1998)أبو عالم،.تعرض فيها مجموعات مختلفة خبرات مختلفة

تجريبية( -بعدي( لمجموعتين متكافئتين )ضابطة-وقد استخدم الباحث التصميم )قبلي
( للتجربة استراتيجية مثلث االستماعتم إخضاع المتغير المستقل )ثالث، و الصف ال البمن ط

س المجموعة التجريبية سوف تدر و  (التحدث والقراءةوقياس أثره على المتغيرات التابعة )مهارات 
 ،أما المجموعة الضابطة سوف تدرس وفق الطريقة التقليدية استراتيجية مثلث االستماعوفق 

 ذلك:تالي يوضح والشكل ال
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 اختيار قصدي
 
 
 
 

 

 

 :مجتمع الدراسة 4.2
المدارس األساسي في  من التعليم الثالثالصف  طالب جميع من الدراسة مجتمع يتكون 

، ( من كال الجنسين1757األساسية الدنيا التابعة لمنطقة شمال رفح التعليمية، والبالغ عدهم )
 م(.2017م/2016وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )

 :الدراسة عينة 4.3
 :ستطالعيةاالالعينة  -أ

التحصيلية لمهارات االستماع والتحدث والقراءة على قام الباحث بتطبيق االختبارات 
( طالًبا من مجتمع الدراسة األصلي، وقد طبق الباحث االختبارات 30عينة استطالعية بلغت )

 على هذه العينة بهدف التحقق من الصدق والثبات لالختبار.

 :العينة الفعلية -ب

فح االبتدائية "ه" لالجئين تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية من مدرسة ذكور ر 
من منطقة شمال رفح التعليمية بمحافظة رفح، نظًرا لقرب المدرسة من مكان عمل الباحث 
ولضمان تطبيق االختبارات القبلية والبعدية تحت اإلشراف المباشر للباحث لضمان مصداقية 

، وتم تحديد أحد ةبالطريقة العشوائية البسيط النتائج، وتم اختيار صفين دراسيين من المدرسة
الصفوف كمجموعة تجريبية تتعلم من خالل استراتيجية مثلث االستماع، والصف اآلخر 
كمجموعة ضابطة تتعلم بالطريقة التقليدية، وكان الباحث قد تأكد من مدير المدرسة بأن توزيع 
ك الطالب على الصفوف الدراسية تم حسب التباين في درجات الطالب في العام السابق، وذل
( 84حتى ال يكون هناك تميز مسبق ألي صف على صف آخر، وقد بلغ أفراد العينة الفعلية )

ن يتعي
 عشوائي

اختبار 

 قبلي
ختبار ا

 بعدي

 جموعةم

 تجريبية 

مجموعة 

 ضابطة

 

 عالجةم
 1م

 عالجةم
 2م

ة مقارن

 النتائج

عينة 

 الدراسة

 التجريبي التصميم :(4.1) شكل
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( طالًبا كمجموعة ضابطة، والجدول التالي 42( طالًبا كمجموعة تجريبية، و)42طالًبا، منهم )
 يبين توزيع أفراد العينة تبًعا للمجموعة:

 والضابطة التجريبية للمجموعة الدراسة عينة أفراد عدد :(4.1) جدول

 

 :أدوات الدراسة 4.4

 :األساسي الثالث للصف القراءة مهارات قائمة إعداد -أوالا 

مهارات القراءة المناسبة لطالب الصف الثالث األساسي قام الباحث للوصول إلى 
 بإعداد قائمة تتضمن عدًدا من مهارات القراءة ويطلب ذلك اإلجراءات التالية:

 :الهدف من القائمة 

هدفت القائمة إلى التعرف على المهارات القرائية المناسبة لطالب الصف الثالث 
 إعداد اختبار مهارات القراءة.األساسي، تمهيًدا الستخدامها في 

o القائمة: مصادر بناء 
 اعتمد الباحث عند بناء القائمة على المصادر التالية:

 المراجع والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية. -
مقابلة بعض معلمي ومشـرفي اللغـة العربيـة واالسـتفادة مـن آرائهـم حـول مهـارات القـراءة  -

 ساسي.األ الصف الثالثالمناسبة لطالب 
 م.1998الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية طباعة وزارة التربية والتعليم لعلم  -
 م.2017دليل المعلم طباعة وزارة التربية والتعليم لعام  -

o  القائمة: محتوى 
بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات ذات العالقة قام الباحث بإعداد قائمة 

في تسع عشرة مهارة موزعة على ثالثون فقرة، والجدول التالي يبين مهارات القراءة وتصنيفها 
 ذلك:

 النسبة المئوية العدد الصف المدرسة
مدرسة ذكور رفح 

 تدائية "هـ " لالجئيناالب
 50% 42 تجريبية( 2الصف الثالث)
 50% 42 ( ضابطة5الصف الثالث )

 100% 84 المجموع
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 القراءة مهارات قائمة :(4.2)جدول

# 
 مهارات االختبار

عدد 
الفقرا
 ت

 1 قراءة الحروف قراءة سليمة .  .1
 1 قراءة الكلمات قراءة جهرية صحيحة.  .2
 1 قراءة الجمل قراءة جهرية وصحيحة.  .3
 1 جهرية وصحيحة وبسرعة مناسبة.قراءة الفقرة قراءة   .4
 1 نطق الحروف المتشابهة نطًقا، المختلفة رسًما، نطًقا صحيًحا.  .5
 1 نطق الحروف المختلفة نطًقا، المتشابهة رسًما، نطًقا صحيًحا.  .6
التنوين  –الشدة  –السكون  –الكسرة  –الفتحة  –التمييز بين الحروف من حيث: )الضمة   .7

 بأنواعه(.
1 

 3 بين الحركات القصيرة والطويلة في الفقرة.التمييز   .8
 3 التمييز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة تمييًزا صحيًحا.  .9

 1 الربط بين شكل الحرف وصوته.  .10
 2 نطق الالم الشمسية والالم القمرية نطًقا صحيًحا.  .11
 1 استنتاج الفكرة الرئيسة من النص المقروء.  .12
 1 األفكار الفرعية من النص.استنتاج   .13
 6 التعرف إلى بعض المهارات اللغوية، مثل: المعنى والمضاد والمفرد والمثنى والجمع.  .14
 2 تعجب(.–نداء  –أمر  –نفي  –التفريق بين أنواع األساليب المختلفة )استفهام   .15
 1 اللتان( توظيًفا سليًما. –اللذان  –التي  –توظيف األسماء الموصولة )الذي   .16
ــفهام )أين   .17 ــ  1 لماذا( في السؤال. –ماذا  –كم  –كيف  –متى  –توظيف أدوات االست
 1 هؤالء( توظيًفا سليًما. –هذه  –توظيف أسماء اإلشارة )هذا   .18
في( في الجمل توظيًفا صحيًحا  –على  –عن  –إلى  –توظيف حروف الجر )من   .19

 سليًما.
1 

o القائمة: صدق 
للتأكد من صدق قائمة مهارات القراءة قام الباحث بعرضها على عدد من المختصين، 
وقد طلب منهم إبداء الرأي من حيث مناسبة المهارات لطالب الصف الثالث األساسي، وذلك 
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من حيث مناسبتها ومدى انتماء كل مهارة ووضوح صياغتها اللغوية، وطلب منهم إجراء أي 
ضافة ما ير   ونه مناسبًا.حذف وتعديل وا 

وفي ضوء مالحظات المحكمين تم مراجعة القائمة وتم األخذ بجميع التعديالت التي 
أشار إليها السادة المحكمين من تعديل وصياغة بعض المهارات، حتى أصبحت في صورتها 

 (.3النهائية بعد حذف فقرتين من قائمة المهارات األولية، انظر ملحق رقم )

 القراءة: مهارات في فيالمعر  االختبار -ثانياا
تم بناء االختبار وفق  دراسته في الباحث اعتمدها التي الرئيسة للمهارات التوصل بعد

 تلكهاأن يم يجــب التي القرائيــة المهارات أهم االختبار تضمنو  المهارات التي تم التوصل إليها،
 .الدراسة تســــاؤالت عن اإلجابــة من للتمكن وذلك األساسي، الثالث الصف طالب

 :التالية للخطوات وفقاا  االختبار ببناء الباحث وقام

 .اراالختبـ هـدف تحديــد -1
 .االختبــار مفـــردات صياغـــة -2
 .ـاراالختبـ تعليمــات وضــع -3
 .التجربة االستطالعية لالختبار -4

 :السابقة للخطوات تفصيلي شرح يلي وفيما

 الثالث الصف لقياس مهارات القراءة لطالب االختبار يهدف :االختبار هدف تحديد 
 .األساسي

 يلي:  ما القرائية المهارات اختبار وضع عند الباحث راعى :االختبار مفردات صياغة 

o واللغوية العلمية الدقة. 
o الغموض من وخالية وواضحة الفقرات والبنود محددة . 
o للمهارات المراد قياسه الفقرات ممثلة. 
o الطالب المتعددة. لمستويات الفقرات مناسبة 

 تعليمات بوضع الباحث قام وصياغتها االختبار فقرات تحديد بعد :االختبار تعليمات وضع 
التي تهدف إلى شرح فكرة االجابة في أبسط صورة ممكنة، وقد راعى الباحث في  االختبار

 وضع تعليمات االختبار ما يلي:
o والشعبة االسم :بالطالب خاصة بيانات. 
o االختبار بوصف خاصة بيانات. 
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o بكيفية اإلجابة عن االختبار خاصة بيانات. 
 العينة على بتطبيقه الباحث قام االختبار إعداد بعد :التجربة االستطالعية لالختبار 

بهدف إجراء ما  األساسي، الصف الثالث طالب من طالًبا (30) التي قوامها االستطالعية
 يلي:
تم حساب زمن تأدية الطالب لالختبار عن طريق حساب المتوسط  تحديد زمن االختبار: .1

الحسابي لزمن تقديم تالميذ العينة االستطالعية فكان زمن متوسط المدة الزمنية الذي 
 ( دقيقة.40) استغرقها الطالب يساوي 

 مهارة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحث قام :حساب صدق االختبار .2
حيث تم حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين درجات كل مهارة  لالختبار الكلية والدرجة

مج من مهارات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه، وذلك باستخدام البرنا
 : ( يوضح ذلك4.3( والجدول )spssاإلحصائي )

 لالختبار الكلية الدرجة مع االختبار مهارات من مهارة كل ارتباط معامل :(4.3) جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة #
 0.01دالة عند  0.657 قراءة الحروف قراءة سليمة.  .1
 0.01دالة عند  0.778 قراءة الكلمات قراءة جهرية صحيحة.   .2
 0.01دالة عند  0.471 قراءة الجمل قراءة جهرية وصحيحة.   .3
 0.01دالة عند  0.722 قراءة الفقرة قراءة جهرية وصحيحة وبسرعة مناسبة.   .4
 0.01دالة عند  0.751 نطق الحروف المتشابهة نطًقا، المختلفة رسًما، نطًقا صحيًحا.  .5
 0.01دالة عند  0.682 نطق الحروف المختلفة نطًقا، المتشابهة رسًما، نطًقا صحيًحا.   .6
السكون  –الكسرة  –الفتحة  –حيث: )الضمة التمييز بين الحروف من   .7

 0.01دالة عند  0.823 التنوين بأنواعه(. –السكون  –الشدة  –

 0.01دالة عند  0.736 التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة في الفقرة.  .8
التمييز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة تمييًزا   .9

 صحيًحا.
 0.01 دالة عند 0.903

 0.05دالة عند  0.456 الربط بين شكل الحرف وصوته.  .10
 0.01دالة عند  0.726 نطق الالم الشمسية والالم القمرية نطًقا صحيًحا.  .11
 0.01دالة عند  0.557 استنتاج الفكرة الرئيسة من النص المقروء.  .12
 0.01دالة عند  0.639 استنتاج األفكار الفرعية من النص.  .13
بعض المهارات اللغوية، مثل: المعنى والمضاد والمفرد التعرف إلى   .14

 0.01دالة عند  0.849 والمثنى والجمع.

 0.01دالة عند  0.617 –نداء  –أمر  –نفي  –التفريق بين أنواع األساليب المختلفة )استفهام   .15
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 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة #
 تعجب(. 

اللتان( توظيًفا  –اللذان  –التي  –توظيف األسماء الموصولة )الذي   .16
 0.01دالة عند  0.682 سليًما.

لماذا(  –ماذا  –كم  –كيف  –متى  –توظيف أدوات االستـــــــفهام )أين   .17
 في السؤال.

 0.01دالة عند  0.486

 0.01دالة عند  0.757 هؤالء( توظيًفا سليًما. –هذه  –توظيف أسماء اإلشارة )هذا   .18
في( في الجمل  –على  –عن  –إلى  –توظيف حروف الجر )من   .19

 توظيًفا صحيًحا سليًما. 
 0.01دالة عند  0.538

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28//ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28/ر الجدولية عند درجة حرية )

المهارات ترتبط بالدرجة الكلية لالختبار عند يتضح من الجدول السابق أن جميع 
 (. 0.05،0.01داللة ) مستوى 

عيد أ إذا  النتائج نفسها تقريًبا يعرف ثبات االختبار "أن يعطي االختبارو ثبات االختبار:  .3
 أنفسهم مرة ثانية. الطالبعلى  اتطبيقه

 20ريتشارد سون  -التجزئة النصفية وكودروقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي 
 :على النحو التالي

ة، قام الباحث بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفيطريقة التجزئة النصفية:  -أ
حيث قام بتجزئة األسئلة إلى نصفين، واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي 
 أسئلة النصف األول، واألسئلة الزوجية هي أسئلة النصف الثاني، وتم حساب معامل

(، ثم استخدام الباحث 0.807ارتباط )بيرسون( بين النصفين من االختبار فكان )
معادلة )سبيرمان براون( لحساب معامل ثبات االختبار الكلي فحصل على معامل 

 (.0.893الثبات)
لمعرفة مـدى ثبات االختبار، تم استخدام معادلة : 20ريتشارد سون  -طريقة كودر -ب

ات االختبار، وهي طريقة مناسبــــة لالختبارات التي ( لفقر 20ريتشارد سون -)كودر
ما خطأ؛ أي للمتغيرات الثنائية، حيث تـــم  تكــــون نتيجة أسئلتها إما صـــواب وا 

( 0.938( لالختبــــار ككل)20ريتشـــاردسون -الحصول علي قيمة معامل )كودر
 الدراســة.وهي قيمـــة تطمئن الباحث إلى تطبيــق االختبـــار على عينة 
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 اختبار مهارات القراءة:والتمييز لفقرات  الصعوبةحساب معامالت  .4
 :الصعوبة /السهولة معامل -أ

ــم سؤال كلعن  أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد  نــــ
 27%، حيث تمثل كل مجموعة والدنيا العليا ينكتالمح المجموعتين من إجابة صحيحة ختباراال

 بالمعادلة ويحسب ،( أفراد8من أعداد العينة االستطالعية، فيكون عدد األفراد في كل مجموعة )
  :التالية

 درجة صعوبة الفقرة =
  عدد الطالب الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة

 الطالب الكليعدد 

 وجد االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  السابقة المعادلة وبتطبيق
 ةبـالصعو  معامل متوسط ( وكان(0.25-0.75 بينتراوحت ما  الصعوبة معامالت أن الباحث
 مستوى مناسبة ل وذلك ،راالختبا فقرات جميع علىث الباح ُيبقي النتائج ، وبهذه(0.50) الكلي
 .0.80وأقل من  0.20الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  صعوبة درجة

 :زييالتم معامل -ب
  :التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة التالية تتم حساب معامال

 معامل تمييز الفقرة =
عدد  –عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا )

 % 100×  (اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

 عدد أفراد إحدى المجموعتين

 السابقة بين المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
 ليالك التمييز معامل متوسط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز0.50-0.75)
 (.0.20) من أكثر بلغ إذا معامل التمييزب القياس علم ويقبل 0.62))

 االختبار فقرات من فقرة لكل والتمييز الصعوبة معامالت :(4.4) جدول

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
1 0.56 0.63 16 0.25 0.50 
2 0.63 0.75 17 0.50 0.75 
3 0.56 0.63 18 0.31 0.63 
4 0.50 0.50 19 0.38 0.75 
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 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
5 0.63 0.75 20 0.38 0.50 
6 0.50 0.50 21 0.31 0.63 
7 0.38 0.50 22 0.63 0.50 
8 0.50 0.75 23 0.69 0.63 
9 0.75 0.50 24 0.38 0.50 
10 0.63 0.75 25 0.44 0.63 
11 0.63 0.75 26 0.56 0.63 
12 0.44 0.63 27 0.56 0.63 
13 0.56 0.63 28 0.50 0.50 
14 0.63 0.75 29 0.25 0.50 
15 0.63 0.75 30 0.44 0.63 
معامل الصعوبة الكلي  معامل التمييز الكلي  0.50   0.62 

 

( 1( فقرة، وتأخذ كل فقرة الترميز التالي)صفر، 30يتكون االختبار من ) :االختبار تصحيح .5
 .(30 – 0بين ) ككل االختبار على الدرجة وعليه تتراوح

 :)التحدث( مهارات التعبير الشفوي  بطاقة مالحظة -ثالثاا 
ع بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة واستطال

عن طريق المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قام المتخصصين رأي عينة من 
 وفق الخطوات اآلتية: بطاقة المالحظةالباحث ببناء 

 التي شملتها بطاقة المالحظة. تحديد المهارات الرئيسة -

 . ةفقر  (12في صورتها األولية والتي شملت )داد البطاقة إع -

 .تالمشرف من أجل اختيار مدي مالئمتها لجمع البيانا ىعرض البطاقة عل -

 تعديل البطاقة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. -

 .من المحكمين التربويين  (14)على  البطاقةعرض  -

( يوضح 2تعديل والملحق رقم )ولقد تمت الموافقة على بطاقة المالحظة دون حذف أو 
 بطاقة المالحظة في صورتها النهائية.



98 

( ويتم تقدير أداء أفراد العينة من قبل المالحظ وفقًا لتدرج ثالثي )جيد، متوسط، ضعيف
لدى طالب  ( لمعرفة مستوى مهارة التعبير الشفوي "التحدث "1، 2، 3أعطيت األوزان التالية )
 ( درجة.36-12تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )بذلك الصف الثالث األساسي 

o  البطاقةصدق:  

 قام الباحث بتقنين فقرات بطاقة المالحظة وذلك للتأكد من صدقها كالتالي:
 صدق المحكمين: -أوالا 

على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في  بطاقة المالحظةتم عرض 
 اللغة العربية الذين حكموا االختبار المعرفي، ملحق رقممجال المناهج وطرق التدريس ومعلمي 

، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء البطاقةناسبة فقرات ( وذلك للتحقق من مدى م4)
 التعديالت على بطاقة المالحظة.بعض  إجراءتلك اآلراء تم 

  صدق االتساق الداخلي: -ثانياا 

ة نعيالعلى  هابتطبيق اقة المالحظةلبطجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي 
 بطاقةبين درجات كل فقرة من فقرات ال (بيرسون )ستطالعية، وتم حساب معامل ارتباط اال

( 4.5) ( والجدولSPSSإليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ) للبطاقةوالدرجة الكلية 
 يوضح ذلك:
 للبطاقة الكلية الدرجة مع مالحظة بطاقة فقرات من فقرة كل ارتباط معامل :(4.5) جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات م.
 0.01دالة عند  0.877 يعبر عن األفكار بوضوح. .1
 0.01دالة عند  0.874 ينظم األفكار بشكل متسلسل. .2
 0.01دالة عند  0.892 يختم الموضوع بخاتمة مناسبة. .3
 0.01دالة عند  0.941 يتحدث في جمل تامة المعنى. .4
 0.01دالة عند  0.872 يوظف التراكيب اللغوية المناسبة. .5
 0.01دالة عند  0.717 يختار الكلمة المناسبة المعبرة عن المعنى المقصود. .6

يتحدث بصوت واضح مع إخراج الحروف من مخارجها  .7
 الصحيحة.

 0.01دالة عند  0.611

 0.01دالة عند  0.860 يتحدث بطالقة وسرعة مناسبة. .8
 0.01دالة عند  0.768 ينوع في األداء الصوتي وفًقا للمعنى. .9
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرات م.
 0.01دالة عند  0.966 يمتلك ثروة لغوية مناسبة. .10
 0.01دالة عند  0.844 يتخذ الوقفة المعتدلة المناسبة بثقة وجرأة دون خجل أو ارتباك. .11
 0.01دالة عند  0.900 يستخدم لغة الجسد وفق المعنى المعبر عنه. .12

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.463 ( =0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

العية الستطا أفراد العينةتم تقدير ثبات البطاقة على  Test Reliability:ثبات البطاقة -ثالثاا
امل )ألفا كرونباخ( ومعادلة هي طريقة التجزئة النصفية ومع ؛وذلك باستخدام ثالث طرق 

  .)هولستي(
ث تم قام الباحث بقياس معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حي طريقة التجزئة النصفية: -1

تجزئة الفقرات إلى نصفين، واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي فقرات النصف األول، 
فقرات النصف الثاني، ثم حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين النصف والفقرات الزوجية وهي 

(، ثم استخدام معادلة 0.897األول من بطاقة المالحظة والنصف الثاني من البطاقة فكان )
(، 0.946)سبيرمان براون( لحساب معامل ثبات البطاقة الكلي فحصل على معامل ثبات)

 جيدة. ويتضح ما سبق أن البطاقة تتمتع بدرجة ثبات

وهي طريقة )ألفا  استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات طريقة ألفا كرونباخ: -2
 (ألفا)، حيث حصل على قيمة معامل بطاقة المالحظة، وذلك إليجاد معامل ثبات كرونباخ(
تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى ( مما يدل على أن البطاقة 0.964للبطاقة )

 تطبيقها على عينة الدراسة.

 الثبات بطريقة المالحظة بطاقة ثبات حساب تم كماثبات البطاقة باستخدام معادلة هولستي:  -3

 ألداء الباحث لها يتوصل التي المالحظة نتائج بين االتفاق مدى به يقصد، واألفراد عبر
 ذوي  الزمالء من اثنين الباحث اختار وقد آخر، باحث لها يتوصل التي ونتائج المالحظة العينة
ــرة  العينة أفراد من خمسة بمالحظة القيام وتم العربية، اللغة مجال في من المتخصصين الخبـ

 .المالحظة بطاقة في وردت كما القرائي النطق لمهارات في أدائهم االستطالعية

 :وهي األفراد، عبر الثبات من للتحقق )هوليستي( معادلة الباحث استخدم وقد

 =معامل االتفاق 
 نقاط االتفاق

 ×100 
 نقاط االتفاق+ نقاط االختالف
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 ( يوضح ذلك:4.6فحصل على معامل اتفاق عال  ومرض  والجدول )

 للبطاقة الكلية الدرجة وفي المالحظة بطاقة في واالختالف االتفاق نقاط :(4.6) جدول

 نقاط المهارة
 االتفاق

 نقاط
 االختالف

 نقاط االتفاق +
 نقاط االختالف

 معامل
 االتفاق

 %91.67 36 3 33 مالحظة األداء ككل

% وهذا معامل جيد ويطلق 91.67يبين الجدول السابق أن معامالت االتفاق كانت 
على هذا النوع من الثبات باالتساق عبر األفراد ويقصد به وصول المحلل نفسه مع شخص 

 مما يؤكد ثبات األداة .آخر عند تطبيق إجراءات عملية التحليل نفسها، 

 :األساسي الثالث للصف االستماع مهارات قائمة إعداد -رابعاا 

للوصول إلى مهارات االستماع المناسبة لطالب الصف الثالث األساسي قام الباحث 
 بإعداد قائمة تتضمن عدد من مهارات االستماع ويطلب ذلك اإلجراءات التالية:

o :إلى التعرف على مهارات االستماع المناسبة لطالب هدفت القائمة  الهدف من القائمة
 الصف الثالث األساسي، تمهيًدا الستخدامها في إعداد اختبار مهارات االستماع.

o اعتمد الباحث عند بناء القائمة على المصادر التالية: القائمة: مصادر بناء 

 المراجع والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية. -
أسـاتذة اللغـة العربيـة واالسـتفادة مـن آرائهـم حـول مهـارات و مقابلة بعـض معلمـي ومشـرفي  -

 ساسي.المناسبة لتالميذ الصف الثالث األاالستماع 
 م.1998الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية طباعة وزارة التربية والتعليم لعلم  -
 م.2017دليل المعلم طباعة وزارة التربية والتعليم لعام  -

o بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات ذات العالقة قام الباحث  القائمة: حتوى م
رة عش ة مهارة موزعة على تسععشر  هارات االستماع وتصنيفها في ثالثبإعداد قائمة م

 فقرة، والجدول التالي يبين ذلك.
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 االستماع مهارات قائمة :(4.7) جدول

 عدد الفقرات مهارات االختبار 
 2 النص المسموع.فهم   .1
 1 تحديد الفكرة الرئيسة للنص المسموع.  .2
 1 استنتاج األفكار الجزئية في النص المسموع.  .3
 1 القدرة على إدراك العالقات بين األفكار المسموعة وترتيبها.  .4
 3 تعرف مفاهيم وصفات ومعان  مقصودة وردت في النص المسموع.  .5
 1 بلغة الطالب الخاصة.إعادة صياغة ما تم االستماع إليه   .6
 1 تحديد الشخصيات واألماكن الواردة في النص المسموع.  .7
 2 ربط األفكار المسموعة بما لدى المستمع من أفكار وخبرات سابقة.  .8
 1 وضع عنوان مناسب للنص المسموع.  .9

 1 اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في النص المسموع.  .10
 1 والخاطئة في النص المسموع.التمييز بين األفكار الصحيحة   .11
صدار أحكام حول أحداث النص المسموع أو شخصياته.  .12  2 تكوين آراء وا 
 2 التنبؤ بما سيقال نتيجًة لالستماع إلى أحداث متسلسلة.  .13

o من  للتأكد من صدق قائمة مهارات االستماع قام الباحث بعرضها على عدد القائمة: صدق
الصف الثالث  إبداء الرأي من حيث مناسبة المهارات لطالب المختصين، وقد طلب منهم

ساسي من حيث مناسبتها ومدى انتماء كل مهارة ووضوح صياغتها اللغوية، وطلب منهم األ
ضافة ما يرونه مناسبًا.  إجراء أي حذف وتعديل وا 

وفي ضوء مالحظات المحكمين تم مراجعة القائمة وتم األخذ بجميع التعديالت التي 
 (.1لها السادة المحكمين من تعديل وصياغة بعض المهارات، انظر ملحق رقم )أشار 
 :االستماع لمهارات المعرفي االختبار -خامسا  

تم بناء االختبار وفق  دراسته في الباحث اعتمدها التي الرئيسة للمهارات التوصل بعد
ـــا أن يمتلكه يجــب التي مهارات االستماع أهم االختبار المهارات التي تم التوصل إليها، وتضمن

 .الدراسة تســــاؤالت عن اإلجابــة من للتمكن وذلك األساسي، الثالث الصف طالب

 :التالية للخطوات وفقاا  االختبار ببناء الباحث وقام
 .االختبــار هـدف تحديــد -1
 .االختبـــار مفـــردات صياغـــة -2
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 .االختبـــار تعليمــات وضــع -3
 .لالختبار التجربة االستطالعية -4

 :السابقة للخطوات تفصيلي شرح يلي وفيما

 الثالث الصف لقياس مهارات االستماع لطالب االختبار يهدف :االختبار هدف تحديد 
 .األساسي

 يلي ما االستماع مهارات اختبار وضع عند الباحث راعى :االختبار مفردات صياغة: 
 واللغوية العلمية الدقة. 
 الغموض من وخالية وواضحة الفقرات محددة . 
 للمهارات المراد قياسه الفقرات ممثلة. 
 لمستويات الطالب الفقرات مناسبة. 

 تعليمات بوضع الباحث قام وصياغتها االختبار فقرات تحديد بعد :االختبار تعليمات وضع 
التي تهدف إلى شرح فكرة اإلجابة في أبسط صورة ممكنة، وقد راعى الباحث في  االختبار
 تعليمات االختبار ما يلي:وضع 

 والشعبة بالطالب: االسم خاصة بيانات. 
 االختبار بوصف خاصة بيانات. 
 بكيفية اإلجابة عن االختبار خاصة بيانات. 

 العينة على بتطبيقه الباحث قام االختبار إعداد بعد :التجربة االستطالعية لالختبار 
بهدف إجراء ما  األساسي، الثالثالصف  طالب من ( طالًبا30) التي قوامها االستطالعية

 يلي:

تم حساب زمن تأدية التالميذ لالختبار عن طريق حساب تحديد زمن االختبار:  -1
المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالب العينة االستطالعية فكان زمن متوسط المدة 

 ( دقيقة.40) الزمنية الذي استغرقها الطالب يساوي 
 مهارة كل درجة بين االرتباط معامالت بحساب الباحث قام :حساب صدق االختبار -2

حيث تم حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين درجات كل  لالختبار الكلية والدرجة
م مهارة من مهارات االختبار، والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي إليه، وذلك باستخدا

 ( والجدول التالي يوضح ذلك:spssالبرنامج اإلحصائي )
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 لالختبار الكلية الدرجة مع االختبار مهارات من مهارة كل ارتباط معامل :(4.8)جدول

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارة #
 0.01دالة عند  0.473 فهم النص المسموع.  .1
 0.01دالة عند  0.600 تحديد الفكرة الرئيسة للنص المسموع.  .2
 0.01عند  دالة 0.602 استنتاج األفكار الجزئية في النص المسموع.  .3
 0.01دالة عند  0.574 القدرة على إدراك العالقات بين األفكار المسموعة وترتيبها.  .4
 0.01دالة عند  0.857 تعرف مفاهيم وصفات ومعان  مقصودة وردت في النص المسموع.  .5
 0.05دالة عند  0.427 إعادة صياغة ما تم االستماع إليه بلغة الطالب الخاصة.  .6
 0.01دالة عند  0.653 واألماكن الواردة في النص المسموع.تحديد الشخصيات   .7
 0.05دالة عند  0.452 ربط األفكار المسموعة بما لدى المستمع من أفكار وخبرات سابقة.  .8
 0.01دالة عند  0.717 وضع عنوان مناسب للنص المسموع.  .9

 0.01دالة عند  0.731 اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في النص المسموع.  .10
 0.01دالة عند  0.784 التمييز بين األفكار الصحيحة والخاطئة في النص المسموع.  .11
صدار أحكام حول أحداث النص المسموع أو شخصياته.  .12  0.01دالة عند  0.647 تكوين آراء وا 
 0.01دالة عند  0.557 التنبؤ بما سيقال نتيجًة لالستماع إلى أحداث متسلسلة.  .13

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28درجة حرية )**ر الجدولية عند 

 0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28*ر الجدولية عند درجة حرية )

المهارات ترتبط بالدرجة الكلية لالختبار عند أن جميع  (4.8)يتضح من الجدول 
 (. 0.05،0.01دالة داللة )مستوى 

أعيد  النتائج نفسها تقريبًا إذا االختبار يعرف ثبات االختبار "أن يعطيو ثبات االختبار:  -3
 أنفسهم مرة ثانية. الطالبعلى  اتطبيقه

 (20ريتشارد سون -كودرو) ،التجزئة النصفيةوقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي 
 :على النحو التالي

ة، س معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفياقام الباحث بقي :طريقة التجزئة النصفية -أ
تجزئة األسئلة إلى نصفين، واعتبرت األسئلة ذات األرقام الفردية هي أسئلة ب قامحيث 

م حساب معامل ارتباط وت ،واألسئلة الزوجية هي أسئلة النصف الثاني، النصف األول
معادلة الباحث ثم استخدام ، (0.842من االختبار فكان )النصفين بيرسون بين 

 .(0.844معامل الثبات) فحصل علىلحساب معامل ثبات االختبار الكلي  )جتمان(

تم استخدام معادلة ، لمعرفة مـدى ثبات االختبار :20ريتشارد سون -كودرطريقة  -ب
ــة لالختبارات التي  (20ريتشارد سون -كودر) لفقرات االختبار، وهي طريقة مناسبــ
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ما خطأتكــــون نتيجة أسئلتها إما صـــ أي للمتغيرات الثنائية، حيث تـــم الحصول  ؛واب وا 
ــاردسون -كودر)علي قيمة معامل  ــة تطمئن 0.837لالختبـار ككل) (20ريتشـ ( وهي قيمـ

 الباحث إلى تطبيــق االختبـــار على عينة الدراســة.

 اختبار مهارات القراءة:والتمييز لفقرات  الصعوبةحساب معامالت  -4

 :الصعوبة/السهولة معامل
ــم سؤال كلعن  أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد ــ  نـ

 27%، حيث تمثل كل مجموعة والدنيا العليا ينكتالمح المجموعتين من إجابة صحيحة ختباراال
  :بالمعادلة ويحسب ،( أفراد8من أعداد العينة االستطالعية، فيكون عدد األفراد في كل مجموعة )

 درجة صعوبة الفقرة =
 عدد الطالب الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة

 الطالب الكليعدد  
 الباحث وجد االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل وايجاد السابقة المعادلة وبتطبيق

 الكلي ةبــــالصعو  معامل متوسط وكان (0.45-0.77) بينتراوحت ما  الصعوبة معامالت نأ
 درجة مستوى مناسبة ل وذلك االختبار، فقرات جميع علىث الباح يبقي النتائج ، وبهذه(0.63)
 .0.80وأقل من 0.20الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  صعوبة

 :زييالتم معامل

  :التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة التالية تتم حساب معامال

 
 معامل تمييز الفقرة= 

عدد اإلجابات  – ة على الفقرة في المجموعة العلياعدد اإلجابات الصحيح)
 (الصحيحة في المجموعة الدنيا
 عدد أفراد إحدى المجموعتين

 السابقة بين المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
 ليالك التمييز معامل متوسط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز0.27-0.73)
 (.0.20) من أكثر بلغ إذا معامل التمييزب القياس علم ويقبل 0.65))

 االختبار فقرات من فقرة لكل والتمييز الصعوبة معامالت :(4.9) جدول

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
1 0.75 0.50 11 0.44 0.63 
2 0.63 0.75 12 0.63 0.75 
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 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
3 0.63 0.50 13 0.69 0.63 
4 0.38 0.75 14 0.63 0.75 
5 0.63 0.75 15 0.38 0.75 
6 0.69 0.63 16 0.50 0.50 
7 0.38 0.25 17 0.69 0.63 
8 0.50 0.50 18 0.56 0.63 
9 0.69 0.63 19 0.63 0.50 
10 0.25 0.25  
معامل الصعوبة الكلي  معامل التمييز الكلي  0.56   0.59 

( 1( فقرة، وتأخذ كل فقرة الترميز التالي)صفر، 19يتكون االختبار من ) :االختبار تصحيح -5
 (.19 – 0بين ) ككل االختبار على الدرجة وعليه تتراوح

ــــــال ضبط إجراءات الدراسة: -6 ل حرص الباحث على ضمانة سالمة نتائج الدراسة من خــــــ
 تجنب المتغيرات الدخيلة، فقد قام بضبط تكافؤ المجموعتين التجريبية، والضابطة، من خالل

 -المتغيرات التالية:
 التحصيل في مادة اللغة العربية. -1

 .العامالتحصيل  -2

 .التجريبيةو  االختبار القبلي للمجموعتين الضابطة -3

 التجريبية.و  القبلي للمجموعتين الضابطة بطاقة المالحظة -4

 وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين لكل من المتغيرات السابقة:
اللغة العربية:التحصيل في  -أوالا   

 واستخرجت الدرجات التجريب بدء ، قبلالتالميذ في اللغة العربية درجات رصد تم
 بين على الفروق  للتعرف (T)اختبار ، وتم استخدامالعربيةاللغة  في التحصيل متغير لضبط

 :ذلك ( يوضح4.10) التجربة، والجدول في البدء قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين
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 الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(4.10) جدول
 العربية اللغة في التحصيل لمتغير والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 "ت"
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحصيل في 
 اللغة العربية

 13.735 76.738 42 تجريبية
0.817 0.416 

غير دالة 
 7.556 78.714 42 ضابطة إحصائياا 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82درجة حرية )/قيمة "ت" الجدولية عند 
 2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( المحسوبة في بين متوسطي المجموعتين كانت Tأن قيمة ) (4.10)يتضح من الجدول 
دالة إحصائيًا عند مستوى ( المحسوبة غير T( الجدولية، وهذا يعني أن قيمة )Tأصغر من قيمة )

(؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية مع متوسط 0.05)
اللغة متكافئتان من حيث التحصيل في  ينالمجموعت ينالمجموعة الضابطة، وهذا يدل على أن هات

 . العربية

 العام:التحصيل  -ثانياا
واستخرجت  التجريب بدء للفصل األول، قبل العام التحصيل في الطالب درجات رصد تم
 بين على الفروق  للتعرف (T)اختبار التحصيل العام، وتم استخدام متغير لضبط الدرجات

 :ذلك ( يوضح4.11) التجربة، والجدول في البدء قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين
 الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(4.11) جدول

 العام في التحصيل لمتغير والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين

 مستوى الداللة قيمة الداللة "ت " االنحراف المعياري  المتوسط العدد المجموعة المتغير

 التحصيل العام
 11.777 78.993 42 تجريبية

 غير دالة إحصائياا  0.523 0.641
 9.235 77.512 42 ضابطة

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( المحسوبة في المقارنة بين متوسطي T( أن قيمة )4.11يتضح من الجدول )
( المحسوبة غير دالة T( الجدولية، وهذا يعني أن قيمة )Tمن قيمة )المجموعتين كانت أصغر 
(؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 0.05إحصائيًا عند مستوى )
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 ينالمجموعت ينالمجموعة التجريبية مع متوسط المجموعة الضابطة، وهذا يدل على أن هات
 متكافئتان من حيث التحصيل العام. 

 الختبار مهارات القراءة:التطبيق القبلي  -ثالثاا
 واستخرجت الدرجات التجريب بدء االختبار القبلي، قبل في الطالب درجات رصد تم

 بين على الفروق  للتعرف (T)اختبار وتم استخدام ،االختبار القبلي في التحصيل متغير لضبط
 :ذلك ( يوضح4.12) التجربة، والجدول في البدء قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين

 الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(4.12) جدول
 القراءة مهارات الختبار القبلي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

قـــــــــــراءة الحـــــــــــروف 
 قراءة سليمة.

 0.485 0.643 42 المجموعة التجريبية
0.883 0.380 

غير دالة 
 0.504 0.548 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

قــــــــــــراءة الكلمــــــــــــات 
قـــــــــــــــراءة جهريـــــــــــــــة 

 صحيحة.

 0.501 0.429 42 المجموعة التجريبية
1.126 0.264 

غير دالة 
 0.468 0.310 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

قــراءة الجمـــل قـــراءة 
 جهرية وصحيحة.

 0.468 0.310 42 المجموعة التجريبية
0.478 0.634 

غير دالة 
 0.445 0.262 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

قـــــراءة الفقـــــرة قـــــراءة 
جهريــــة وصــــحيحة 

 وبسرعة مناسبة

 0.505 0.476 42 المجموعة التجريبية
-0.216 0.830 

غير دالة 
 0.506 0.500 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

نطــــــــــق الحــــــــــروف 
المتشـــــــابهة نطًقـــــــا، 
المختلفـــــــــة رســـــــــًما، 

 نطًقا صحيًحا.

 0.492 0.381 42 المجموعة التجريبية
-0.221 0.826 

غير دالة 
 0.497 0.405 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

نطــــــــــق الحــــــــــروف 
 المختلفــــــــــة نطًقــــــــــا،
المتشــــــابهة رســــــًما، 

 نطًقا صحيًحا.

 0.492 0.381 42 المجموعة التجريبية
-0.440 0.661 

غير دالة 
 0.501 0.429 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

التمييــــــــــــــــز بـــــــــــــــــين 
الحــــــــــــــروف مــــــــــــــن 
 -حيــث: )الضــمة 

الكســـــــرة  –الفتحـــــــة 
 –الســـــــــــــــــــــــــكون  –

الســــــكون  –الشــــــدة 
التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوين  –

 بأنواعه(.

 0.505 0.476 42 المجموعة التجريبية

0.434 0.666 
غير دالة 
 إحصائياً 

 0.501 0.429 42 المجموعة الضابطة
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

التمييــــــــــــــــز بـــــــــــــــــين 
الحركــــات القصــــيرة 
والطويلـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 

 الفقرة.

 0.835 1.286 42 المجموعة التجريبية
0.233 0.817 

غير دالة 
 إحصائياً 

 1.031 1.238 42 المجموعة الضابطة
التمييــــز بــــين التــــاء 

والتـــــــــاء  المربوطــــــــة
المبســــــوطة والهــــــاء 
المغلقـــــــــــــة تمييـــــــــــــزًا 

 صحيًحا.

 1.199 1.310 42 المجموعة التجريبية
-0.770 0.444 

غير دالة 
 إحصائياً 

 1.348 1.524 42 المجموعة الضابطة

الـــــربط بـــــين شـــــكل 
 الحرف وصوته.

 0.468 0.310 42 المجموعة التجريبية
0.478 0.634 

غير دالة 
 0.445 0.262 42 الضابطةالمجموعة  إحصائياً 

طــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــالم ن
الشمســـــــــية والــــــــــالم 
القمريـــــــــــــــة نطًقـــــــــــــــا 

 صحيًحا.

 0.701 0.738 42 المجموعة التجريبية
0.151 0.880 

غير دالة 
 0.742 0.714 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

اســـــــــــتنتاج الفكــــــــــــرة 
الرئيسـة مـن الـنص 

 المقروء.

 0.501 0.429 42 المجموعة التجريبية
1.365 0.176 

غير دالة 
 0.457 0.286 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

اســـــــتنتاج األفكـــــــار 
الفرعيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن 

 النص.

 0.445 0.738 42 المجموعة التجريبية
1.164 0.248 

غير دالة 
 0.492 0.619 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

التعــــــــــــــــرف إلــــــــــــــــى 
بعـــــــض المهــــــــارات 
 :اللغويـــــــــــة، مثــــــــــــل

المعنـــــــى والمضـــــــاد 
والمفــــــــــرد والمثنــــــــــى 

 والجمع.

 2.007 2.857 42 المجموعة التجريبية
0.189 0.851 

غير دالة 
 إحصائياً 

 1.406 2.786 42 المجموعة الضابطة

التفريـــق بــــين أنــــواع 
األســاليب المختلفـــة 

نفـــــــي  –فهام )اســـــــت
 –نــــداء  –أمــــر  –

 .تعجب(

 0.828 0.738 42 المجموعة التجريبية
-0.282 0.779 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.717 0.786 42 المجموعة الضابطة
توظيـــــف األســــــماء 
الموصـــــولة )الــــــذي 

اللــــــذان  –التــــــي  –
اللتـــــان( توظيًفـــــا  –

 .سليًما

 0.501 0.571 42 المجموعة التجريبية
0.650 0.517 

غير دالة 
 0.506 0.500 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

توظيــــــــــــــــــــف أدوات 
االستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهام 

 –متــــــــى  –)أيــــــــن 
 0.116 1.588- 0.504 0.548 42 المجموعة التجريبية

غير دالة 
 إحصائياً 
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

 الداللة
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 –كـــــــــــم  –كيــــــــــف 
لمـــاذا( فـــي  –مـــاذا 
 السؤال.

 0.457 0.714 42 المجموعة الضابطة

توظيـــــــــف أســــــــــماء 
 –اإلشـــــــــارة )هـــــــــذا 

هـــــــــــؤالء(  –هـــــــــــذه 
 .توظيًفا سليًما

 0.505 0.476 42 المجموعة التجريبية
0.216 0.829 

غير دالة 
 0.504 0.452 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

وظيـــــــف حـــــــروف ت
إلـــى  –الجـــر )مـــن 

 –علـــى  –عـــن  –
فــــــي( فــــــي الجمــــــل 
توظيًفـــــــا صـــــــحيًحا 

 .سليًما

 0.497 0.405 42 المجموعة التجريبية
0.221 0.826 

غير دالة 
 إحصائياً 

 0.492 0.381 42 المجموعة الضابطة

 الدرجة الكلية
 0.249 7.051 13.500 42 المجموعة التجريبية

 
0.804 

 
غير دالة 
 6.039 13.143 42 المجموعة الضابطة إحصائياً 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )82درجة حرية )/قيمة "ت" الجدولية عند 

( المحسوبة في المقارنة بين متوسطي Tأن قيمة ) (4.12)يتضح من الجدول 
( المحسوبة غير دالة T( الجدولية، وهذا يعني أن قيمة )Tالمجموعتين كانت أصغر من قيمة )

ائية بين متوسط (؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحص0.05إحصائيًا عند مستوى )
 ينالمجموعت ينالمجموعة التجريبية مع متوسط المجموعة الضابطة، وهذا يدل على أن هات

 . في اختبار مهارات القراءة المعد للدراسةمتكافئتان من حيث التحصيل 

 لبطاقة المالحظة:التطبيق القبلي  -رابعاا
واستخرجت  التجريب بدء ، قبلةالقبلي بطاقة المالحظة في لطالبا درجات رصد تم
 بين على الفروق  للتعرف (T)اختبار وتم استخدام مالحظة.ال متغير لضبط الدرجات

 :ذلك يوضح (4.13) التجربة، والجدول في البدء قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين
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 الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(4.13) جدول
 المالحظة لبطاقة القبلي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 (ت)

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

الدرجة الكلية 
 للبطاقة

 8.833 19.214 42 المجموعة التجريبية
1.042 0.300 

دالة غير 
 7.894 17.310 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

متوسطي المجموعتين ( المحسوبة في المقارنة بين Tأن قيمة ) (4.13)يتضح من الجدول 
( المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند T( الجدولية، وهذا يعني أن قيمة )Tكانت أصغر من قيمة )

(؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط المجموعة التجريبية مع 0.05مستوى )
حيث التحصيل  ن متكافئتان منين المجموعتيمتوسط المجموعة الضابطة، وهذا يدل على أن هات

 . في بطاقة المالحظة المعدة للدراسة

ا  الختبار مهارات االستماع:التطبيق القبلي  -خامسا
 واستخرجت الدرجات التجريب بدء االختبار القبلي، قبل في الطالب درجات رصد تم

 بين على الفروق  للتعرف (T)اختبار وتم استخدام القبلي.االختبار  في التحصيل متغير لضبط
 :ذلك يوضح (4.14) التجربة، والجدول في البدء قبل والتجريبية الضابطة المجموعتين

 الفروق  إلى للتعرف الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(4.14) جدول
 االستماع مهارات الختبار القبلي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين درجات متوسطي بين

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

 فهم النص المسموع.
 0.885 0.738 42 المجموعة التجريبية

غير دالة  0.898 0.129
 0.805 0.714 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

تحديد الفكرة الرئيسة 
 للنص المسموع

 0.505 0.476 42 التجريبيةالمجموعة 
1.332 0.187 

غير دالة 
 0.477 0.333 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

استنتاج األفكار الجزئية في 
 النص المسموع.

 0.505 0.476 42 المجموعة التجريبية
0.216 0.829 

غير دالة 
 0.504 0.452 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

العالقات القدرة على إدراك 
بين األفكار المسموعة 

 وترتيبها.

 0.457 0.286 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.814 0.236-

 0.468 0.310 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 
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 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

الداللة 
 اإلحصائية

تعرف مفاهيم وصفات 
ومعاٍن مقصودة وردت في 

 النص المسموع..

 0.991 1.429 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.464 0.736-

 1.083 1.595 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

إعادة صياغة ما تم 
االستماع إليه بلغة الطالب 

 الخاصة.

 0.497 0.405 42 المجموعة التجريبية
0.221 0.826 

غير دالة 
 0.492 0.381 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

تحديد الشخصيات واألماكن 
 الواردة في النص المسموع

 0.477 0.333 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.818 0.231

 0.468 0.310 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 
ربط األفكار المسموعة بما 
لدى المستمع من أفكار 

 وخبرات سابقة.

 0.594 0.476 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.426 0.800

 0.492 0.381 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

وضع عنوان مناسب للنص 
 المسموع

 0.468 0.690 42 المجموعة التجريبية
1.568 0.121 

غير دالة 
 0.505 0.524 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

اقتراح حلول جديدة لمشكالت 
 وردت في النص المسموع

 0.415 0.786 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.151 1.450

 0.485 0.643 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 
التمييز بين األفكار 

لصحيحة والخاطئة في ا
 النص المسموع

 0.415 0.786 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.060 1.906

 0.497 0.595 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 
صدار أحكام  تكوين آراء وا 
حول أحداث النص 
 المسموع أو شخصياته

 0.565 1.214 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.062 1.893

 0.697 0.952 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 
التنبؤ بما سيقال نتيجةا 
لالستماع إلى أحداث 

 متسلسلة.

 0.749 0.690 42 المجموعة التجريبية
غير دالة  0.778 0.283

 0.791 0.643 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 
الدرجة الكلية الختبار 

 االستماع
 3.517 8.786 42 المجموعة التجريبية

غير دالة  0.249 1.160
 3.993 7.833 42 المجموعة الضابطة إحصائياا 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 2.66( =α≤0.01داللة )( وعند مستوى 82/قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( المحسوبة في المقارنة بين متوسطي T( أن قيمة )4.14يتضح من الجدول )
( المحسوبة غير دالة T( الجدولية، وهذا يعني أن قيمة )Tالمجموعتين كانت أصغر من قيمة )

(؛ أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 0.05إحصائيًا عند مستوى )
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ن ين المجموعتيالتجريبية مع متوسط المجموعة الضابطة، وهذا يدل على أن هاتالمجموعة 
 متكافئتان من حيث التحصيل في اختبار مهارات االستماع المعد للدراسة. 

 تحكيم دليل المعلم: :دليل المعلم
 الباحث بإعداد دليل المعلم، وقـام بعرضـه علـى السـادة المحكمـين بهـدف إبـداء آرائهـم فـي قام

 يل من حيث:الدل

ويم األهداف والمتطلبات السابقة واإلجراءات واألنشـطة والوسـائل التعليميـة، وأسـاليب التقـ -
 المناسبة.

 مدى مناسبته لطالب الصف الثالث األساسي. -

ــدليل قــاباًل  وفــي ضــوء آراء المحكمــين، قــام الباحــث بتعــديل مــا يــراه مناســًبا، بحيــث أصــبح ال
 .(9للتطبيق، راجع ملحق رقم )

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 "SPSS" االجتماعية للعلوم اإلحصائية الرزم برنامج باستخدام البيانات معالجة تمت
 :التالية اإلحصائية بالطرق  وذلك الدراسة أسئلة عن اإلجابة بهدف باستخدام الحاسوب،

 .الداخلي االتساق صدق عن للكشف :(بيرسون  (االرتباط معامل -1
 .النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب:(جتمان)و (سبيرمان براون ) معادلة -2
 .الثبات لحساب :(كرونباخ ألفا (ومعادلة ،20 (ريتشاردسون  كودر) معامل -3
 .األفراد عبر الثبات لتقدير :(هوليستي) معادلة -4
 .مستقلتين عينتين درجات متوسطي بين للفروق ( ت) اختبار -5
 .االستراتيجية فاعلية من للتحقق (إيتا (معامل مربع -6

 



 

 

 

 

 الفصل الخامس: 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
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  :الفصل الخامس 5

 نتائج الدراسة ومناقشتها

والمتعلقة بهدف الدراسة يتناول هذ الفصل عرضًا للنتائج التي توصل إليها الباحث، 
" في تنمية مهارتي التحدث والقراءةالتعرف إلى أثر استراتيجية مثلث االستماع المتمثل في "

" في معالجة بيانات الدراسة، وتم عرض النتائج spssحيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي "
الباحث مجموعة من التي تم التوصل إليها، وكذلك مناقشة النتائج وتفسيرها وفي ضوئها وضع 

 التوصيات والمقترحات.

 اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها: 5.1
 "ما استراتيجية مثلث االستماع؟ ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على:

 اإلجابة على هذا السؤال في اإلطار النظري للدراسة، وذلك ضمن محور االستماع. تمت

 :وتفسيرها الثانيالسؤال اإلجابة المتعلقة ب 5.2
 ما مهارات التحدث المراد تنميتها لدى" من أسئلة الدراسة على: الثانيال ينص السؤ 

 ؟طالب الصف الثالث األساسي من وجهة نظـر المعلمين

على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة السؤال تم االطالع ولإلجابة عن هذا 
من كتاب اللغة  بمهارات التحدثبإعداد قائمة بموضع الدراسة الحالية، وبالتالي قام الباحث 

العربية للصف الثالث األساسي، وتحديد المهارات التي يجب أن يمتلكها طالب الصف الثالث 
وعرضها على مجموعة من المختصين والخبراء األساسي، حيث قام الباحث بحصر المهارات، 

في المناهج وطرق التدريس للتأكد من صحتها وشموليتها، وذلك من أجل التعديل والحذف أو 
بداء الرأي، وبعد جمعها ورصدها، توصل الباحث لمجموعة من المهارات والمشار  اإلضافة وا 

 (. 5.1)إليها في جدول رقم
 نظر وجهة من األساسي الثالث الصف طالب لدى تنميتها ادالمر  التحدث مهارات :(5.1) جدول

 المعلمين

 المهارة م
 يعبر عن األفكار بوضوح. 1
 ينظم األفكار بشكل متسلسل. 2
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 المهارة م
 يختم الموضوع بخاتمة مناسبة. 3
 يتحدث في جمل تامة المعنى. 4
 يوظف التراكيب اللغوية المناسبة. 5
 المعبرة عن المعنى المقصود. يختار الكلمة المناسبة 6
 .يتحدث بصوت واضح مع إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة  7
 يتحدث بطالقة وسرعة مناسبة . 8
 .ينوع في األداء الصوتي وفًقا للمعنى 9
 .يمتلك ثروة لغوية مناسبة 10
 .يتخذ الوقفة المعتدلة المناسبة بثقة وجرأة دون خجل أو ارتباك 11
 .يستخدم لغة الجسد وفق المعنى المعبر عنه 12

 :وتفسيرها الثالثالسؤال اإلجابة المتعلقة ب 5.3
الب المراد تنميتها لدى طلقراءة "ما مهارات ا :من أسئلة الدراسة على الثالثينص السؤال 

 ؟المعلمين الصف الثالث األساسي من وجهة نظـــر

التربوي والدراسات السابقة المتعلقة على األدب السؤال تم االطالع ولإلجابة عن هذا 
باختيار تسع عشرة مهارة وذلك لمالءمتهم لطبيعة الباحث  بموضع الدراسة الحالية، وبالتالي قام

الدراسة، حيث إن أغلب األمثلة واألسئلة المتضمنة بالوحدة تقيس هذه المهارات، وتم بعد ذلك 
دريس اللغة العربية حول هذه المهارات وقد استشارة عدد  من المختصين في مجال المناهج وطرق ت

 ( يوضح ذلك: 5.2أكدوا على مناسبتها للدراسة، وجدول رقم )
 المعلمين نظر وجهة من األساسي الثالث الصف طالب لدى تنميتهـا المراد القراءة مهارات (:5.2) جدول

 عدد الفقرات مهارات القراءة م
 1 .قراءة الحروف قراءة سليمة 1.
 1 .صحيحة قراءة الكلمات قراءة جهرية 2.
 1 .صحيحةقراءة الجمل قراءة جهرية و  3.
 1 .بسرعة مناسبةة الفقرة قراءة جهرية وصحيحة و قراء 4.
 1 نطًقا صحيًحا . ،المختلفة رسًما ،نطق الحروف المتشابهة نطًقا 5.
 1 .نطًقا صحيًحا المختلفة نطًقا، المتشابهة رسًما،نطق الحروف  6.

السكون  –دة الش –السكون  –الكسرة  –الفتحة  -الضمة ) :التمييز بين الحروف من حيث 7.
 .التنوين بأنواعه( –

1 
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 عدد الفقرات مهارات القراءة م
 3 .التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة في الفقرة 8.
 3 .صحيًحا الهاء المغلقة تمييًزاالمربوطة والتاء المبسوطة و التمييز بين التاء  9.
 1 .الربط بين شكل الحرف وصوته 10.
 2 .نطق الالم الشمسية والالم القمرية نطًقا صحيًحا 11.
 1 .الفكرة الرئيسة من النص المقروء استنتاج 12.
 1 .استنتاج األفكار الفرعية من النص 13.
 6 الجمع .و  والمثنىالمفرد المهارات اللغوية مثل: المعنى والمضاد و التعرف إلى بعض  14.
 2 تعجب( –نداء  –أمر  –نفي  –م استفها)التفريق بين أنواع األساليب المختلفة  15.
 1 .توظيًفا سليًما (اللتان –اللذان  –التي  –الذي )توظيف األسماء الموصولة  16.
 1 .في السؤال (لماذا –ماذا  –كم  –كيف  –متى  –أين )توظيف أدوات االستـــــفهام  17.
 1 .هؤالء( توظيًفا سليًما –هذه  – هذا)توظيف أسماء اإلشارة  18.
 1 .في الجمل توظيًفا صحيًحا سليًما (في –على  –عن  –إلى  –من )توظيف حروف الجر  19.

 :الرابع وتفسيرهاالسؤال إلجابة المتعلقة با 5.4
فروق ذات داللة احصائية عند ال توجد  هلمن أسئلة الدراسة على:  الرابعينص السؤال 

ومتوسطات درجات طالب  التجريبيةالمجموعة  طالب( بين متوسطات درجات 0.05مستوى )
طبيق مهارات القراءة تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع في التفي  الضابطةالمجموعة 

 ؟البعدي

فروق ذات توجد ال  :التالي الصفري  ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض
( بين متوسطات درجات طـالب المجموعة التجريبية 0.05داللة احصائية عند مستوى )

 مهارات القراءة تعزى الستخدام استراتيجيةة في ـومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابط
 مثلث االستماع في التطبيق البعدي.

لحسابية واالنحرافات ، قام الباحث بحساب المتوسطات اوللتحقق من صحة هذا الفرض
للكشف  " T- test Independent sample" استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين المعيارية، و 

عن داللة الفروق بين متوسطي األداء في االختبار المعرفي البعدي لكل من المجموعة التجريبية 
 .( يوضح ذلك5.3والمجموعة الضابطة، وجدول رقم )
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 التجريبية للمجموعتين الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(5.3) جدول
 البعدي التطبيق في القراءة مهارات الختبار والضابطة

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
 المعياري 

قيمة  قيمة "ت"
 الداللة

مستوى 
 الداللة

قــــــــراءة الحــــــــروف قــــــــراءة  
 سليمة.

 0.297 0.905 42 تجريبية بعدي
3.224 0.002 

دالة إحصائياً 
 0.492 0.619 42 ضابطة بعدي 0.01عند 

قراءة الكلمـات قـراءة جهريـة  
 صحيحة.

 0.397 0.810 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.001 3.360

 0.505 0.476 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
قـــراءة الجمـــل قـــراءة جهريـــة 

 وصحيحة.
 0.468 0.690 42 تجريبية بعدي

دالة إحصائياً  0.000 3.731
 0.468 0.310 42 ضابطة بعدي 0.01عند 

قراءة الفقرة قراءة جهرية 
 وصحيحة وبسرعة مناسبة.

 0.297 0.905 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.000 3.709

 0.501 0.571 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
ـابهة      نطــــق الحــــروف المتشــــ

ــا،  ــا نطقا المختلفــة رســماا، نطقا
 صحيحاا.

 0.431 0.762 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.002 3.269

 0.501 0.429 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
نطــــــق الحــــــروف المختلفــــــة 
ـابهة رســــــماا،  ـا، المتشـــــ ـــــ نطقا

 نطقاا صحيحاا.

 0.354 0.857 42 تجريبية بعدي
4.260 0.000 

دالة إحصائياً 
 0.504 0.452 42 بعديضابطة  0.01عند 

التمييــــز بــــين الحــــروف مــــن 
 –الفتحـــة  -حيـــث )الضـــمة 

الشــدة  –الســكون  –الكســرة 
التنــــــــــــوين  –الســــــــــــكون  –

 (.بأنواعه

 0.397 0.810 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.001 3.360

 0.01عند 
 0.505 0.476 42 ضابطة بعدي

التمييـــــــــز بـــــــــين الحركـــــــــات 
 الفقرة.القصيرة والطويلة في 

 0.835 2.286 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.000 5.311

 0.630 1.429 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
ـاء المربوطــة  التمييــز بــين التـ
ـاء  ـاء المبســــــوطة والهـــــ والتـــــ

 المغلقة تمييزاا صحيحاا.

 0.790 2.238 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.006 2.827

 0.975 1.690 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
الـــــربط بـــــين شـــــكل الحـــــرف 

 وصوته.
 3.464 0.468 0.690 42 تجريبية بعدي

 
0.001 

 
دالة إحصائياً 

 0.477 0.333 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
نطــق الــالم الشمســية والــالم 

 القمرية نطقاا صحيحاا.
 4.947 0.594 1.476 42 تجريبية بعدي

 
0.000 

 
دالة إحصائياً 

 0.682 0.786 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
اســتنتاج الفكــرة الرئيســة مــن 

 النص المقروء.
 3.842 0.328 0.881 42 تجريبية بعدي

 
0.000 

 
دالة إحصائياً 

 0.505 0.524 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
دالة إحصائياً  0.001 3.363 0.261 0.929 42 تجريبية بعدياسـتنتاج األفكــار الفرعيـة مــن 
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 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري 

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.01عند    0.485 0.643 42 ضابطة بعدي النص.
التعــرف إلــى بعــض المهــارات 

المعنـــــــــى  :اللغويـــــــــة مثـــــــــل
ـاد والمفـــــرد والمثنـــــى  والمضــــ

 والجمع

 1.170 4.738 42 تجريبية بعدي
4.695 0.000 

دالة إحصائياً 
 0.01عند 

 1.668 3.262 42 ضابطة بعدي

التفريق بين أنواع األساليب 
نفي  –المختلفة )استفهام 

 تعجب( . –نداء  –أمر  –

 0.517 1.690 42 تجريبية بعدي
5.233 0.000 

دالة إحصائياً 
 0.643 1.024 42 ضابطة بعدي 0.01عند 

توظيف األسماء الموصولة 
 –اللذان  –التي  –)الذي 

ا  اللتان( توظيفاا سليما

 0.261 0.929 42 تجريبية بعدي
3.363 0.001 

دالة إحصائياً 
 0.485 0.643 42 ضابطة بعدي 0.01عند 

ــفهام  ـــــ توظيف أدوات االستــ
كم  –كيف  –متى  –)أين 

 لماذا( في السؤال –ماذا  –

 0.154 0.976 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.002 3.276

 0.445 0.738 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
توظيف أسـماء اإلشـارة )هـذا 

ـا  –هـــــذه  – ــــ هـــــؤالء( توظيفا
 .سليماا

 0.397 0.810 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.003 3.117

 0.506 0.500 42 ضابطة بعدي 0.01عند 

توظيـــف حـــروف الجـــر )مـــن 
 –علـــــى  –عـــــن  –إلـــــى  –

ـا  ـــــ فـــــي( فـــــي الجمـــــل توظيفا
 .صحيحاا سليماا

 0.415 0.786 42 تجريبية بعدي
دالة إحصائياً  0.001 3.309

 0.01عند 
 0.504 0.452 42 ضابطة بعدي

 الدرجة الكلية
 10.095 3.290 24.167 42 تجريبية بعدي

 
0.000 

 
دالة إحصائياً 

 4.600 15.357 42 ضابطة بعدي 0.01عند 
 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
  2.66( =α≤0.01) ( وعند مستوى داللة82*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 :أن (5.3)يتضح من الجدول 

(، وهو أكبر من المتوسط 24.167التجريبية يساوي )للمجموعة المتوسط الحسابي في 
(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي 15.357) الضابطة الذي يساوي  للمجموعةالحسابي 

حصائية إفروق ذات داللة توجد وهذا يعني أنه " ، 0.01( وهي دالة إحصائيًا عند 10.095)
الب المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات ( بين متوسطات درجات طــ0.01عند مستوى )

تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع في  القراءةمهارات ة في ـطالب المجموعة الضابط
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ل وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبولصالح المجموعة التجريبية،  – التطبيق البعدي
 الفرض البديل.

( 5.4والجدول ) " 2ηمربع إيتا "قام الباحث بحساب حجم التأثير ولحساب حجم التأثير 
 .ذلكيوضح 
 القراءة مهارات الختبار االستماع مثلث استراتيجية تأثير حجم اليجاد"  η2"و" ت" قيمة :(5.4) جدول

 المهارات
درجات 
 قيمة "ت الحرية

قيمة مربع ايتا 
2 η  قيمةd 

معامل بالك بين 
التطبيق القبلي 

والبعدي للمجموعة 
 التجريبية

حجم 
 التأثير

 كبير 1.00 0.712 0.113 3.224 82 قراءة الحروف قراءة سليمة.

 كبير 1.05 0.742 0.121 3.360 82 قراءة الكلمات قراءة جهرية صحيحة.

 كبير 0.93 0.824 0.145 3.731 82 قراءة الجمل قراءة جهرية وصحيحة.

قراءة الفقرة قراءة جهرية وصحيحة 
 كبير 1.25 0.819 0.144 3.709 82 وبسرعة مناسبة.

نطق الحروف المتشابهة نطًقا، المختلفة 
 كبير 1.00 0.722 0.115 3.269 82 رسًما، نطًقا صحيًحا.

نطق الحروف المختلفة نطًقا، المتشابهة 
 كبير 1.25 0.941 0.181 4.260 82 رسًما، نطًقا صحيًحا.

التمييز بين الحروف من حيث )الضمة 
الشدة  –السكون  –الكسرة  –الفتحة  -
 التنوين بأنواعه(. –السكون  –

 كبير 0.97 0.742 0.121 3.360 82

التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة 
 كبير 0.92 1.173 0.256 5.311 82 في الفقرة.

التمييز بين التاء المربوطة والتاء 
ة والهاء المغلقة تمييزًا المبسوط
 .صحيًحا

 كبير 0.86 0.624 0.089 2.827 82
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 المهارات
درجات 
 قيمة "ت الحرية

قيمة مربع ايتا 
2 η  قيمةd 

معامل بالك بين 
التطبيق القبلي 

والبعدي للمجموعة 
 التجريبية

حجم 
 التأثير

 كبير 0.93 0.765 0.128 3.464 82 الربط بين شكل الحرف وصوته.

نطق الالم الشمسية والالم القمرية نطًقا 
 كبير 0.95 1.093 0.230 4.947 82 صحيًحا.

استنتاج الفكرة الرئيسة من النص 
 كبير 1.24 0.849 0.153 3.842 82 المقروء.

 كبير 0.92 0.743 0.121 3.363 82 استنتاج األفكار الفرعية من النص.

التعرف إلى بعض المهارات اللغوية 
المعنى والمضاد والمفرد والمثنى  :مثل

 والجمع.
 كبير 0.91 1.037 0.212 4.695 82

التفريق بين أنواع األساليب المختلفة 
 –نداء  –أمر  –نفي  –)استفهام 
 تعجب(.

 كبير 1.23 1.156 0.250 5.233 82

 –توظيف األسماء الموصولة )الذي 
 كبير 1.19 0.743 0.121 3.363 82 اللتان( توظيًفا سليًما. –اللذان  –التي 

ـــفهام )أين  ــ ـــ ـــ ى مت –توظيف أدوات االسـت
لماذا( في  –كم ماذا  –كيف  –

 السؤال.
 كبير 1.38 0.724 0.116 3.276 82

 –هذه  –توظيف أسماء اإلشارة )هذا 
 كبير 0.97 0.689 0.106 3.117 82 هؤالء( توظيًفا سليًما.

 –إلى  –توظيف حروف الجر )من 
في( في الجمل توظيًفا  –على  –عن 

 صحيًحا سليًما.
 كبير 1.02 0.731 0.118 3.309 82

 كبير 1.00 2.230 0.554 10.095 82 الدرجة الكلية لالختبار
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 ( وهي كبيرة..5540" للدرجة الكلية بلغت ) η 2" قيمةيتضح من الجدول أن 

 طالبلدى  عملت على تنمية مهارات القراءةاستراتيجية مثلث االستماع وهذا يدل أن "
 أفضل من الطريقة التقليدية التي استخدمت مع المجموعة الضابطة، الصف الثالث األساسي

شراكهم في وضع  وذلك من خالل توفير الظروف البيئية والتعليمية المناسبة، وتحفيز الطالب، وا 
األهداف وتحقيقها، والعمل من خالل مجموعات، مما كان له أبرز األثر في الوصول إلى 

م( ودراسة الكعبي 2016) النتائج المرجوة، وتتفق الدراسة الحالية مع نتائج دراسة حيدر
زيادة التحصيل بشكل عام كما في دراستيهما، وتنمية مهارة القراءة كما في  م( في2016)

الدراسة الحالية على وجه التخصيص، كما تتفق مع أغلب الدراسات التي استخدمت البرامج 
م(، 2016واالستراتيجيات التعليمية الحديثة في تنمية مهارات القراءة، مثل: التتري )

م(، وهذا على 2011م(، والشوبكي )2012وزعرب ) (،م2013م(، والبرعي )2014ونصر)
 سبيل المثال ال الحصر.

  :إلىنتائج هذا الفرض تفصيالا عزو الباحث يو

أن استراتيجية مثلث االستماع ساعدت الطالب على التعلم، وعلى رفع مهاراتهم العقلية  -1
من خالل تنظيم األسئلة ومهارة توجيهها واإللقاء الجيد بلغة الجسد،  -أيًضا–المعرفية 

إذا ما أحسن الطالب استعمال هذه االستراتيجية وبتوجيه المدرس  –أيًضا -وعملت وتعمل 
م على اتساع أفقهم العلمي، وتنمية قدراتهم العقلية؛ مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة تحصيله

تراتيجية مثلث االستماع الطالب من تفسير ما يقرؤون ويسمعون الدراسي، كما وتمكن اس
 ويفكرون.

في استراتيجية مثلث االستماع يسعى الطالب بقوة لتحمل أكبر قدر من المسؤولية من أجل  -2
تعلمهم؛ فهم الذين يقررون ما يتعلموه وما يعملوه، ويخططون وينفذون خطوات تعلمهم، 

 ر من أجل تحقيق تعلم أفضل.ويقي مون أعمالهم وتعلمهم باستمرا
أن استراتيجية مثلث االستماع عملت على خلق حالة من المتعة والدافعية واالنسجام التام  -3

مع االستراتيجية، وكذلك تحقيق الذات والعمل الجماعي الفاعل، وذلك مما الحظه الباحث 
 أثناء تطبيق االستراتيجية.

 . غوية تعينهم على القراءة الوظيفية السليمةأسهمت االستراتيجية في تزويد الطلبة بثروة ل -4
 التفاعل المستمر بين الطالب والمعلم أثناء تطبيق االستراتيجية بالتعزيز المستمر. -5
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 :الخامس وتفسيرهاالسؤال اإلجابة المتعلقة ب 5.5
ة يوجد فروق ذات داللة احصائت هل" :من أسئلة الدراسة على الخامسينص السؤال 

ات ومتوسطات درجــ ةالتجريبيـ ةطـالب المجموعـ ـات( بين متوسطات درج0.05) عند مستوى 
في  تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماعالتحدث في مهارات  طالب المجموعة الضابطة

 ؟التطبيق البعدي

د فروق ذات توج ال :التالي الصفري  ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض
ة ـات طالب المجموعــة التجريبيبين متوسطات درجـ (0.05عند مستوى ) ةيحصائإداللة 

تعزى الستخدام التحدث مهارات  في ومتوسطات درجــــات طالب المجموعة الضابطة
 .استراتيجية مثلث االستماع في التطبيق البعدي

، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا الفرض
للكشف  "T- test Independent sample"استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين معيارية، و ال

 ةالبعدي لكل من المجموعة التجريبي متوسطي األداء في بطاقة المالحظةعن داللة الفروق بين 
 .( يوضح ذلك5.5والمجموعة الضابطة، وجدول رقم )

 التجريبية للمجموعتين الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات :(5.5) جدول
 البعدي التطبيق في التحدث لمهارات المالحظة بطاقة في التحصيل لمتغير تعزى  والضابطة

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري 

قيمة 
 مستوى الداللة الداللة

الدرجة 
الكلية 
 للبطاقة

 4.380 30.190 42 تجريبية بعدي
8.528 0.000 

دالة إحصائيًا 
 4.797 21.643 42 ضابطة بعدي 0.01عند 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

  2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )82*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 أن: (5.5)يتضح من الجدول 

(، وهو أكبر من المتوسط 30.190التجريبية يساوي ) للمجموعالمتوسط الحسابي في 
(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة 21.643الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي)

د فروق ذات داللة توج، وهذا يعني أنه "0.01( وهي دالة إحصائيًا عند 8.528تساوي )
المجموعـة التجريبيــة  طــالب ـات( بين متوسطات درجــ0.01ة عند مستوى )حصائيـإ
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تعزى الستخدام استراتيجية  التحدثفي مهارات  ـات طالب المجموعة الضابطةجومتوسطات در 
وبذلك يتم رفض الفرض ، لصالح المجموعة التجريبية – مثلث االستماع في التطبيق البعدي

 الصفري وقبول الفرض البديل.
رقم والجدول "، 2ηمربع إيتا "قام الباحث بحساب حجم التأثير  التأثيرولحساب حجم 

 .ضح ذلكيو  (5.6)
 مالحظة لبطاقة االستماع مثلث استراتيجية تأثير حجم إليجاد"   2η"و" ت" قيمة :(5.6) جدول

 التحدث مهارات

درجات  
 الحرية

قيمة 
 "ت

قيمة مربع 
 dقيمة  η 2ايتا 

معامل بالك بين التطبيق 
والبعدي للمجموعة القبلي 

 التجريبية
 حجم التأثير

 كبير 0.96 1.883 0.470 8.528 82 الدرجة الكلية للبطاقة

 ( وهي كبيرة..4700" للدرجة الكلية بلغت )2ηويتضح من الجدول أن قيمة "

عملت على تنمية أداء الطالب لمهارات " استراتيجية مثلث االستماعوهذا يدل أن "
-واتفقت النتائج  أفضل من التقليدية التي استخدمت مع المجموعة الضابطة، بطريقة التحدث

م(، 2016م(، وبطاح )2016مع أغلب الدراسات السابقة ذات الصلة مثل: عبد الهادي ) -هنا
م(، وذلك على سبيل المثال ال 2014م(، ودحالن )2015م(، وأغبر )2016والشنطي )
 الحصر.

 :عزو الباحث ذلك إلىيو

مية استراتيجية مثلث االستماع تزيد من رغبة الطالب في متابعة التعلم في المواقف التعليأن  -1
المختلفة، وتغرس في نفوسهم حب االستطالع والبحث وفن الحوار مع اآلخرين، وتنظيم 

 األسئلة ومهارة توجيهها التوجيه الصحيح.

ذكر واستظهار أن الطالب في استراتيجية مثلث االستماع ال يقتصر هدفهم على ت -2
المعلومات، بل تشجيعهم على أن يتحدثوا ويكتبوا ما الذي تعلموه، ويربطوا ما تعلموه 

م حتى بخبراتهم السابقة، ويطبقونها في حياتهم اليومية، وأن يجعلوا ما تعلموه جزًءا من أنفسه
 يصبحوا متعلمين نشطين.
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ثر طة وسهولة تقديمها كان له األعامل التشويق والتنويع أثناء تطبيق االستراتيجية، واألنش -3
البالغ والكبير في الكشف عن فاعلية االستراتيجية في تنمية مهارات التحدث لدى طالب 

 الصف الثالث األساسي.

اعتماد االستراتيجية على نشاط الطالب الذي ُيعد محور العملية التعليمية، والقضاء على  -4
 األنشطة التقويمية وتعددها.  الملل أثناء تطبيق االستراتيجية من خالل تنوع

 :وتفسيرها السادسالسؤال اإلجابة المتعلقة ب 5.6
ة حصائيإد فروق ذات داللة توج هل": من أسئلة الدراسة على السادسينص السؤال 

ـات طالب المجموعة التجريبية ومتوسطات درجـ ـات( بين متوسطات درج0.05) عند مستوى 
تيجية تعزى الستخدام استرالمهارة االستماع ـل المعرفي يموعة الضابطة في التحصطالب المج

 ؟مثلث االستماع في التطبيق البعدي
توجد فروق ذات  ال :التالي الصفري  ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض

ـة التجريبيــة ع( بين متوسطات درجـات طــالب المجمو 0.05حصائية عند مستوى )إداللة 
تعزى لمهارة االستماع ـل المعرفي يالب المجموعة الضابطة في التحصومتوسطات درجـات ط

 .الستخدام استراتيجية مثلث االستماع في التطبيق البعدي

، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا الفرض
للكشف  "T- test Independent sampleاستخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين "المعيارية، و 

عن داللة الفروق بين متوسطي األداء في االختبار المعرفي لالستماع البعدي لكل من المجموعة 
 .( يوضح ذلك5.7والمجموعة الضابطة، وجدول رقم ) ةالتجريبي
 التجريبية للمجموعتين الداللة ومستوى " ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات (:5.7) جدول

 البعدي التطبيق في االستماع مهارة في التحصيل لمتغير تعزى  والضابطة

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري 

 فهم النص المسموع
 0.673 1.714 42 تجريبية بعدي

 0.01دالة إحصائيًا عند  0.000 4.538
 0.811 0.976 42 ضابطة بعدي

تحديد الفكرة الرئيسة 
 للنص المسموع

 0.000 1.000 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.000 7.394

 0.501 0.429 42 ضابطة بعدي
ألفكار استنتاج ا

الجزئية في النص 
 المسموع

 0.354 0.857 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.001 3.500

 0.505 0.524 42 ضابطة بعدي
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 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري 

القدرة على إدراك 
العالقات بين األفكار 

 ترتيبهاالمسموعة و 

 0.468 0.690 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.004 2.956

 0.492 0.381 42 ضابطة بعدي

تعرف مفاهيم وصفات 
ٍن مقصودة وردت ومعا

 في النص المسموع

 0.627 2.595 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.000 4.661

 1.014 1.738 42 ضابطة بعدي

إعادة صياغة ما تم 
ماع إليه بلغة االست

 الطالب الخاصة

 0.397 0.810 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.001 3.607

 0.504 0.452 42 ضابطة بعدي

تحديد الشخصيات 
واألماكن الواردة في 
 النص المسموع

 0.397 0.810 42 بعدي تجريبية
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.003 3.117

 0.506 0.500 42 ضابطة بعدي

ربط األفكار المسموعة 
بما لدى المستمع من 
 أفكار وخبرات سابقة

 0.630 1.429 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.000 4.624

 0.734 0.738 42 ضابطة بعدي

مناسب وضع عنوان 
 للنص المسموع

 4.099 0.261 0.929 42 تجريبية بعدي
 

0.000 
 0.01دالة إحصائيًا عند  

 0.501 0.571 42 ضابطة بعدي
اقتراح حلول جديدة 
لمشكالت وردت في 
 النص المسموع

 0.297 0.905 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.007 2.745

 0.477 0.667 42 ضابطة بعدي

التمييز بين األفكار 
الخاطئة الصحيحة و 

 في النص المسموع

 0.297 0.905 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.007 2.745

 0.477 0.667 42 ضابطة بعدي

صدار  تكوين آراء وا 
أحكام حول أحداث 
النص المسموع أو 

 شخصياته

 0.468 1.690 42 تجريبية بعدي
 0.01إحصائيًا عند دالة  0.000 4.285

 0.683 1.143 42 ضابطة بعدي

التنبؤ بما سيقال 
نتيجةا لالستماع إلى 
 أحداث متسلسلة

 0.552 1.500 42 تجريبية بعدي
 0.01دالة إحصائيًا عند  0.000 4.712

 0.773 0.810 42 ضابطة بعدي
الدرجة الكلية الختبار 

 االستماع
 2.326 15.833 42 تجريبية بعدي

 0.01دالة إحصائيًا عند  0.000 10.249
 3.186 9.595 42 ضابطة بعدي

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )82*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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 2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )82*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

التجريبية يساوي  المجموعةالمتوسط الحسابي في  أن (:5.7)يتضح من الجدول 
(، وهو أكبر من المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي 15.833)

( وهي دالة إحصائيًا عند 10.249(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي )9.595يساوي)
ن بي (0.01ة عند مستوى )حصائيــإد فروق ذات داللة توجوهذا يعني أنه " ، 0.01

طة ب المجموعة الضابات طالالتجريبية ومتوسطات درجـ الب المجموعـةدرجــات طـمتوسطات 
 تعزى الستخدام استراتيجية مثلث االستماع فيلمهارة االستماع ل المعرفي في التحصيـ

وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول  ،لصالح المجموعة التجريبية – التطبيق البعدي
 الفرض البديل.

والجدول ، " η 2مربع إيتا "قام الباحث بحساب حجم التأثير حجم التأثير ولحساب 
 ( يوضح ذلك.5.8)

 مهارات الختبار االستماع مثلث استراتيجية تأثير حجم إليجاد"   2η"و" ت" قيمة (:5.8) جدول
 االستماع

 
درجات 
 الحرية

 قيمة "ت
قيمة مربع 

 η 2ايتا 
 dقيمة 

معامل بالك بين 
التطبيق القبلي 
والبعدي للمجموعة 

 التجريبية

 حجم التأثير

 كبير 1.26 1.002 0.201 4.538 82 فهم النص المسموع
 كبير 1.52 1.633 0.400 7.394 82 تحديد الفكرة الرئيسة للنص المسموع
استنتاج األفكار الجزئية في النص 

 كبير 1.11 0.773 0.130 3.500 82 المسموع .

بين األفكار القدرة على إدراك العالقات 
 كبير 0.97 0.653 0.096 2.956 82 المسموعة وترتيبها

تعرف مفاهيم صفات ومعاٍن مقصودة 
 كبير 1.13 1.029 0.209 4.661 82 وردت في النص المسموع.

إعادة صياغة ما تم االستماع إليه بلغة 
 كبير 1.08 0.797 0.137 3.607 82 الطالب الخاصة.

الواردة في تحديد الشخصيات واألماكن 
 كبير 1.19 0.689 0.106 3.117 82 النص المسموع .

 كبير 1.10 1.021 0.207 4.624 82ربط األفكار المسموعة بما لدى 
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درجات  
 الحرية

قيمة مربع  قيمة "ت
 η 2ايتا 

 dقيمة 

معامل بالك بين 
التطبيق القبلي 
والبعدي للمجموعة 

 التجريبية

 حجم التأثير

 المستمع من أفكار وخبرات سابقة.
 كبير 1.01 0.905 0.170 4.099 82 وضع عنوان مناسب للنص المسموع.

اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في 
 كبير 0.67 0.606 0.084 2.745 82 المسموع.النص 

التمييز بين األفكار الصحيحة والخاطئة 
 كبير 0.67 0.606 0.084 2.745 82 في النص المسموع .

صدار أحكام حول أحداث  تكوين آراء وا 
 كبير 0.84 0.946 0.183 4.285 82 النص المسموع أو شخصياته.

التنبؤ بما سيقال نتيجةا لالستماع إلى 
 كبير 1.02 1.041 0.213 4.712 82 أحداث متسلسلة .

 كبير 1.06 2.264 0.562 10.249 82 الدرجة الكلية الختبار االستماع

 .( وهي كبيرة.5620" للدرجة الكلية بلغت ) 2ηويتضح من الجدول أن قيمة "
طالب لدى عملت على تنمية مهارات االستماع استراتيجية مثلث االستماع وهذا يدل أن "
أفضل من الطريقة التقليدية التي استخدمت مع المجموعة الضابطة، وهذه  الصف الثالث األساسي

النتيجة التي حصل عليها الباحث تتفق مع بعض الدراسات السابقة ذات الصلة، مثل: دراسة عماد 
م(، والكعبي 2016م( بشكل خاص، ودراستي حيدر )2011م(، ودراسة الشوبكي )2012الدين )

 م( بشكل عام.2016)

 :الباحث ذلك إلىعزو يو
أن استراتيجية مثلث االستماع تمكن الطالب من االستماع، واالستيعاب، والتفسير، ودمج  -1

 األفكار وترتيبها منطقًيا.
ذي أن استراتيجية مثلث االستماع، والتي لها ثالث زوايا مهمة أهمها االستماع الجيد الفاعل ال -2

لتي يلقيها تجعل الطالب يتعلمون من خالل يتبعه التفاعل مع المتحدث واإلجابة عن األسئلة ا
 انشغالهم في عمليات التعلم حسًيا وعاطفًيا وجسدًيا وذهنًيا 

م توفير بيئة تفاعلية مستمرة تحافظ على استمرارية دافعية الطالب للتعلم، ورغبتهم في التعلي -3
 المستمر.
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عملية التعليمية أن استراتيجية مثلث االستماع عملت على إشراك كل حواس الطالب في ال -4
نصوص التعلمية، مما كان له األثر اإليجابي الواضح في زيادة االنتباه واإلدراك والفهم الواعي ل

ها من االستماع، وانعكاسها وعًيا وتحصياًل وتفاعاًل مع المادة التعليمية والدروس التي تم تطبيق
 خالل االستراتيجية.

 التوصيات: 5.7
 :يلي فيما الباحث وصيي إليها؛ التوصل تم التي الدراسة نتائج بناءا على

خصوًصا في المرحلة األولى من التعليم  ،مراعاة التوازن في تقديم مهارات اللغة العربية -1
ة والتركيز على مهارتي االستماع والتحدث كمدخل أساسي إلتقان مهاراتي القراء ،األساسي

 الكتابة.و 
 ،على أحدث استراتيجيات التعلم النشط لتزويدهم وتدريبهم عقد دورات تدريبية للمعلمين -2

وعلى رأسها استراتيجية مثلث االستماع والتي أثبتت فاعليتها في تنمية مهارات التحدث 
 والقراءة لدى الطالب.

نها في المرحلة األساسية الدنيا؛ أل (التحدث)التركيز على تعليم االستماع والتعبير الشفوي  -3
 ومهارات اللغة األخرى. ،األساس في اكتساب مهارات التعبير

كالمسابقات  تظمة،تنظيم أنشطة لغوية تعتمد على مهارات التعبير بصورة منالعمل على  -4
تقان إوذلك من أجل إثارة دافعية المتعلمين وتحفيزهم على  ،واإلذاعة المدرسية ،بكافة أنواعها

 .(التحدث)مهارات التعبير الشفوي 
 ،فةوالمرئية بلغة الطفل؛ بحيث تقدم له مواد مشوقة وهادوسائل اإلعالم المسموعة بهتمام اال -5

 وخاصًة مهارات االستماع. ،يكتسب من خاللها مهارات اللغة العربية السليمة
ئم التحدث القالعربية لتدريس مهارات االستماع و إعداد دليل تدريبي لمعلمي المرحلة واللغة ا -6

 على توظيف استراتيجية مثلث االستماع.
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 المقترحات: 5.8
من إجراءات، وفي ضوء نتائج الدراسة بناء على ما قام به الباحث في الدراسة 

 وتوصياتها يمكن تقديم بعض المقترحات لبحوث أخرى، منها: 
 مهارات التعبير الشفوي )التحدث( والقراءة في كل مرحلة تعليمية منتحديد إجراء دراسات ل -1

 على تنميتها.المراحل التعليمية المختلفة، والعمل 

إجراء دراسات لمعرفة األسباب التي تكمن وراء ضعف الطالب في مهارات القراءة، والعمل  -2
 على عالجها.

 دراسة فاعلية استراتيجية مثلث االستماع في الصفوف األساسية الدنيا والعليا. -3

 الميةدراسة فاعلية استراتيجية مثلث االستماع في تعليم مباحث دراسية أخرى )التربية اإلس -4
 العلوم الحياتية( في المراحل الدراسية المختلفة. -العلوم االجتماعية -

إجراء دراسات للتعرف على الصعوبات التي تواجه المعلمين عند تدريس مهارات والتعبير  -5
 الشفوي )التحدث( واالستماع في المراحل التعليمية المختلفة )دراسة تشخيصية، عالجية(.

 يمية للمناهج الدراسة الحديثة المطورة؛ للوقوف على مدى تلبيتهاإجراء دراسات نقدية تقو  -6
 الحتياجات الطالب المعرفية والوجدانية المواكبة لمتطلبات العصر الحديث.
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 المصادر والمراجـع 6

 .القرآن الكريم -

 :أوالا: المراجع العربية
الموجز في الطرق التربوية م(. 1980اإلبراشي، محمد عطية والتوانسي، أبو الفتوح محمد. )

 الفجالة.  –. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والتوزيع لتدريس اللغة القومية

، القاهرة: دار 1. طلمدرسي اللغة العربيةالموجه الفني م(. 1991إبراهيم، عبد العليم. )
 المعارف.

. القاهرة: الطفل ومشكالت القراءةم(. 1992أحمد، أحمد عبد هللا ومحمد، فهيم مصطفى. )
 الدار المصرية اللبنانية.

، القاهرة: مكتبة النهضة 6. ط طرق تدريس اللغة العربيةم(. 1979أحمد، محمد عبد القادر. )
 المصرية.

، القاهرة: دار النهضة 5. ط طرق تعليم اللغة العربيةم(. 1986عبد القادر. ) أحمد، محمد
 المصرية.

 . عمان، األردن.اللغة العربية بين المنهج والتطبيقم(. 1989األسعد، عمر والسعدي، فاطمة. )

 . القاهرة: دار المعرفة الجامعية.طرق تدريس اللغة العربيةم(. 2003إسماعيل، زكريا. )

م أثر استخدام الدراما التكوينية في تنمية مهارات التحدث ومفهو م(. 2015أغبر، توفيق عمر. ) 
الذات لدى طلبة الصف السابع األساسي في اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، نابلس. نابلس

 ، القاهرة.2، ط1. جالمعجم الوسيطم(. 1972أنيس، إبراهيم وآخرون. )

. عمان: دار أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهام(. 2001البجة، عبد الفتاح حسن. )
 الكتاب الجامعي.

. عمان: دار تعليم األطفال المهارات القرائية والكتابيةم(. 2002البجة، عبد الفتاح حسن. )
 الفكر للنشر والتوزيع.
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ــة برنامج محوسب لعالج صعوبات تعلم م(. 2013د هللا علي محمود. )البرعي، عب فاعليــــ
)رسالة ماجستير غير منشورة( الجامعة القراءة لدى طلبة الصف الثالث األساسي 

 اإلسالمية، غزة .

أثر توظيف مسرحة الدروس في تنمية مهارات التعبير م(. 2016بطاح، عبد الحليم أشرف. )
ـــــر غير منشورة(. الجامعة الصف الثالث األساس بغزة الشفهي لدى تالميذ  )رسالة ماجستي
 اإلسالمية، غزة .

، ترجمة إلهام خوري 2. ط االستخدام األقصى لطاقات الدماغ العقليم(. 2002بوازن، توني. )
 دمشق: دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع.

ية في تنمية مهارات الفهم القرائي أثر توظيف القصص الرقمم(. 2016التتري، محمد علي. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية،  لدى طالب الصف الثالث األساسي

 غزة.

 دار النهضة العربية. :. القاهرةعلم النفس التربوي م(. 1982جابر، جابر عبد الحميد. )

ـــق ةالنظري -تعليم التفكير. (م2007) .جادو، صالح محمد ونوفل، محمد بكرأبو  . والتطبيـ
 دار المسيرة للنشر والتوزيع. عمان:

، عمان، 5104. رقم المقرر مقرر التعليم االبتدائيم(. 1992جامعة القدس المفتوحة. )
 األردن.

، عمان، 5111. رقم المقرر مقرر علم النفس التطوري م(. 1992جامعة القدس المفتوحة. )
 األردن. 

 :فيديو تعليمي بعنوانم(. 2015عمادة التعليم اإلليكتروني ) –جامعة الملك خالد اإلليكتروني 
 م( من خالل الرابط15/11/2016. شوهد بتاريخ )طرق تدريس االستماع

http://olomna.org/?q=ar%2Fvideo%2F65%2F173%2F207%2F417  

، 2، ط 1تحقيق محمد علي النجار. ج  – الخصائصم(. 1952جنى، أبو الفتح عثمان. )ابن 
  دار الكتب المصرية.

 دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى تالميذ وتلميذاتم(. 2004حلس، داوود درويش. )
)رسالة دكتوراه غير منشورة(. كلية  الصف السادس األساسي في مدارس محافظات غزة

 التربية، جامعة الخرطوم، السودان.
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ـــة مثلث االستماع في تحصيل طالبات م(. 2016ر عبد الهادي. )حيدر، عبي أثر استراتيجيــ
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة ديالى،  الصف الثاني متوسط في مـــــــادة التاريخ

 العراق.

 .4. ط مقدمة ابن خلدون م(. 1978خلدون، عبد الرحمن. )

الة )رس عب لدى تالميـــــذ الصف األول االبتدائيفاعلية التعلم باللم(. 2000خليل، قمر أحمد. )
 ماجستير غير منشورة(. كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.

تحقيق . )د.ت(. سنن أبي داود. داوود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزديأبو 
 .ردار الفك :القاهرة ،4مجلد. محمد محيي الدين عبد الحميد

فاعلية برنامج قائم على الحكايات الشعبية في تنمية مهارات م(. 2014دحالن، بيان عمر. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  التعبير الشفوي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي

 الجامعة اإلسالمية، غزة .

ليـــة في الطرائق العمم(. 2003الدليمي، طه علي حسين والوائلي، سعاد عبد الكريم عباس. )
 . عمان، األردن: دار الشروق.تدريس اللغة العربية

 مناهجها –اللغة العربيــةم(. 2003الدليمي، طه علي حسين والوائلي، سعاد عبد الكريم عباس. )
 . عمان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع.وطرائق تدريسها

ية مهارات م الدراما التعليميــــة في تنمم(. أثر استخدا2014الربابعة، إبراهيم والحباشنة، قتيبة. )
ــة للناطقين بغيرها.  التحدث )التعبير الشفوي( وتحسين التحصيل لدى طلبة اللغة العربيــ

 (.3) 42، الجامعة األردنيـــة، عمان، األردن، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

عض مهارات التعبير أثر قصص األطفال في تنمية بم(. 2013رخية، وفاء عوض. )أبو 
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  الشفهي اإلبداعي لدى طلبة الصف الرابع األساسي

 اإلسالمية، غزة.

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة على اكتساب مهارات م(. 2012زعرب، هاني. )
رسالة ماجستير غير )التفكير اإلبداعي والتأملي في دروس القراءة للصف الثالث األساسي

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

، الجامعة اإلسالمية، 2. ط المرشد في تدريس اللغة العربيـــةم(. 1999زقوت، محمد شحادة. )
 غزة.
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دن: ، إربد، األر 1. طالنظرية والتطبيق –استراتيجيات التعلم والتعليمم(. 2008السليتي، فراس. )
 عالم الكتب الحديث.

د، ، إربالبرامج التعليمية –المعوقات –األهمية –فنون اللغة: المفهومم(. 2008، فراس. )السليتي
 األردن: عالم الكتب الحديث.

. دار المعلمين الطرق الخاصة بتدريس اللغة العربيةم(. 1970سمك، محمد صالح. )
 والمعلمات، وزارة التربية والتعليم، مصر.

للغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها  فن التدريسم(.1975سمك، محمد صالح. )
 . كلية التربية، جامعة األزهر، مكتبة األنجلو المصرية.العملية

 . جامعة دمشق، سوريا.طرائق تدريس اللغة العربيةم(. 1988السيد، محمود أحمد. )

ـــــة بعض مهارات القر م(. 2009الشخريتي، سوسن شاهين. ) اءة لدى أثر برنامج مقترح في تنميـ
)رسالة ماجستير  تالميـذ الصف الثالث األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية بشمال غزة

 غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة .

ليم . وزارة التربية والتعاستراتيجية في التعلـــم النشط 101م(. 2011الشمري، ماشي بن محمد. )
 السعودية. 

فاعلية برنامج مقترح قائم على أدب األطفال في تنمية م(. 2016الشنطي، دعاء عبد الرحمن. )
)رسالة ماجستير غير  مهارات التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة

 منشورة(. جامعة األزهر، غزة.

. بية وفنونهامدخل إلى خصائص اللغة العر  –المهارات اللغوية م(. 1996الشنطي، محمد. )
 ، دار األندلس للنشر والتوزيع.4ط

فاعلية برنامج قائم على مهارات االستمــاع لتنميـة م(. 2011الشوبكي، مها محمد أحمد. )
(. . )رسالة ماجستير غير منشورةمهــارات القراءة لدى تلميذات الصف الرابــع األساسي بغزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

مرشد المعلم في تدريس اللغة العربية لغير م(. 1985صيني، محمود إسماعيل وآخرون. )
 ، مكتب التربية العربي2. طتطبيقات عملية لتقديم الدروس وا جراء التدريبات-الناطقين بها
 لدول الخليج.
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، عمان: دار 1. ط طرائق تدريس اللغة العربيةم(. 2007الضبعات، زكريا إسماعيل. )أبو 
 ر.الفك

، 1. طتدريس اللغة العربية وفًقا ألحدث الطرائق التربويةم(. 2010طاهر، علوي عبد هللا. )
 عمان، األردن: دار المسيرة.

، عمان، 2ط. مهارات االستماع والتحدث في الطفولة المبكرةم(. 2008الطحان، طاهرة. )
 األردن: دار الفكر.

ـــة في التعليم العام نظر  تدريسم(. 2001طعيمة، رشدي ومناع، محمد السيد. ) يات اللغة العربيــ
 ، القاهرة: دار الفكر العربي. 2. طوتجارب

في  تصميم برنامج مبني على التدريس باللعب الدرامــــــي وأثرهم(. 2004الطورة، هارون محمد. )
ـــارات التعبير الشفوي لدى طلبة الحلقة األولى من مرحلــة التعليم األسا ي في ستطوير مهــــ

 .)أطروحة دكتوراه غير منشورة(. جامعة عمان للدراسات العليا، األردن األردن

م(. فاعلية استخدام استراتيجية لعب االدوار في تنمية 2010الطيب، بدوي أحمد محمد. )
مجلة القراءة مهارات القراءة الصامتة والتعبير الشفهي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 .131 – 90(، 2010، )105، مصر، ع والمعرفة

ــــر الشفوي لدم(. 2000الطيطي، رياض محمد. ) ى أثر برنامــج تعليمي مقترح في تنمية التعبيـ
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرموك، األردن.طالب الصف العاشر األساســي

ـــة بين أساليب تدريس اللغة ام(. 2003عاشور، راتب قاسم والحوامدة، محمد فؤاد. ) لعربيــ
 ، عمان، األردن: دار المسيرة.2. ط النظرية والتطبيق

 ، عمان، األردن:1. ط المهارات القرائية والكتابيةم(. 2005عاشور، راتب والمقدادي، محمد. )
 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

األردن: دار . عمان، مهارات التحدث العملية واألداءم(. 2011عبد الباري، ماهر شعبان. )
 المسيرة.

ــةم(. 2005عبد المجيد، جميل طارق. ) ، عمان، 1. طاعداد الطفل العربي للقــراءة والكتابــ
 األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع.
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ـر الشفوي ــة المصورة في تنمية مهارات التعبيـأثر توظيف القص .(م2016) .عبد الهادي، حسن
. رسالة ماجستير غير منشورة() صف الرابـع األساسي بغزةـة لدى طالب الــفي اللغة العربيـ

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

، عمان، األردن: دار 3. ط مهارات في اللغة والتفكيرم(. 2009عبد الهادي، نبيل وآخرون )
 المسيرة للنشر والتوزيع. 

رؤية  –دائيةتعليم القراءة والكتابة في المرحلة االبتم(. 2004عبد الوهاب، سمير وآخرون. )
 ، مصر: الدقهلية للنشر والتوزيع.2. طتربوية

دار الفكر للطباعــة عمان:  .المدرسة وتعليم التفكــير .(م1996) .عدس، محمد عبد الرحيم
 والنشر والتوزيع.

  .افةدار نشر الثق. القاهرة: ةـتعليم اللغة العربية في المرحلة االبتدائي .(م1997) .عصر، حسني

ــةم(. 1998عالم، رجاء محمــــــود. )أبو  هرة: دار . القامناهج البحث في العلوم النفسية والتربويــ
 النشر للجامعات. 

أثر استخدام السرد القصصي لتنمية بعض مهارات االستماع م(. 2012عماد الدين، أحمد. )
ر غير )رسالة ماجستيفي القراءة لدى طلبة الصف الرابع األساسي واتجاهاتهم نحوها

 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

أثر استخدام طريقــة لعب األدوار في تدريس القراءة على م(. 2009العماوي، جيهان أحمد. )
ـــــر غير منشورة(تنمية التفكير التأملـي لدى طلبة الصف الثالث األساسي . )رسالة ماجستي

 .غزة الجامعة اإلسالمية،

، عمان: دار 1. طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسهاطم(. 2012عون، فاضل ناهي. )
 صفاء للنشر والتوزيع.

األخطــــاء القرائية الشائعة لدى طلبة الصف الثالث األساس في م(. 2012عويضة، عالء. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة. ضوء المستويات المعيارية

ـــة القراءة الجهرية الزوجية 2002)العيسوي، جمال مصطفى.  ــــ م(. أثر استخدام استراتيجي
ــة في عالج ضعف القراءة الجهرية وتحسين الفهم القرائي لدى تالميذ  ـــــ لصف االمتزامنـــــ

 ، كلية التربية، جامعة عين شمس.15، العدد مجلة القراءة والمعرفةالثالث األساسي، 
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، 40، ص 3، بيروت، مجـــ القاموس المحيط. دار الفكر العربيم(. 1787الفيروز آبادي. )
 مادة سمع.

م(. أثر نشاطات االتصال اللغوي في تنمية مهارات 2012الفيومي، خليل عبد الرحمن. )
التعبير الشفوي لدى طالب الصف التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم 

 – 451(، 2) 13، األردن، العلوم التربوية والنفسيةمجلة بمنطقة عمان الثانية في األردن، 
484. 

تنمية مهارات اللغة واالستعداد م(. 2006القضاة، محمد فرحان والترتوري، محمد عوض. )
 ، عمان: دار الحامد.1. طالقرائي عند طفل الروضة

م(. أثر استراتيجية مثلث االستماع في تحصيل مادة 2016الكعبي، بالسم كحيط حسن. )
، مجلة األستاذجغرافيا وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالب الصف األول متوسط. ال

 (.219) 2ابن رشد للعلوم اإلنسانية، جامعة بغداد، العراق،  –كلية التربية 

، 4، ط أسسه وتطبيقاته –تدريس اللغة العربية م(، 1983مجاور، محمد صالح الدين علي. )
 الكويت: دار القلم.

. الدوحة، حلول نظرية وتطبيقية –مشكالت تعليم اللغة العربية م(. 1986باس. )محجوب، ع
 قطر: دار الثقافة.

 دار الشواف. . القاهرة:تدريس فنون اللغة العربية. (م1991) .مدكور، علي أحمد
، من سلسلة سفير التربوية، 5. جكيف تنمي مهارة طفلك اللغوية .(م1993) .مدكور، علي أحمد

 سفير، القاهرة.أطفالنا، 
دار المسيرة للنشر  عمان: ،1ط .طرق التدريس اللغة العربيـــــة. (م2007) .مدكور، علي أحمد

 والتوزيع.
، عمان" دار المسيرة للنشر 4. طمهارات اللغة العربيةم(. 2014مصطفى، عبد هللا علي. )

 والتوزيع.
. عمان: دار مجدالوي للنشر العربيةاألساليب الحديثة لتدريس اللغة م(. 1999مغلي، سميح. )أبو 

 والتوزيع.
، 2. ططرائق وأساليب تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالميةم(. 2002المقوسي، أحمد محمد. )

 جامعة األزهر، غزة: مكتبة دار المنارة.
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 (، بيروت: دار صادر.5، م )لسان العربمنظور، جمال الدين. )د.ت(. ابن 
داخله م -تعليم اللغة العربيـــة في التعليم العام م(. 2002الناقة، محمود كامل وحافظ، وحيد السيد. )

 ، مطبعة الجامعة، بنها، جمهورية مصر العربية. 1. جوفنياته
ـــأثر استراتيجية لعب األدوار في تن .(م2005). نصر، حمدان والعبادي، حامد الم ـــــــكة مهارة الميـ

 .65–51(، 1)1، المجلة األردنية في العلوم التربويةالصف الثالث األساسي،  لدى طلبة
فاعلية استخدام استراتيجية التعليم المتمايز في تنمية مهارتي القراءة م(. 2014نصر، مها. )

)رسالة ماجستير غير  والكتابة لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي في مقرر اللغة العربية
 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
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 المالحق

ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــم المنـــاهــــ ــــ ــــج وطــــ ـــرق الـتدريــــ ــــ  ســـ

 

استطالع آراء السادة أعضاء جلنة التحكيم حول استبانة تشمل  :املوضوع
 مبهارات االستماعقائمة 

  ،،،هللاالسيد/ة ............................................................. حفظه/ا 
 م ورحمة هللا وبركاته وبعد ...السالم عليك

يقوم الباحث بإعداد استبانة لمهارات االستماع، وذلك ضمن دراسة لنيل درجة الماجستير في 
 بعنوان:قسم المناهــــج وطرق التدريس 

"فاعلية اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنميـة مهارتي التحدث والقراءة 
 "ظة رفحلدى طــالب الصف الثالث األساسي مبحاف

لص وقد تطلب ذلك إعداد استبانة لمهارات االستماع، لذا يسعد الباحث أن يتوجه لسيادتكــم بخا
ـــــن تعاونكم في خدمة البحث  ص العلمي، ونظًرا ألنكم أصحــــاب هذا التخصالشكر والتقدير لحســــ

بدا ء يتشرف الباحث بأن يعرض على سيادتكـــــم االستبانة، ويرجو منكم االطـالع عليها وتحكيمها، وا 
بــــداء ا  حول: لرأي فيهاآرائكم البناءة واقتراحاتكـم الفعالة في هذا المجال، ويرجـــو منكم االطالع عليها وا 

 رات لمهارات االستماع للصف الثالث األساسي.مدى مالءمة الفق 
 .مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات 
 .حذف أو تبديل أو إضافة فقرات حسب ما ترونه مناسًبا 

 شاكًرا لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 نائل خميس محمد جمعة :الباحث 
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 النهائيةقائمة مهارات االستماع في صورتها  (:1ملحق رقم )

ا المهارات #  مناسبةغير  مناسبة مناسبة جدا

    .فهم مضمون النص المسموع -1

    .تحديد الفكرة الرئيسة للنص المسموع -2

    .استنتاج األفكار الجزئية في النص المسموع -3

    القدرة على إدراك العالقات بين األفكار المسموعة وترتيبها. -4

بارزة ومعان  مقصودة وردت في النص  تعرف مفاهيم وصفات -5
 المسموع.

   

    إعادة صياغة ما تم االستماع إليه بلغة الطالب الخاصة. -6

    الواردة في النص المسموع. تحديد الشخصيات واألماكن -7

ربط األفكار المسموعة بما لدى المستمع من أفكار وخبرات  -8
 سابقة.

   

    مناسًبا للنص المسموع.وضع الطالب عنواًنا  -9

    .اقتراح حلول جديدة لمشكالت وردت في النص المسموع -10

    التمييز بين األفكار الصحيحة والخاطئة في النص المسموع. -11

صدار أحكام حول أحداث النص المسموع أو  -12 تكوين آراء وا 
 شخصياته.

   

    .متسلسلة التنبؤ بما سيقال نتيجة لالستماع إلى أحداث -13
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ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــم المنـــاهــــ ــــ ــــج وطــــ ـــرق الـتدريــــ ــــ  ســـ

 

 

استطالع آراء السادة أعضاء جلنة التحكيم حول استبانة تشمل  :املوضوع
 قائمة مبهارات التحدث

 ا هللا ،،،السيد/ة ............................................................... حفظه/
 ورحمة هللا وبركاته وبعد ...م السالم عليك

يقوم الباحث بإعداد استبانة لمهارات التحدث، وذلك ضمن دراسة لنيل درجة الماجستير في 
ـــــج وطرق التدريس بعنوان  :قسم المناهـــ

فاعليــــة اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنمية مهارتي التحدث "
 "مبحافظة رفحالصف الثالث األساسي والقراءة لدى طــالب 

وقد تطلب ذلك إعداد استبانة لمهارات التحدث، لذا يسعد الباحث أن يتوجه لسيادتكم بخالص 
ــــن تعاونكم في خدمة البحث العلمي، ونظًرا ألنكم أصحـــاب هذا التخصص ــ  الشكر والتقدير لحســـ

بداء يتشرف الباحث بأن يعرض على سيادتكــم االستبانة، ويرجو منكم االطالع عل يها وتحكيمها، وا 
بـــداء   حول: لرأي فيهااآرائكم البناءة واقتراحاتكم الفعالة في هذا المجال، ويرجـــو منكم االطـــالع عليها وا 

 .مدى مالءمة الفقرات لمهارات التحدث للصف الثالث األساسي 
 .مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات 
  ترونه مناسًبا.حذف أو تبديل أو إضافة فقرات حسب ما 

 
 شاكًرا لكم حسن تعاونكم

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 

 ة: نائل خميس محمد جمعالباحث
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 في صورتها النهائية التحدثمهارات  بطاقة (:2ملحق رقم )

 الفقرات #
 درجة أداء التلميذ

 الدرجة
 1أداء ضعيف /  2أداء متوسط /  3أداء جيد جدا / 

 يعبــــــــــــــر عــــــــــــــن األفكــــــــــــــار -1
 بوضوح.

يعبــــــر التلميــــــذ عــــــن 
 األفكار بوضوح.

يعبـــــــر عـــــــن األفكـــــــار 
 .ابشكل أقل وضوحً 

ال يعبــر عــن األفكــار 
 بوضوح.

 

ــنظم األفكــــــــــار بشـــــــــــكل  -2 يــــــــ
 .متسلسل

يرتــــــــــــــــــب التلميــــــــــــــــــذ 
األفكـــــــــــار الفرعيـــــــــــة 
ترتيًبــــــــــــــــــا مناســــــــــــــــــًبا 

 للموضوع.

يرتــب بعــض األفكــار 
الفرعيـــة ويخطـــئ فـــي 
فكــرة أو فكــرتين أثنــاء 

 الترتيب.

التلميـذ األفكـار يرتـب 
الفرعيـــــة ترتيًبـــــا يخـــــل 
 بمضمون الحديث.

 

ــتم الموضــــــوع بخاتمــــــة  -3 يخــــ
 مناسبة.

يختــــــــــــــــار التلميـــــــــــــــــذ 
الخاتمــــة الصــــحيحة 
للموضـــــــوع بصـــــــورة 

 صحيحة.

يختــــــــــــــــــــار التلميـــــــــــــــــــــذ 
الخاتمــــــــة الصــــــــحيحة 
للموضـــــــــــوع بصـــــــــــورة 

 أقل صحة.

لميــــــــــــــــــــذ يختــــــــــــــــــــار الت
الخاتمـــة البعيـــدة عــــن 

 .الموضوع

 

يتحـــــدث فـــــي جمـــــل تامـــــة  -4
 المعنى.

يعبــــــر التلميــــــذ عــــــن 
األفكـار بجمـل تامـة 
مناســـــــــــــــبة مراعًيـــــــــــــــا 

 سياق الحديث.

يعبــــــــر التلميــــــــذ عـــــــــن 
األفكـــــــار فـــــــي جمــــــــل 
تامــــــــــــــة المعنـــــــــــــــى وال 
ــياق  يراعـــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــ

 الحديث.

يعبــــــــر التلميــــــــذ عــــــــن 
األفكـــــــار فـــــــي جمـــــــل 
غيـــر تامـــة وال يراعـــي 

 سياق الحديث.

 

ــف التراكيــــب اللغويــــة  -5 يوظــ
 المناسبة.

يوظــــــــــــــف التلميـــــــــــــــذ 
ــين أدوات  الــــــــربط بــــــ

الجمــــــــل والعبــــــــارات 
بشــــــــــــــكل مناســــــــــــــب 

 ودقيق .

يوظـف التلميــذ أدوات 
ــين الجمــــــــل  الـــــــربط بــــــ
 والعبارات بدقة أقل .

ال يوظـــــــــــف التلميـــــــــــذ 
ــين  أدوات الــــــــــــربط بــــــــــ
 الجمل والعبارات .

 

ــبة  -6 يختــــــار الكلمــــــة المناســـــ
المعبـــــــــــرة عــــــــــــن المعنــــــــــــى 

 .المقصود

يختــــــــــــــــار التلميـــــــــــــــــذ 
ــبة  الكلمــــــات المناســــ
والدقيقـــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن 

 المقصود.المعنى 

يختـار التلميـذ كلمـات 
قريبـــــــة للتعبيـــــــر عـــــــن 

 المعنى المقصود.

يختار التلميـذ كلمـات 
بعيــــــدة عـــــــن المعنـــــــى 

 المقصود.

 

يتحــــــدث بصــــــوت واضــــــح  -7
مـــع إخــــراج الحـــروف مــــن 

 مخارجها الصحيحة.

يلفــــــــــــــــــــظ التلميــــــــــــــــــــذ 
أصـــــــوات الحـــــــروف 
بشــــــــــــــــــــكل دقيــــــــــــــــــــق 
بإعطـــاء كـــل حـــرف 
 حقه ومستحقه من 

 النطق.

يلفـــــظ التلميـــــذ بعـــــض 
وف ر أصـــــــــــوات الحـــــــــــ

مـــــــــــــــــــــن مخارجهـــــــــــــــــــــا 
الصــــــــــــــــحيحة لكنــــــــــــــــه 
يخطــئ فـــي حـــرف أو 

 حرفين.

يلفــظ التلميــذ أصــوات 
الحـــــــــــــــروف بشـــــــــــــــكل 

 خاطئ .
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 الفقرات #
 درجة أداء التلميذ

 الدرجة
 1أداء ضعيف /  2أداء متوسط /  3أداء جيد جدا / 

يتحـــــدث بطالقـــــة وســــــرعة  -8
 مناسبة.

يظهر التلميذ الجـرأة 
والثقــــــة عمـــــــا يعبـــــــر 
عنــــــــــــه مــــــــــــع خلــــــــــــو 
الكــــالم مــــن عيــــوب 
النطـــــق مـــــع ســـــرعة 

 مناسبة.

يظهـــر التلميـــذ بعـــض 
التردد عما يعبـر عنـه 

الكـــالم مــــن  مـــع خلـــو
عيـــــــوب النطـــــــق مـــــــع 
ــبة  ســـــــــــــــــــرعة مناســــــــــــــــــ

 أحياًنا.

يظهـــر التلميـــذ التلكـــؤ 
والتـــــــردد عمـــــــا يعبـــــــر 
عنــــــــــه مـــــــــــع عيـــــــــــوب 
النطــــق بســــرعة غيــــر 

 مناسبة.

 

ينـــوع فـــي األداء الصـــوتي  -9
 وفًقا للمعنى.

يحســـــــــــــن الوقـــــــــــــوف 
بشــــــــــــــــــــكل دقيــــــــــــــــــــق 
ومناسب وقًفا معبـًرا 

 عن المعنى.

يحســـــن الوقـــــوف فـــــي 
أثنـــــاء التحــــــدث وقًفــــــا 

عـــــــــــن غيـــــــــــر معبـــــــــــر 
 المعنى.

ال يحســـــــــن الوقــــــــــوف 
فـي أثنـاء التحــدث وال 
يعبـــــــر عـــــــن المعنـــــــى 

 بشكل دقيق.

 

يمتلـــــــــــــــك ثـــــــــــــــروة لغويـــــــــــــــة  -10
 مناسبة.

ــتخدم كلمــــــــــــات  يســـــــــ
كافية من محصـوله 

 اللغوي .

يســتخدم كلمــات غيــر 
كافيـــة مــــن محصــــوله 

 اللغوي.

يسـتخدم كلمـات قليلــة 
مــــــــــــــــــــن محصــــــــــــــــــــوله 

 اللغوي. 

 

يتخـــــــــذ الوقفــــــــــة المعتدلــــــــــة  -11
بثقـــة وجـــرأة دون المناســـبة 

 خجل أو ارتباك.

يراعــي التلميــذ آداب 
الحـــــــــــديث والوقفـــــــــــة 
ــين  ــبة بــــــــــــــــ المناســـــــــــــــ
الفقـــرات دون خجـــل 
أو ارتبـــــــــاك بشـــــــــكل 
أمثــــــــــــــــل يتناســــــــــــــــب 
 وموضوع التعبير.

يراعــــــي التلميــــــذ آداب 
الحـــــــــــــــديث والوقفـــــــــــــــة 
المناسبة بين الفقـرات 
دون خجــل أو ارتبــاك 
بشــــــــــكل قليــــــــــل جــــــــــًدا 
يتناســـــــــب وموضـــــــــوع 

 التعبير.

التلميــــــــــــــذ ال يراعـــــــــــــي 
آداب الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث 
والوقفــة المناســبة بــين 
الفقـــــــرات دون خجـــــــل 
أو ارتبـــــــــــــاك بشـــــــــــــكل 
يتناســـــــــب وموضـــــــــوع 

 التعبير.

 

يســتعمل لغــة الجســد وفــق  -12
 المعنى المعبر عنه.

التوظيــــــــف األمثـــــــــل 
تعـــــــــــــــابير مالمـــــــــــــــح 
الوجـــــــه أو حركـــــــات 
اليــــــــــــــدين أو هيــــــــــــــأة 
الجســـــــــــــــــم بشـــــــــــــــــكل 

 مناسب للسياق.

توظيـــــــــــــــــف بعــــــــــــــــــض 
تعــابير مالمــح الوجــه 

حركــات اليــدين أو أو 
هيــــــأة الجســــــم بشــــــكل 
غيــــــــــــــــــــــر مناســــــــــــــــــــــب 

 للسياق.

ال يوظـــــــــــف التلميـــــــــــذ 
تعــابير مالمــح الوجــه 
أو حركــات اليــدين أو 

 هيأة الجسم.
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 (:التحدث) معايير تصحيح التعبير الشفوي 
 

 .( درجة / إجابة صحيحة3)

 .( درجة / إجابة نصف صحيحة2)

 .بة ضعيفةدرجة / إجا (1)

 .( درجة12رجة لإلجابة الضعيفة )أقل د( درجة، و 36الصحيحة )لإلجابة أعلى درجة 

 .أداء جيد :(36 – 24أكثر من ) -أ

 .أداء متوسط :(24 – 12أكثر من ) -ب

 ضعيف.أداء  :(12) -ج
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ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 العلمي والدراسات العلياشؤون البحث 

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــم المنـــاهــــ ــــ ــــج وطــــ ـــرق الـتدريــــ ــــ  ســـ

 

 

استطالع آراء السادة أعضاء جلنة التحكيم حول استبانة تشمل  :املوضوع
 قائمة مبهارات القراءة

 هللا ،،، السيد/ة .............................................................. حفظه/ا
 م ورحمة هللا وبركاته وبعد ...السالم عليك

م ضمن دراسة لنيل درجة الماجستير في قسيقوم الباحث بإعداد استبانة لمهارات القراءة، وذلك 
ـــــج وطرق التدريس بعنوان:  المناهــ

فاعلية اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنمية مهارتي التحدث والقراءة "
 "الصف الثالث األساسي مبحافظة رفحلدى طــالب 

الص لسيادتكــــم بخوقد تطلب ذلك إعداد استبانة لمهارات القراءة، لذا يسعد الباحث أن يتوجه 
ـــن تعاونكم في خدمة البحث العلمي، ونظًرا ألنكم أصحـاب هذا التخصص ي ـــ تشرف الشكر والتقدير لحســـ

بداء آرائك م الباحث بأن يعرض على سيادتكـــــم االستبانة، ويرجو منكم االطالع عليها وتحكيمها، وا 
بـــداء الرأي فيهاالبناءة واقتراحاتكم الفعالة في هذا المجال، ويرجـ  حول: ــو منكم االطالع عليها وا 

 .مدى مالءمة الفقرات لمهارات القراءة للصف الثالث األساسي 
 .مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات 
  .حذف أو تبديل أو إضافة فقرات حسب ما ترونه مناسًبا 

  
 شاكًرا لكم حسن تعاونكم

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

 نائل خميس محمد جمعة :الباحث
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 قائمة مهارات القراءة في صورتها النهائية (:3ملحق رقم )
ا المهارات #  غير مناسبة مناسبة مناسبة جدا
    .قراءة الحروف قراءة سليمة -1
    قراءة الكلمات قراءة جهرية وصحيحة. -2
    قراءة الجمل قراءة جهرية وصحيحة. -3
جهرية وصحيحة وبسرعة مناسبة ممثلة قراءة الفقرة قراءة  -4

 للمعنى.
   

    نطق الحروف المتشابهة نطًقا، المختلفة رسًما، نطًقا صحيًحا. -5
    نطق الحروف المختلفة نطًقا، المتشابهة رسًما، نطًقا صحيًحا. -6
الكسرة  –الفتحة  –التمييز بين الحــــــروف من حيث: )الضمة  -7

 التنوين بأنواعه(. –السكون  –الشدة  –
   

    التمييز بين الحركات القصيرة والطويلة في الفقرة. -8
التمييز بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة والهاء المغلقة  -9

 تمييًزا صحيًحا.
   

    الربط بين شكل الحرف وصوته. -10
    نطق الالم الشمسية والالم القمرية نطًقا صحيًحا. -11
    استنتاج الفكرة الرئيسة من النص المقروء. -12
    استنتاج األفكار الفرعية من النص المقروء. -13
المعنى والمضـــــاد  :التعرف إلى بعض المهارات اللغوية مثل -14

 والمفرد والمثنى والجمع.
   

 –نفي  –التفريق بين أنواع األســـــاليب المختلفة )استفهام  -15
 توكيد(. -نداء -أمر

   

اللتان(  –اللذان  –التي  –توظيف األسماء الموصولـــة )الذي  -16
 توظيًفا سليًما.

   

 –ماذا  –كم  –كيف  –متى  –توظيف أدوات االستفهام )أين  -17
 لماذا( فــــــي السؤال.

   

    هؤالء( توظيًفا سليًما. –هذه  –توظيف أسماء اإلشارة )هذا  -18
في( في  –على  –عن  –إلى  –توظيف حروف الجر )من  -19

 الجمل توظيًفا صحيًحا مناسًبا. 
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 القراءةت االستماع والتحدث و مهارا أسماء السادة المحكمين لقوائم (:4ملحق رقم )

 مكان العمل االسم #

 خانيونس - جامعة األقصى د. عمر دحالن أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك -1

 القدس المفتوحة فرع رفحجامعة  د. سليمان الغلبان -2

 غزة -اإلسالمية جامعة ال د. إبراهيم شيخ العيد -3

 خانيونس - جامعة األقصى د . ماهر قنن نائب رئيس قسم اللغة العربية  -4

 مديرية تعليم رفح أ. محمود الفي رئيس قسم اإلشراف التربوي  -5

 منطقة غرب غزة التعليمية مشرف تربوي بوكالة الغوث الدولية  أ. سفيان العثامنة -6

 منطقة غرب غزة التعليمية أ. نادر الكرد مشرف تربوي بوكالة الغوث الدولية  -7

 التعليمية جنوب رفحمنطقة  ة تربوي ةمشرف أ. صابرين أبو ليلة -8

 التعليمية جنوب رفحمنطقة   ةتربوي ةمشرف أ. منى عبد الجواد -9

 رفح أكرم سويلم معلم بوكالة الغوث الدولية -10

 رفح فاطمة أبو صوصين معلمة بوكالة الغوث الدولية -11

 رفح يوسف المالحي معلم بوكالة الغوث الدولية -12

 رفح يحيى األخرس معلم بوكالة الغوث الدولية -13

 رفح منى خالد أبو السعود معلمة بوكالة الغوث الدولية -14
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ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــالمنـــاهم ــــ ــــ ــــج وطــــ ـــرق الـتدريــــ ــــ  ســـ

 

 

استطالع آراء السادة أعضاء جلنة التحكيم حول اختبار مهارات  :املوضوع
 االستماع لدى طالب الصف الثالث األساسي

 ،،السيد/ة ....................................................... حفظه/ا هللا ،
 ورحمة هللا وبركاته وبعد ...م السالم عليك

ــــج وطرق   يقوم الباحث بدراسة تجريبية لنيل درجة الماجستير في التربية في قسم المناهـــ
 :التدريس بعنوان

"فاعليـة اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنميـة مهارتي التحدث 
 "الصف الثالث األساسي مبحافظة رفحوالقراءة لدى طــالب 

أصحاب هذا التخصص، يسعد الباحث أن يتوجه لسيادتكم بخالص الشكــر ونظًرا ألنكم 
ــن تعاونكم في خدمة البحث العلمي، ويرجو منكم االطالع على االختبار وتحكيمه، و  بداء والتقدير لحســـ ا 

ـــــداء بـ ها من في الرأي آرائكم البناءة واقتراحاتكـم الفعالة في هذا المجال، ويرجـــو منكم االطالع عليها وا 
 :حيث

 .مدى تمثيل فقرات االختبار لمهارات االستماع المراد قياسها لدى طــالب الصف الثالث األساسي 
 .مدى صحة فقرات االختبار لغوًيا 
 .مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف الثالث األساسي 
 .عدد بنود االختبار 
  .حذف، أو إضافة، أو تعديل في فقرات االختبار، وستكون آرائكم إثراء للدراسة 

 شاكًرا لكم حسن تعاونكم

ـــــــول فائق االحترام   وتفضلوا بقبـ

 الباحث: نائل خميس محمد جمعة
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 اختبار مهارات االستماع في صورته النهائية (:5ملحق رقم )

 
 تعليمات االختبار  

هللا وبركاته ،،،السالم عليكم ورحمة   

 :عزيزي الطالب
 ة البيانات قبل البدء في اإلجابةقم بتعبئ. 
 أجب عن جميع األسئلة. 
 االختبار لغرض البحث العلمي فقط هذا. 
  سؤالين مفتوحينو  فقرة اختبار من متعدد (15)يتكون االختبار من. 
  مـا عليـك  وكـل، بيـنهم إجابـة صـحيحة واحـدة فقـط (ج، ب، أ)لكـل بنـد ثـالث إجابـات مكونـة مـن

 .تضع دائرة رمزها، و أن تختارها
 فقط زمن االختبار حصة دراسية. 

 النص االستماعي بعنوان )وطني األجمل(:
ب  ُمشاَهَدَة اْلَبرام ج  الثَّ  ْنَتْرن ت،  َأْو َعلى قاف يَّة  َعلى الت  ْلفـــــاز  َسْلوى َفتاٌة ُتح  ذاَت َمساء  وَ اإل 

، و َثقاف يً شاَهَدْت َبْرناَمًجا  َبْت ب  ا َعن  اْلَحَيوانـــات  ريَعة ، َنة ، واْلغ ْزالر  اْلمَلوَّ َجمال  الط يو َقْد أُْعج  ن  اْلسَّ
ْخَمة    .َوالتَّماسيح  الضَّ

، وَ  باح  َثْت وال َدها َعم ا شاَهَدتْ في الصَّ ــَعلى مائ َدة  اإل ْفطار  َحدَّ ــ ــ ــــ ، لى شاَشة  الت  لْ ـُه عَ ـ ـــاز  قاَلْت وَ فـ
ه  اْلحَ  ل دي،يا وا :َلهُ  ْثَل هذ  َد م   ؟َلْسطينَ َيوانات  في َوَطن نا ف  َهْل َنْسَتطيُع َأْن ُنشاه 

نا توَجُد َحديَقٌة َكبيَرٌة  اْلوال ُد: َنَعْم يا َسْلوى،  .َعة  ْلُمتََنو   ال ْلَحَيوانات  في ب الد 

  ؟أَْينَ  ؟: أَْينَ َسْلوى ُمَتَله  َفةً 

ــُر ب اْلجوافا َوَبي ارات  ا في َمديَنة  : اْلوال دُ  ــ  .اللَّْيمون   وَ ْلُبْرُتقال  َقْلقيلَيَة الَّتي َتْشَته 

َقٌة ل ُرْؤَية  الْ ، : َمتى َستَْأُخُذني إ َلْيها يا وال ديَسْلوى   .ُقْرب  ْن عَ  َحَيوانـات  َفأَنا ُمَتَشو  
ــَجميًعا إ ل : َيْوَم اْلُجُمَعة  َسَنْذَهبُ اْلوال دُ  ه  الر  ْحَلُة وير  َحت ى َتْبقَة التَّْص َجه  زي آلَ  ــة ،ى اْلَحديَق ى هذ 

ْكرى َجميَلًة في ُقلوب    نا.ذ 
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 :اإلجابة الصحيحة مما بين القوسينختر ا
 :الفكرة الرئيسة للنص  -1

 رحلة إلى البحر -ج رحلة إلى القدس  -ب رحلة إلى حديقة الحيوانات  -أ

 :الفكرة الفرعية في النص -2

 مشاهدة برامج األطفال -ج مشاهدة البرامج الثقافية  -ب مشاهدة البرامج السياسية  -أ

 :شاهدت سلوى برنامًجا ثقافًيا عن -3

ــــال  -ج الحيوانات  -ب النباتات  -أ ــ ــ  الجبـ

 :دار الحديث بين سلوى ووالدها في -4

 المساء -ج الظهيرة  -ب الصباح  -أ

 :مرادف شاهدت  -5

 الحظت -ج  ساعدت -ب  سمعت -أ

 :جمع كلمة برنامج -6

ــــج -ج  أبراج -ب  برامج -أ ــ ــ ــ  مناهـ

 :تشتهر قلقيلية بزراعة -7

 الجوافا -ج ز المو  -ب  الزيتون  -أ

  :سلوى فتاة -8

 مشاغبة -ج  مثقفة -ب  جميلة -أ

 :أتوقع من الوالد -9

 الذهاب إلى السيرك -ج  الذهاب إلى البحر -ب  الذهاب إلى حديقة الحيوان -أ

 :ن تجهزالوالد من سلوى أطلب  -10

 مالبس جديدة  -ج ير آلة تصو  -ب  جهاز تسجيل -أ

 :في رحلة إلى حديقة الحيوان يوم سلوى سيذهب الوالد و  -11

ــــيس -أ ــ ــ ــ ــ  الجمعة -ج  السبت -ب  الخمـ
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 :ص بأنهافي وصف الغزالن في الن جاء -12

 سريعة -ج ضخمة  -ب  ملونة -أ

 :أفضل عنوان للنص هو -13

 بستاني األجمل -ج  َعَلمي األجمل -ب  األجملوطني  -أ

 :قوال التالية ال يعكس مغزى النصأي من األ -14

 في بالدنا فلسطين حديقة حيوانات  -أ

 في مدينة قلقيلية برتقال وليمون  -ب

 تسمى يافا عروس البحر -ج

 :صاالت السريعة التي وردت في النصمن وسائل االت -15

 االنترنت -ج  الجوال -ب  الهاتف -أ

 :توجد مدينة قلقيلية في دولة -16

 األردن -ج  فلسطين -ب  مصر -أ

 :قفاص الحيوانات ما رأيك في تصرفهكثيرًا من أ تلميذ يقترب -17

 ال أدري  -ج ال يعجبني  -ب  يعجبني -أ

 .نجاحلسلوى حتى تحقق التفوق وال نصيحـــة قد م اًل ثم تحل واجباتهـا"،سلوى تشاهد التلفاز أو " -18

.............................................................................. 

 .فهمته من النص بجملة مفيدة واحدةعبر عم ا  -19

.............................................................................. 
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ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــم المنـــاهــــ ــــ ــــج وطــــ ـــرق الـتدريــــ ــــ  ســـ

 

 

استطالع آراء السادة أعضاء جلنة التحكيم حول اختبار مهارات  :املوضوع
 التحدث لدى طالب الصف الثالث األساسي

 
 ،،السيد/ة ....................................................... حفظه/ا هللا ،

 م ورحمة هللا وبركاته وبعد ...السالم عليك

ــــج وطرق يقوم الباحث بدراسة تجريبية لنيل درجة   الماجستير في التربية في قسم المناهـــ
 التدريس بعنوان:

"فاعليــــة اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنميـة مهارتي التحدث 
 "الصف الثالث األساسي مبحافظة رفحوالقراءة لدى طــالب 

ـــــرة مـــــن خبـويتطلب اإلجراء الحالي بناء اختبار لمهارات التعبير الشفوي، ولما تتمتعون به 
ساسي، ودراية يضــــع الباحث بين أيديكم االختبار المعد وفـــق مهارات التعبير الشفوي للصف الثالث األ

ــــم ومقترحاتكم في الحكم على صالحيـــة فقراته أو عدم صالحي ــ ــــا،راجًيا التفضل بإبداء آرائكــــ واقتراح  تهـ
ـــر أو إضافة فقرات. ما ترونه مناسًبا من التعديل أو ــ ـــ  التغييــ

 

 شاكًرا لكم حسن تعاونكم
ـــول فائق االحترام ــ ــ  وتفضلوا بقبـــ

 

 الباحث: نائل خميس محمد جمعة
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 (: اختبار مهارات التحدث في صورته النهائية6ملحق رقم )
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
  :عزيزي الطالب

قدرتك على التعبير شفوًيا عن الموضوعات التالية، وهذا  بين يديك اختبار لقياس مدى
 ية.االختبار ليس له عالقة بدرجاتك التحصيلية، لذلك أرجو منكم اإلجابة عليه بتأن  واهتمــام وموضوع

 ـــب األفكـــار وتسلســـلها  :الســـؤال األول ـــرات الصـــوت، وترتي ـا نب ـفوًيا عـــن موضـــوع الصـــدق مراعًيــ تحـــدث شــ
 وتنظيمها، وسالمة اللغة والنطق، واستخدام الحركات واإليماءات. 

 ـــا)قمح بــالدي(، حــاول الت :الســؤال الثــاني ــ ــ ــ عبيــر أمامــك مجموعــة مــن الصــور التــي تعبــر عــن قصــة فحواهـ
 شفوًيا عن هذه الصور.
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ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــالمنـــاهم ــــ ــــ ــــج وطــــ ـــرق الـتدريــــ ــــ  ســـ

 

استطالع آراء السادة أعضاء جلنة التحكيم حول اختبار مهارات  :املوضوع
 القراءة لدى طالب الصف الثالث األساسي

 ،،السيد/ة ....................................................... حفظه/ا هللا ،
 هللا وبركاته وبعد ...م ورحمة السالم عليك

ـــج وطر يقوم الباحث بدراسة تجريبية لنيل درجة الماجستير في التربية في قسم المن ــ ق اهـــ
 :التدريس بعنوان

"فاعليــــة اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنمية مهارتي التحدث 
 "الصف الثالث األساسي مبحافظة رفحوالقراءة لدى طـالب 

ب هذا التخصص، يسعد الباحث أن يتوجه لسيادتكم بخالص الشكر ونظًرا ألنكم أصحـــا
ــــن تعاونكم في خدمة البحث العلمي، ويرجو منكم االطالع على االختبار وتحكيم ــ ه، والتقدير لحســـ

ــالع عليها بداء آرائكم البناءة واقتراحاتكــــم الفعالة في هذا المجال، ويرجـــو منكم االطـ بداء ا وا  يها لرأي فوا 
 :من حيث

 .مدى تمثيل فقرات االختبار لمهارات القراءة المراد قياسها لدى طالب الصف الثالث األساسي 
 .مدى صحة فقرات االختبار لغوًيا 
 .مدى مناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف الثالث األساسي 
 .عدد بنود االختبار 
  آرائكم إثراء للدراسة.حذف، أو إضافة، أو تعديل في فقرات االختبار، وستكون 

 
 شاكراا لكم حسن تعاونكم

 ول فائق االحتراموتفضلوا بقبـ
 

 عةنائل خميس محمد جم:الباحث
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 (: اختبار مهارات القراءة في صورته النهائية7ملحق رقم ) 

 :تعليمات االختبار
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 :عزيزي الطالب

 في اإلجابةة البيانات قبل البدء قم بتعبئ. 
 أجب عن جميع األسئلة. 
 االختبار لغرض البحث العلمي فقط هذا. 
 ــار مـــن متعـــدد و 10بـــار مـــن )يتكـــون االخت ــ ــ ــ ــ كمـــال ال( فقـــرات اختبـ ــا  ــارات مـــن فـــراغ واســـتخراج المهــ ــ ــ ــ

 .الفقرة
 ـــــلكــل بنــد مــن االختب ــ ــ ـــــة حيحـة صبيــنهم إجابــ (ج، ب، أ)ار مــن متعــدد ثــالث إجابــات مكونــة مــن ـ ــ ـ

 .واحدة فقط، وكل ما عليك أن تختارها، وتضع دائرة حول رمزها
 زمن االختبار حصة دراسية فقط. 

 

 )النص القرائي(

ف   الثَّال ث  في ر ْحَلة  إ لى َحديقة  اْلحَ ذ ،َهَبْت ت ْلميذاُت الصَّ َب الدَّ  َيوانــات  ـات  مُ ليُل ب الْ َرحَّ َعل م 
، ْنَدما شا َوالت  ْلميذات  ه  ُده َشت  الت  ْلميذاُت ع  ـــــْدَن اْلفيَل في َقَفص   .َه

 ما َأْضَخَم اْلفيل !  :قاَلْت َأْزهارُ 

ليلُ  ــــواٌن َقو ٌي،اْلفيُل َحيَ  :قاَل الدَّ ب  اْلَمَرَح . ــ  ُيح 

 اْنُظْرَن ... اْنُظْرَن إ لى اْلقرود  !  :ـاَحْت َمْرَيمُ صــ

ليلُ  ا، و اْلقروُد نَ  :الدَّ دًّ ــاَن،ذكية أيًضاشيَطٌة ج  ْنســـ َي تَ ه ، َوُتَقل  ُد اإل   .َواْلَمْوزَ  قَ ْأُكُل اْلُفْستُ ا ه 
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 :أجب عن األسئلة التالية
 : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين:الا أو 

 الفكرة الرئيسة للنص: -1
 في حديقة األسماك -ج في حديقة الزهور  -ب الحيوان  حديقةفي  -أ

 :قدم الدليل معلومات مهمة عن -2
 األسماك -ج الطيور  -ب  الحيوانات -أ

 ؟............. ذهبت التلميذاتت التلميذات إلى حديقة الحيوانات، ذهب -3
 أين -ج ماذا  -ب متى  -أ

 رحب الدليل بالزائرين، مرادف الدليل: -4
 المعلم  -ج  المرشد -ب  الصديق -أ

 :كلمة تلميذاتلثالث، مفرد ذهبت تلميذات الصف ا -5
 تلميذة -ج  تالميذ -ب  تلميذتان -أ

 :مضاد أضخم -6
 أعظم -ج  أكبر -ب  أصغر -أ

 :ما أضخم الفيل ! أسلوب ....... -7
 استفهام -ج  تعجب -ب  نداء -أ

 :انظرن ........... القرود :أكمل -8
 إلى -ج  على -ب  في -أ

 ........... نظمتها المدرسة ممتعةالرحلة .... -9
 اللتان -ج  التي -ب  الذي -أ
 :.......... تلميذات نشيطات....... -10
 هذه -ج  هذا -ب  هؤالء -أ
 :الكلمة المشكولة بتنوين ضم هي -11
 حيوان ٌ  -ج  حيوان   -ب  حيواًنا -أ
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 :جمع كلمة قر -12
 ليس مما ذكر -ج  ق ردان -ب  قرود -أ
 أسلوب ........................... انظرن إلى القرود،  -13

 استفهام -ج أمر  -ب نداء  -أ 
 :حول الحرف الذي تسمعه من المعلم ضع دائرة  -14

 ز ر ذ د

 :ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها من المعلم -15

 الرحالت المعلمات الحيوانات التلميذات

 :ول الجملة التي تسمعها من المعلمضع دائرة ح  -16

 جًدا. نشيطةٌ القرود  -ج  الفيل ! أضخمبما  -ب بالمعلمات. الدليلرحب  -أ

 : من الفقرات التالية منتمية للنص أي  -17

ا فالموســـــم جيـٌد هــذ ؛ ليشـاهد عمليـة الحصـاد،أن يرافـق أبـاه إلـى حقـول القمــح سـعيدأحـب  -أ
 والخير وفيٌر. ،العام

حرارتــك مرتفعــة يــا  :لقــا، و ودخــل إلــى عرينــه ،ذهــب لمعالجــة األســدُســر  القــرد لــذلك، و  -ب
 .حص أسنانكهي ا افتح فمك ألف ملك الغابة،

ذهبت تلميذات الصف الثالـث فـي رحلـة  إلـى حديقـة الحيوانـات، رحـب الـدليل بالمعلمـات  -ج
 والتلميذات، دهشــــت التلميذات عندما شاهدن الفيل في قفصه.

 :ف المناسب حسب ما تسمع من المعلمأكمل الكلمة بالحر   -18

 ( .  ذ ،   ز  ،   كـــــــــ ،   قـــــــ  )      .... ــــــــــفص 

 :ف المناسب حسب ما تسمع من المعلمأكمل الكلمة بالحر   -19

 (.  ـــــــة ،   ـــــــه ،   ش ،   س رحلــــــــــــ.... ) 

 :ف المناسب حسب ما تسمع من المعلمأكمل الكلمة بالحر   -20

 ........ ــــــــــستــــــق 
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 :استخرج من الفقرة :ثانياا

  ..................: باأللفمد  -21
 مد بالياء: ................... -22
 ................. : .مد الواو  -23
 مفرد حدائق: ...............  -24
 . : ................الم قمرية  -25
 الم شمسية: ................ -26
 .......... : ......تاء مربوطة -27
 : .................هاء مغلقة -28
  ..............: تاء مبسوطة  -29
 مضاد كسالنة: ............. -30
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 القراءة تحدث و الة المحكمين الختبارات االستماع و (:أسماء الساد8ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 مكان العمل االسم #

 خانيونس -جامعة األقصى  د. عمر دحالن أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك -1

 خانيونس -جامعة األقصى  د. حيدر القاضي -2

 غزة -الجامعة اإلسالمية  د. إبراهيم شيخ العيد -3

 خانيونس - جامعة األقصى د . ماهر قنن نائب رئيس قسم اللغة العربية -4

 مديرية تعليم رفح أ. محمود الفي رئيس قسم اإلشراف التربوي  -5

 منطقة غرب غزة التعليمية . سفيان العثامنة مشرف تربوي بوكالة الغوث الدوليةأ -6

 رفح أ. جمال عوض مشرف تربوي بمديرية التربية والتعليم -7

 التعليمية جنوب رفحنطقة م  ةتربوي ةمشرف أ. صابرين أبو ليلة -8

 التعليمية جنوب رفحمنطقة  ةتربوي ةمشرف أ. منى عبد الجواد -9

 رفح أكرم سويلم معلم بوكالة الغوث الدولية -10

 رفح الغوث الدولية فاطمة أبو صوصين معلمة بوكالة -11

 رفح يوسف المالحي معلم بوكالة الغوث الدولية -12

 رفح يحيى األخرس معلم بوكالة الغوث الدولية -13

 رفح منى خالد أبو السعود معلمة بوكالة الغوث الدولية -14
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 دليل المعلم تحكيماستمارة  (:9ملحق رقم )

 
ـــالج ـــة اإلسـعــامــــ ــــ ـــــــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ

 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا
ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــم المنـــاهــــ ــــ ــــج وطــــ ـــــــرق الـتدريــــ  ســـ

 

 استمارة حتكيم دليل املعلم
 

 مــــــم هللا الرحمن الرحيـــــبس

 ه/ا هللاالسيد/ة: ................................................................ حفظ
 .......الدرجة العلمية: ............................ مكان العمل: ....................

 ورحمة هللا وبركاته وبعد ...م السالم عليك

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان: 

فاعلية اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنمية مهارتي التحدث والقراءة 
 لدى طالب الصف الثالث األساسي مبحافظة رفح

ــة بغزة، وقد أع د وذلك للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية في الجامعة اإلسالميــ
الباحث لهذا الغرض دليل المعلم لتدريس الدروس المتوقع تدريسهــــا من خالل استراتيجية مثلث 

 االستماع.

بداء آرائكم واقتراحات كـم لذا أرجو التكرم من سيادتكم بقبول تحكيم هذه المادة التعليمية، وا 
ـــواء بالتعديل، أو الحذف، أو اإلضافة حسبما ترونه مناسًبا. ــ ــ ـــ  سـ

 كًرا لكم حسن تعاونكم، وداعًيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم.شا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير ...

 نائل خميس محمد جمعة /الباحث
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 بطاقة حتكيم املادة التعليمية
 

 المالحظات غير مناسبة مناسبة العبــــــــــــــــــارة #

    مدى كفاية الدليل وشموليته. -1

    سالمة الصياغة اللغوية والعلمية للدليل. -2

    مدى وضوح التعليمات للمعلم. -3

ــــي  -4 ـــــة ف ــــة األهــــداف الســــلوكية المتضمنـــ مــــدى دق
 الدليل.

   

 لـــدليلامـــدى مناســـبة األنشطـــــــــــــــــــــة الـــواردة فـــي  -5
 لطالب الصف الثالث األساسي.

   

ة أســـــــاليب التقـويم لألهـداف السـلوكيمدى مالئمة  -6
 ولما يتضمن الدرس.

   

 

 :مالحظات أخرى 

1-................................................................... 
2-................................................................... 
3-.................................................................... 
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 (: أسماء السادة المحكمين الستمارة تحكيم دليل المعلم10ملحق رقم )

 مكان العمل االسم #

 خانيونس -جامعة األقصى  د. عمر دحالن أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك -1

 غزة -اإلسالمية لجامعة ا د. إبراهيم سليمان شيخ العيد أستاذ اللغة العربية -2

 خانيونس -جامعة األقصى  د . ماهر قنن نائب رئيس قسم اللغة العربية -3

 مديرية تعليم رفح أ. محمود عبد هللا دياب الفي رئيس قسم اإلشراف التربوي  -4

 مديرية تعليم رفح أ. إبراهيم أحمد حمدان قشطة مشرف تربوي  -5

 مديرية تعليم رفح أ. جمال أحمد محمد عوض مشرف تربوي  -6

 منطقة غرب غزة التعليمية أ. سفيان العثامنة مشرف تربوي بوكالة الغوث الدولية  -7

 منطقة جنوب رفح التعليمية أ. صابرين أبو ليلة مشرفة تربوية  -8

 منطقة جنوب رفح التعليمية أ. منى عبد الجواد مشرفة تربوية  -9

 رفح الغوث الدوليةسمية سلمان العجرمي معلمة بوكالة  -10

 رفح أكرم سويلم معلم بوكالة الغوث الدولية -11

 رفح فاطمة أبو صوصين معلمة بوكالة الغوث الدولية -12

 رفح يحيى األخرس معلم بوكالة الغوث الدولية -13

 رفح منى خالد أبو السعود معلمة بوكالة الغوث الدولية -14
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ـــالج ـــة ـعــامــــ ــــ ـــاإلســــ ـــالمـ ــــيـــ ـــــغ –ة ـــــ ــــ  ـزةـ
 شؤون البحث العلمي والدراسات العليا

ــــي ـــكلــــــ ــــ ــــ ـــــ ــة الــ ـــ ــــــــربـــتــ ـــــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــي ـــــ ـــة ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ   ـ
ـــقس ــم المنـــاهــــ ــــ ــــج وطــــ ـــدريـرق الـتـــ ــــ  ســـ

 
 

 

 مــــــل املعلـــــدلي
يف توظيف اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تدريس بعض دروس 

 اللغة العربية للصف الثالث األساسي للفصل الدراسي الثاني
 (12، 11، 10، 9)الدروس 

 
 

 :إعداد الباحث
 نائل خميس محمد جمعة

 
 

 إشراف الدكتور:
 ــش حلســداوود دروي

 
 

 م2017/م2016 الدراسيللعام 
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 أخي المعلم / أختي المعلمة:
بين يديك دليل إرشادي لتدريس بعض دروس اللغة العربية للصف الثالث األساسي من كتاب 

ع م(، وذلك باستخــــدام استراتيجية مثلث االستما2017م/2016اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني )
ــ ــ  الستماع،ة مثلث احيث ُيقدم الخطوات التفصيلية، وكيفية تنمية مهارات التحدث والقراءة وفق استراتيجيــ

 :حيث أعده الباحث ضمن إجراءات تطبيق دراسته المعنونة بـــــ

"فاعلية اسرتاتيجية مثلث االستماع يف تنميـة مهارتي التحدث والقراءة 
 "حافظة رفحلدى طالب الصف الثالث األساسي مب

 ويتضمن الدليل ما يلي:

 األهداف العامة لالستراتيجية. -1
 لالستراتيجية.األهداف الخاصة  -2
 فكرة عامة عن استراتيجية مثلث االستماع. -3
 فكرة عامة عن مهارات التحدث والقراءة. -4
 ماع.الخطة الزمنية المقترحة لتدريس مهارات التحدث والقراءة باستخــــدام استراتيجية مثلث االست -5
 :اليةتخطيط الدروس المستهدفة وفًقا الستراتيجية مثلث االستماع، ويتضمن العناصر الت -6

 .عنوان الدرس 
 .األهداف السلوكية لكل درس 
 .المتطلبات األساسية والبنود االختبارية 
 .الوسائل واألدوات التعليمية 
 .األنشطة والخبرات وطرائق التدريس 
 :التقويم بأنواعه ويتضمن 

 التقويم التكويني: ويكون أثناء شرح الدرس وبعد االنتهاء من كل هدف سلوكي محدد. -
 الختامي: ويكون في نهاية الدرس.التقويم  -

 األهداف العامة الستراتيجية مثلث االستماع: -أوالا 

 تنمية مهارات االستماع والتحدث والقراءة. .1
تقانها. .2  زيادة الرغبة والدافعية للتالميذ نحو حب القراءة وا 
 غرس بعض القيم واالتجاهات اإليجابية المرغوبة لدى الطلبة المتعلمين. .3
 شاملة متكاملة في جميع جوانب شخصية المتعلم.إحداث تربية  .4
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 األهداف الخاصة لتوظيف استراتيجية مثلث االستماع: -ثانياا

 يتوقع من كل تلميذ بعد انتهاء تطبيق االستراتيجية أن يكون قادًرا على:

 التحدث بصوت واضح مع إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة. .1
 التعبير عن المشهد بلغة سليمة معبرة. .2
 استخدام لغة الجسد وفق المعنى المعبر عنه. .3
 قراءة الحروف والكلمات والجمل والفقرات قراءة جهرية صحيحة معبرة. .4
 استنتاج الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية من النص المقروء. .5
ــى بعــض المهــارات اللغويــة واألســاليب وأدوات االستفهــــام وأســماء اإلشـــارة وحــروف الجــر .6  التعــرف إل

 اء الموصولة.واألسم

 فكرة عامة عن استراتيجية مثلث االستماع: -ثالثاا

 تعريف استراتيجية مثلث االستماع: .أ

عة في يعرفها الباحث إجرائًيا بأنها: استراتيجية من استراتيجيــات التعلم النشط الحديثة الممت
دى والتحدث والقراءة لمجالي التعليم والتعلم، وهي من االستراتيجيــات التي تنمي مهارات االستمـاع 

 المتعلم وتركز كثيًرا على االستماع والتحدث.

 مبررات استخدام استراتيجية مثلث االستماع: .ب
ــى:  -1 ــدنيا األول ـــة ال ــى المنــاهج الفلســطينية، وخصوًصــا فــي الصــفوف األساسي ــة عل التغيــرات الطارئ

 الصف األول والثاني والثالث والرابع األساسي.
 ية المطور على مهارتي االستماع والتحدث.اعتماد منهج اللغة العرب -2
ــة -3 لتوظيـــف اســتراتيجيات الـــتعلم النشــط فــي تـــدريس فنــون ومهـــارات اللغــة العربيـــة  الحاجــة الماس 

 ومنها هذه االستراتيجية.
ـــي مجـــال طرائـــق  -4 ــــل مـــا هـــو جديـــد ف ـــة والتعلـــيم بكـ ـــي  التربي ـــد المعلمـــين والعـــاملين فـــي حقل تزوي

 واستراتيجيات التعلم النشط.
 يفية التدريس باستراتيجية مثلث االستماع:ك .ت

  :تتم هذه االستراتيجية من خالل مجاميع ثالثية، وأهم خطواتها

 يقسم المعلم الطالب إلى مجاميع ثالثية. -1
 كل طالب في كل مجموعة له دور محدد كما يلي: -2

 متحدث، ويشرح الدرس، أو الفكرة، أو المفهوم، ... إلخ الطالب األول:
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مستمع جيد، ويطرح أسئلة على الطالب األول، وذلك لمزيد التفصيـــل أو  ي:الطالب الثان
 توضيح الفكرة.

هو يكتب فيراقب العملية، وسير الحديث بين زميليه، وُيقدم تغذية راجعة لهمــــا، الطالب الثالث: 
 ما يدور بين الطالبين اآلخرين، ويكون أشبه بالمرجع، فعندما يحين دوره يقرأ من خــالل

 مدوناته عن كل ما ذكره زمياله، فيقول لقد ذكر أحمد كذا، وذكر خالد كذا. 

 تبديل األدوار بين الطالب. -3

ليكم هذا الشرح المفصل آللية تطبيق االستراتيجية  :وا 

 يمكن تطبيق هذه االستراتيجية على مكون الفهم واالستيعاب، أو األسئلة الشفوية للدرس.  -
ءة االستراتيجية من حيث توقيتها أن تكون بعد قراءة المعلــــم للنص، أو قراأهم نقطة في تطبيق  -

 جهاز العرض.
 بعد قراءة المعلم للنص يقوم فريق االستماع، والمكون من ثالثة أعضاء: -

م المقرر أو المراقب أو الكاتب(، ويفضـل تدريب المعل –السائل المستمع " –)المتحدث "المسئول" 
ى هذه األـدوار، وكذلك يجوز تدريب الطالب في المنزل على هذه األدوار للطـالب مسبًقا عل

 للمشاركة الفاعلة في التعلم النشط.

ويقترح الباحث األنشودة التاليـة كتحفيز وتهيئة لطالب الصف الثالث األساسي من أجل جذب 
 :هيوتشويق الطالب لالستراتيجية ودمجهم فيها، و 

 أنا مثلث االستماع ... لي ثالثة أضالع. :)بصورة جماعية(

 أنا المتحدث البارع. :المتحدث

 وأنا المستمع الرائع. :المستمع

 وأنا الكاتب ذو الرأي الساطع. :الكاتب

 :مثال تطبيقي على توظيف استراتيجية مثلث االستماع

 وعليه دور تقديم النص بطريقة عناصر معدة مسبًقا.المتحدث:  -أوالا 

"أنا حبٌة صفراء ناعمة الملمس، يبذرني الفالح في األرض، ويغطيني التراب، يسقيني بالماء  :مثال
فتنمو جذوري، ثم تنمو ساقي لشق طريقها إلى سطح األرض، ويزداد طولي، وتتفرع أوراقي الخضراء 

 وتكبر.

أكثر حول ما يذكره دوره أن يكون مستمًعا جيًدا للمتحدث، وأن يلقي عليه سؤااًل أو المستمع:  -ثانياا
 المتحدث من عناصر، والمتحدث يجيب عن هذه التساؤالت، فيتضح العنصـــر أكثر وأكثر، مثال:
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 ؟ما صفة حبة القمح -1
  ؟كيف يزرع الفالح حبة القمح -2
 ؟إلى أين ُتحمل حب ات القمح بعد الحصاد -3
  ؟كيف تحول حب ات القمح إلى دقيق -4
 ؟ماذا يصنع الخباز من العجين -5

ط ثم والمقرر دوره أن يدون المناقشة التي تتم بين المتحدث والمستمع في شكـــل نقاالمقرر:  -ثالثاا
جابات  يلقيها على جميع الطالب، وسوف تكون األسئلة الشفويـة للدرس هي محور أسئلة المستمع، وا 

ـــور ما يعرضه المقرر على الطالب ــ ، وللتسهيل يمكن المتحدث عن هذه األسئلة سوف تكون هي محـــ
للمستمع أن يدون األسئلة الشفوية مسبَقا على ورقة ويعرضهـا على المتحدث في المناقشة، وكذلك 

يدون هذه األسئلة وتكون إجابــات المتحدث عن هذه األسئلة هي ما يعرضه المقرر  -أيًضا–المقرر 
 بهذه االستراتيجية.على جميع الطالب، وبهذا نكون قد أجبنا على األسئلة الشفهية للدرس 

 بشكل مختصر:

 المتحدث: يشرح الدرس ملخًصا.

 المستمع: يسأل المتحدث للتوضيح والمتحدث يجيبه.

المقرر: يعرض الحوار الحاصل بين المتحدث والمستمـع كتغذية راجعة عن طريق تدوينه ثم عرضه في 
 نقاط.

 آخر: مثال تطبيقي

 تتردد، فالعسل دواٌء أللم البطن.المتحدث: الطبيب: ًخذ العسل يا محمد وال 

  ؟المستمع: ما فائدة العسل

 المتحدث: دواٌء أللم البطن.

 المراقب: إجابة صحيحة، لقد قرأت قراءة صحيحة ممثلًة للمعنى، شكًرا لك، أنت قارئ مبدع.

 فكرة عامة عن مهارتي التحدث والقراءة:  -رابعاا

 التحدث:  -1

لمنظم، الطالب على التعبير عن أفكاره تعبيًرا يتسم بالتفكيـــر اقدرة التعريف اإلجرائي للباحث: 
 واللغة السليمة، والنطق الجيد، واألداء المصحوب بالحركات الجسدية المعبر عن المعنى.
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 القراءة: -2

عملية عقلية مركبة، ونشاط فكري تتم من خالل تفاعل عمليات  التعريف اإلجرائي للباحث:
سه، ث تشمل الرموز، والرسوم، واالنتباه الذي يتلقاها القارئ عن طريق حواانفعالية، وواقعية، بحي

وصول إلى واستخدام المفاهيم، وتحليلهـــا، والربط بين الخبرة السابقة وهذه المفاهيـــــم، من أجل ال
 المعني واألفكار التي تحملها الرموز.

 
ا ستخدام القراءة في الدروس المختارة باالخطة الزمنية المقترحة لتدريس مهـارات التحدث و  -خامسا

  :استراتيجية مثلث االستماع

 :توزيع الحصص الذي نفذ من خاللها الباحث دراسته

 عدد الحصص عنوان الدرس الدرس
 حصص 9 ذكاء القاضي إياس التاسع
 حصص 9 في حديقة الحيوان العاشر

 حصص 10 قمح بالدي الحادي عشر
 حصص 9 طبيب األسد الثاني عشر

 حصة 37 مجمـــــــــــــــــــوع الحصص
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس : اللغة العربية المادة

 : استماعالموضوع : الثالث األساسي الصف

 

 األهداف السلوكية:

 يعدد آداب االستماع بلغة سليمة . .1
 يحدد الفكرة العامة لنص االستماع . .2
 .واالتجاهات الواردة في النصلقيم يستنتج ا .3
 يستخلص ما تضمنه نص االستماع . .4
 .لى شخصيات القصة الواردة في النصيتعرف إ .5
ر قيمة األمانة. .6  يقد 

 -اعلوحة آداب االستمـ –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية
 .المسجل

 مثلث االستماع.-السرد القصصي  –لعب األدوار  –: الحوار والمناقشة االستراتيجيات

 

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

  تهيئة / أنشودة أدي األمانة. 
 إذا حـــدث كـــذب، واذا وعـــد  :آيـــة المنـــافق ثــالث :قــال الرســـول"

 أخلف، واذا أؤتمن خان ".
 ...............الحديث كالم ............ ما صفات المنافق؟ 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1هـ )

 
 

 

 عاقبة الخيانة . :عنوان االستماع  -
 يعبر عن فهمه لمضمون نص االستماع. :هدف الحصة -
 قراءتها واالتفاق على بنودها.  :عرض لوحة آداب االستماع -
 االستماع للنص مرة واحدة، ثم مناقشة شفوية. -
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (2هـ )

 

 

 
 

 (3هـ )

 

 

 

 

 (4هـ )

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ما الشخصيات التي ذكرت في نص االستماع -
  ؟ما الفكرة الرئيسية التي يدور حولها نص االستماع -
 .......أكمل/ تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع عن .... -
 االستماع الثاني، ثم مناقشة شفوية / -
 ؟وضع الرجل في الكيس قبل أن يغلقهماذا  -
  ؟لماذا ترك الرجل الكيس عند صديقه -
 ؟ماذا فعل الرجل بالدنانير -
 ؟ماذا وجد الرجل في الكيس بعد عودته من السفر -
 ؟لماذا ذهب الرجل الي القاضي -
 ؟كيف عرف القاضي أن الصديق قد خان االمانة -
 ؟ما الحكم الذي أصدره القاضي في نهاية القصة -
 ؟ما رأيك بالقاضي - ؟صديق الرجل ؟القاضيبم تصف  -
 االستماع الثاني، ثم مناقشة شفوية / -
  ؟ولماذا ؟ما رأيك في الصديق -
 ؟لو كنت مكان الرجل كيف ستتصرف -
 استنبط حق من حقوق االنسان الواردة في النص . -
  ؟من يذكر آية أو حديث يحثنا على أداء االمانة -
ماذا تعلمت من  - ؟من يقوم بإعادة سرد القصة بأسلوبه -

  ؟قصة اليوم
 .اقترح نهاية أخرى للقصة -

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار بين )المتحدث 
الكاتب أو التغذية الراجعة( يتم عرض أسئلة االستمـاع  –المستمع 

ـــــاب المدرسي وتجهيز إجاباتها وتعقيب الكاتب  85ص من الكتـــ
عليها من خالل المجموعات الثالثية مع تبديل األدوار داخل 

 المجموعات حسب االستراتيجية.
  اختر اإلجابة الصحيحة  :تقويم ختامي-
صديقه  –ي كيس وتركه عند )جاره جمع رجل أمواله ووضعها ف-
 أخيه(. –
 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
اإلجابات 
 الشفوية

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (6هـ )

 –أخد صديق الرجل الدنانير الذهبية ووضع مكانها )دراهم-
 شواقل(

المال  –بعد مدة طويلة عاد الرجل وطالب صديقه برد)األرض -
 األمانة( . –
 المحامي(. –القاضي  –ذهب الرجل وشكا صديقه إلى )الشرطة -
 خيانة االمانة(. –عاقب القاضي الرجل على )رد االمانة -
 يشكر المعلم التالميذ على حسن االستماع. -
 يقوم التالميذ بتقمص شخصيات النص. -
  :نشاط بيتي -
 اكتب آية قرآنية تحث على أداء األمانة إلى أهلها. -
 :غلق الدرس -

 معلومات 
 

 مواقف          في النص            شخصيات 
 

 مقوالت  

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

  

 

 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 + قدوة : محادثةالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 
 :األهداف السلوكية

 يعبر عن فهمه لمضمون صور الدرس شفوًيا. .1
 يستنتج عنوان الدرس من خالل الصور. .2
 يقرأ كلمات الدرس الجديدة. .3
 يقرأ الدرس قراءة صحيحة بالمحاكاة. .4
 يحدد الفكرة العامة للدرس. .5
 يعبر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًيا. .6
 األمانة. –إرجاع األشياء المفقودة إلى أصحابهـا  :مثل ،يكتسب قيًما واتجاهات مرغوًبا فيها  .7

 

 لوحة المحادثة. –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 مثلث االستماع. –لعب األدوار  –العصف الذهني  –: الحوار والمناقشة االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته
يعبر 
عن 
فهمه 

لمضمون 
النشاط 
 السمعي

 نشاط سمعي :تهيئة: 
ــــع القمــــاش والخضــــار والفواكــــه  - ــــه الباعــــة لبي مكــــان يتجمــــع في

 )....................( ؟والفطائر
 أكمل / :اختبار قصير 

 نشتري من السوق ............. و................. .

 
مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 والخبرات األنشطة األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (1هـ )
 
 
 

 عرض أهداف الحصة وقراءتها: 
يقرأ الدرس قراءة صحيحة -يعبر عن صور الدرس شفوًيا.

 بالمحاكاة. 
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 والخبرات األنشطة األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 
 (2هـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3هـ )
 
 
 (4هـ )

 عرض لوحة المحادثة: 
 ؟ "1الصورة " ماذا تشاهد في -رس؟ كم صورة جزئية في الد -
 ؟"3ماذا تشاهد في الصورة " - ؟"2ماذا تشاهد في الصورة " -
 ؟"4ماذا تشاهد في الصورة " -رة؟ إالَم ينظر الرجل في الصو  -

 ا عنوان الدرس كما فهمت من الصور؟م -؟ ماذا يحمل الرجلين
  االولى والثالثة بجملتين مفيدتين:عب ر عن الصورة 
1 ......................)2 )....................... 
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين  

الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحـدث 
 األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية.

ذهب سعيٌد مع والده ليشتروا ما يلزمهــــم من أغراض،  :المتحدث
فظة فيها نقود، فأعطاها لوالده، قال له وجد على األرض مح

يجب أن نرجعهــا ألصحابها، فرد الشيء الضائع واألمانات  :الوالد
 من خلق المسلم يا ولدي.

 ؟ولماذا ؟أين ذهب سعيٌد ووالده :المستمع
 إلى السوق، ليشتروا ما يلزمهم من أغراض. :المتحدث
 ماذا وجد سعيٌد على األرض؟ :المستمع
 محفظة فيها نقود. :المتحدث
 ؟ماذا قال له الوالد :المستمع
 رد الشيء الضائع واألمانات من خلق المسلم. :المتحدث

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين  :الكاتب )التغذية الراجعة(
 المتحدث والمستمع، لقد أحسنتما، قال تعالى: 

 َّخس حس جس مخ جخ مح جح مج  [ :النساء
٥٨] 
  الجديدةقراءة كلمات الدرس: 

عي  –المتخاصمان  –اشتد   –ملئ   –الفطائري  طفت  –ألقي  –اد 
 يديك –بآثار  –الدهن  –
 مرتين األولى المعلم ثم الطالب . :قراءة الدرس 

مالحظة 
صحة 
 التعبير
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 
 

 
مالحظة 
صحة 
 القراءة
 
 
 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 االجابات
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 والخبرات األنشطة األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (5هـ )
 

 
 

 (6هـ )

 . )تحديد الفكرة العامة للدرس عن طريق )عصف ذهني 
 أكمل / تتحدث الفكرة العامة للدرس عن:.............. 
  المتخاصمان...............حلل / الفطائري .............. 
 ـــدرس شـــفوًيا مـــن  89ص  5-1األســـئلة  :مناقشـــة مضـــمون ال

 الكتـــاب المدرسي
 أكمل الفراغ:  :تقويم ختامي  

 ........... مالصقة لمحل بائع......كانت دكان ..... -1
 .على كيس مليء بـ .............عثر رجل في السوق  -2
 إلى ........... إياس.ذهب الرجل والمتخاصمان  -3
 .... .......أمر القاضي بوعاء فيه .. -4

 قــراءة الــدرس + تحضــير الفقــرة االولــى " كانــت  :نشــاط بيتــي– 
الخــالف  –مالحقــة  –القمــاش " + تحليــل الكلمــات )الفطــائري 

 (.المتخاصمان –
 عجبتك من الدرس.اقرأ جملة أ :غلق الدرس 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

  

 
 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "1: قراءة تفسيرية "الموضوع  األساسي: الثالث الصف

 :األهداف السلوكية
 .يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة .1
 .لفقرة األولى قراءة صحيحة ومعبرةقرأ اي .2
 .تج الفكرة العامة للفقرة األولىيستن .3
 .مضمون الفقرة األولى شفوًيايعبر عن فهمه ل .4
 .المفرد والجمع والمرادف والمضاديوظف مفردات الفقرة األولى الجديدة من خالل:  .5
 .همه لمضمون الفقرة األولى كتابةً يعبر عن ف .6
 –الصدق  –عدم الكذب  –رد األمانة لصاحبها  :مثل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و   .7

 .الحكم بالعدل
 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة الحوار و : االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 

لمضمون 
 النشاط 

 . تهيئة / مشاهدة فيلم قصير عن األمانة 
 اكتــــب أســـماء شخصــــيات القصـــة كمــــا وردت  :اختبـــار قصـــير

 ...............، و...................، و.................

مالحظة 
صحة 
 التعبير

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1هـ )

 

 

 المعلم ثم الطالب ثم مناقشة سريعة / :قراءة الدرس -
بـين  - ؟مـاذا وجـد الرجـل فـي السـوق  – ؟ما عنوان درسنا اليوم -

 ؟َمْن َحدَث الخالف
ــذي حكــم بينهمــا - لمــن كانــت  - ؟بمــاذا أمــر القاضــي - ؟مــن ال

  ؟النقود
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (2هـ )

 (3هـ )

 

 

 

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 

 ؟من الشخص الذي عاقبه القاضي - ؟بماذا حكم القاضي -
 المعلم ثم الطالب / :"1قراءة الفقرة " -
 " عن طريق )عصف ذهني(1حديد الفكرة العامة للفقرة "ت -
 أكمل تتحدث الفكرة العامة للفقرة األولى عن ................ -
 :مناقشة مضمون الفقرة األولى شفوًيا -
ــدكان المالصــقة للفطــائري  - مــاذا وجــد الرجــل فــي  - ؟مــا اســم ال

 ؟السوق 
 ؟ما سبب الخالف بين الفطائري وبائع القماش -
 ؟من الفطائري وبائع القماش كي يحكم بينهما لمن ذهب كاًل  -
برأيــــك لمـــن كــــيس  - ؟مـــاذا ادعـــى كــــل  منهمـــا أمــــام القاضـــي -

  ؟النقود
 " .1استنبط حق من حقوق االنسان الواردة في الفقرة " -
 ؟لو وجدت محفظة في السوق كيف تتصرف -
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين  

الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل  –تمع المس –)المتحدث 
األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من خالل 
ــــيب الكاتب بعد عرض الحو  ــ ــ ار الفقرة األولى من الدرس ثم تعقـــ

أداؤكما كان أكثر من رائع  :الذي دار بين المتحدث والمستمع
( موفًقا في أسئلتك، قراءتك ممتازة يا )...(، كما كنت يا )...

 بوركتما على هذا األداء المميز.

 :مناقشة مفردات الفقرة األولى شفوًيا -
 –الخـــالف –الفطـــائري  –النقــود  –عثـــر  –مالصـــقة  :مــرادف -

 ادعى.
 المتخاصمان. –اشتد  –الخالف  –مليء  :مضاد -
 المتخاصمان . :مفرد -
 بائع.  –القاضي  –دكان  –كيس  –الرجل  :جمع -
 ذهب إلى. –عثر على  :تراكيب -
 أجب عن جميع األسئلة / -:تقويم ختامي -

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 االجابات
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 ..............؟ما سبب الخالف بين الفطائري وبائع القماش - (6هـ )

 أكمل حسب المطلوب لما تحته خط / -
 "مرادف " .................... الفطائري كانت دكان  -
 " مضاد " ............. مليء عثر رجل على كيس -
 قاضي " مفرد " .................إلى ال المتخاصمانذهب  -
 له " جمع " ................. الكيس ادعى الفطائري أن -
 القماش " مثنى " ....................... بائع وكذلك فعل -
 ضع " عثر على " في جملة مفيدة ....................... -
  :فرق في المعنى بين -
 الرجل والمتخاصمان إلى القاضي. ).................( ذهب -
 ).................(          ثمين.  ذهب اشترت أمي خاتم -
  -:نشاط بيتي -

 طفت( –انصرف  –محتفظة  –"+ تحليل )آثار 2تحضير الفقرة "
 :غلق الدرس -

 ؟ما هي القيم واالتجاهات التي تعلمتها من درس اليوم

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

  

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "2قراءة تفسيرية " :الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :السلوكيةاألهداف 
 .الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة يقرأ .1
 معبرة.قرة الثانية قراءة جهرية صحيحة و يقرأ الف .2
 . يستنتج الفكرة العامة للفقرة الثانية .3
 .مه لمضمون الفقرة الثانية شفوًيايعبر عن فه .4
 .سر مفردات الفقرة الثانية شفوًيايف .5
 .مه لمضمون الفقرة الثانية كتابةً يعبر عن فه .6
 .التفكير قبل إصدار الحكم :فيها مثل ،اتجاهات مرغوًبايكتسب قيًما و  .7

 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

 يعبر
عن 
فهمه 

لمضمون 
 األحجية

 رجـــل كبيـــر الســـن أتصـــف  ؟مـــن أنــا :تهيئــة مـــن خـــالل أحجيـــة
بالحكمـــــــــــــــة ورجاحـــــــــــــــة العقـــــــــــــــل أحكـــــــــــــــم بـــــــــــــــين النـــــــــــــــاس 

 بالعدل.)............(
 :اختبار قصير: أكمل

 ............ هو من يحكم بين الناس بالعدل والمساواة. 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 

 يقرأ الفقرة الثانية قراءة تفسيرية.  :عرض هدف الحصة 
 المعلــم ثــم الطــالب ثــم مناقشــة ســريعة كمــا فــي  :قــراءة الــدرس

 الفقرة األولى. 
 " وقراءتها2عرض كلمات الفقرة ":- 
 انصرف  -يديك  -آثار -محتفظة  -طفت -الحضور -ألقى -
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (2هـ )

 (3هـ )

 

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................... حلل / الحضور ............. محتفظة 
 المعلم ثم الطالب . -:قراءة الفقرة الثانية 
 "تحديد الفكرة العامة عن طريق " العصف الذهني 
 .......أكمل الفراغ / تتحدث الفكرة العامة للفقرة الثانية عن 
 شفوًيا مناقشة مضمون الفقرة الثانية: 
 ؟اضي في الوعاءماذا ألقى الق -؟ اذا أمر القاضيبم -
ـــى ســـطح المـــاءمـــاذا الحـــظ ا - ـــا -؟ لحضـــور عل ـــى  مـــاذا طف عل

 ؟سطح الماء
 ؟لماذا أعطى القاضي النقود للفطائري  ؟بماذا حكم القاضي -
 ؟ولماذا ؟كيف تصرف القاضي مع بائع القماش -
 ؟لو كنت مكان القاضي كيف ستتصرف -
 ؟ولماذا ؟لقماشما رأيك في بائع ا -
 استنبط حق من حقوق االنسان الواردة في الدرس. -
 مناقشة مفردات الفقرة الثانية شفًويا:- 
 –تغيـر  –الحضـور  –الـزمن  –برهة  –ألقى  –وعاء  :مرادف -

 محتفظة 
 راضًيا. –طفت  –سطح  –ساخن  :مضاد -
 يديك. –بقع  –الحضور  –آثار  :مفرد -
 بائع. –الدهن  –سطح  –وعاء  :جمع -
 قال لـ. –ألقى في  -أمر بـ  :تراكيب -

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحدث 

األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من خالل 
ـــيب الكاتب بعد عرض الحوار ـــ  الفقرة الثانية من الدرس ثم تعقــ

أداؤكما كان أكثر من رائع  :الذي دار بين المتحدث والمستمع
 وفًقا في أسئلتك،قراءتك ممتازة يا ).....(، كما كنت يا ).....( م

 بوركتما على هذا األداء المميز.

 

 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (6هـ )

 أجب عن جميع االسئلة / -:تقويم ختامي 
 ................. ؟كيف عرف القاضي أن النقود للفطائري  -1
 اكتب /  -2
ــار" ...مــرادف "وعــاء" ..... مضــاد "ســاخن" ..... - .. . مفــرد "أث

 جمع "سطح" ...... مثنى " القاضي" .........
 ......في جملة مفيدة ........... ضع " أمربـ " -3
 : "2استخرج من الفقرة " -4
 تنوين كسر....... ألف لينة........ الم قمرية............ -
 تاء مبسوطة ......... ة مد...... مد بالياء ..........همز  -
 تاء مربوطة ........... حرف جر ........ -
  :فرق في المعنى بين -5
 ...........(الورقة في سلة المهمالت. )..... الولد ألقى -أ

 الطالب األنشودة في اإلذاعة. ).................( ألقى -ب
 نشاط بيتي:- 
مــن الكتـــاب  89( ص5-1قـراءة الــدرس+ حـل أســئلة الكتـاب ) -

 المدرسي.
 اذكــــــر بعـــــــض المعــــــارف والمهـــــــارات والقـــــــيم  :غلــــــق الـــــــدرس

 ؟واالتجاهات التي تعلمتها
 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

  

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس : اللغة العربية المادة

 : قراءة موزعةالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرةيقرأ  .1
 يعبر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًيا. .2
 .قوق والواجبات الواردة في الدرسيستنبط الح .3
 .يقرأ الدرس قراءة وظيفية .4
 .يحاكم بعض التصرفات اإلنسانية .5
 .حكمالعدل في ال –ـا المفقودات إلى أصحابهــرد : مثل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و   .6

 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع -ألعاب تربوية –الدراما  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يصنف 
الكلمات 
 حسب

نوع 
 التنوين

 .تهيئة / قصة قصيرة عن العدل بين الناس 
 صنف الكلمات حسب المطلوب: 
. –جائزٌة  –قصيرُة  –ثقافية   -قصًة  –مسابقٌة  -  اشتراك 
 .تنوين ضم –تنوين كسر  -تنوين فتح  -

................. / ........... / ............. 

 / ............ / ............................... 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 يقرا الدرس قراءة موزعة. :عرض هدف الحصة 
 المعلم ثم التالميذ. :قراءة الدرس 
 :مناقشة مضمون الدرس 
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (2هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 (4هـ )

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 

 

 ؟ماذا وجد الرجل - ؟دكان الفطائري  أين كانت  
 -مــن الــذي  – ؟مـا ســبب الخــالف بـين الفطــائري وبــائع القمـاش

  ؟حكم بينهما
 ؟ماذا ألقى القاضي في الوعاء - ؟بماذا أمر القاضي 
 ــــــف عــــــرف القاضــــــي أن النقــــــود  ؟مــــــاذا الحــــــظ الحضــــــور كي

 ؟للفطائري 
 ؟لماذا عاقب القاضي تاجر القماش 
  ؟جد النقود ماذا كنت ستفعللو كنت مكان الرجل الذي و 
 ؟امتاز القاضي بـالذكاء، ما الدليل على ذلك  
  لـــو لــــم تطــــُف بقــــع الــــدهن علـــى ســــطح المــــاء، كيــــف ســــيحكم

  ؟القاضي
 ؟استنبط الحقوق والواجبات الواردة في الدرس 
 ؟ما العبرة التي نستفيدها من القصة  
 قراءة الدرس قراءة وظيفية: 
  على كيس النقود.اختالف الفطائري وبائع القماش 
 .ذهب المتخاصمان والرجل الي القاضي ليسمع منهما 
 .ذكاء القاضي وحسن التصرف 
 .حكم القاضي النهائي ومعاقبة بائع القماش 
 ؟ما رأيك أو حكمك على شخصيات القصة :ت . م 

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
ـــــدث  ــ ــ تبديل  الكاتب أو التغذية الراجعة( مع –المستمع  –)المتحـــ

 األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية.
ــَب الرســول الكــريم محمــد  :المتحــدث ـــة بالصــادق  --ُلق  قبــل البعثـ

ــ ـــوا ب ـــاس، حتــى أن أهــل مكــة رضــ ــا بــين النـــــ ه األمــين، وكــان محبوًب
حكًمــا وقاضــًيا فــي النــزاع حــول حمــل الحجــر األســود ووضــعه فــي 

 مكانه.
 ؟بماذا لقب رسولنا الكريم قبل البعثة :المستمع

 

 

 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 (6هـ )

 بالصادق األمين. :المتحدث
 ؟ما معنى الصادق :المستمع
 الذي ال يكذب أبًدا. :المتحدث
 ؟ما معنى األمين :المستمع
 الذي ال يخون العهد واألمانة. :المتحدث

ـــين :الكاتـــب )التغذيـــة الراجعة(  بعـــد إعـــادة ســـرد الحـــوار الـــذي دار ب
ا ال ا، وأميًنـقد أحسنتما، فالمسـلم ال يكـذب أبـدً ل :المتحــــدث والمستمع
 يخون عهـــــًدا أبًدا.

 حاكم التصرفات االنسانية / -:تقويم ختامي 
 طالب وجد محفظة بالمدرسة وأعطاها للمدير. )............( 

 .....(......طالب يأخذ أغراض زميله دون إذن.)...........
 له قبل حل مسائل صعبة. )................(طالب يفكر بعق

 رجل يحترم جاره ويقدره ويزوره. )................(
رجل وجد نقود في السوق وأخذها دون أن يسأل عن صاحبها. 

)...................( 
 نشاط بيتي: 
  .اكتب آية تحثنا على األمانة 
 .اكتب آية تحثنا على الحكم بين الناس بالعدل 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس 
 .من خالل لعبة الصحفي الصغير 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تدريباتالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية

 لدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة.يقرأ ا .1
 .بر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًيايع .2
 . اللتان( ويكتبه في الفراغ –اللذان –التي  –الذي ) يوظف االسم المناسب توظيًفا مناسًبا .3
 .الصحيحة، المحافظة على النظافةيعطي مؤشرات داللية على الجلسة  .4

 .الكتب –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة الحوار و : االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

عن يعبر 
فهمه 

لمضمون 
 األحجية

ـاواة، نجده :تمهيد ـــ  شيء نزن به األشياء وهو رمز العدل والمســـ
 ؟عند التاجر، فما هو

 :: اختر اإلجابة الصحيحةاختبار قصير
 الحمامة(. –الميزان  –.......)الغربال شعار المحكمة هو .....

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1هـ )

 

 

 (2هـ )

 

 

 المعلم ثم الطالب. :قراءة الدرس 
 يوظف االسماء الموصولة )الذي  -:عرض هدف الحصة– 

 اللذان( في جمل من إنشائه. –اللتان  –التي 
 ولالتدريب األ: 
 .قراءة السؤال مرتين قبل الطالب 
 .تحديد المطلوب من السؤال 
  من الكتاب المدرسي. 90" ص 1"حل سؤال 
 .تصحيح المعلم للسؤال وتوجيه الطالب 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحـدث 

 األدوار داخــــل المجموعات حسب االستراتيجية.
الموصولة، وهي األسماء موضوعنا اليوم عن األسماء  :المتحدث

 :للمفرد المذكر، التي :مثل الذي ،التي تصل بين أجزاء الكالم
ــرد المؤنث، اللذان  نث.للمثنى المؤ  :للمثنى المذكر، اللتان :للمفـــ

 ؟لماذا سميت األسماء الموصولة بهذا االسم :المستمع
 ألنها تصل بين أجزاء الكالم. :المتحدث
ــــرد المــــذكرمــــاذا نســــتعمل مــــع  :المســــتمع االســــم  :المتحــــدث ؟المف
 .الذي :الموصول
االسم  :المتحدث ؟ماذا نستعمل مع المفرد المؤنث :المستمع
 .التي :الموصول
االسم  :ماذا نستعمل مع المثنى المذكر؟ المتحدث :المستمع
 اللذان. :الموصول
االسم  :ماذا نستعمل مع المثنى المؤنث؟ المتحدث :المستمع
 اللتان.  :الموصول

 بعد إعادة سرد الحوار الذي دار :الكاتب )التغذية الراجعة(
ص  2لقد أحسنتما، هيا نجيب مًعا سؤال :بين المتحــــدث والمستمع

91. 
 من الكتاب المدرسي. 91" ص 3حل سؤال " :تقويم ختامي 
 اللتان( في  –الذي  –وظف الكلمات )اللذان  :نشاط بيتي

 جمل مفيدة.
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

188 
 

 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 كتابة + خط: الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .راد كتابتها قراءة صحيحة ومعبرةيقرأ الفقرة الم .1
 .قرة من النص في الكتاب المدرسيينسخ ف .2
 .نسخ فقرة من النص في دفتر النسخي .3
 .ة حرف الميم في مواضعه المختلفةيتعرف إلى كيفية كتاب .4
 .خيكتب جملة الخط المعطاة مع مراعاة أصول خط النس .5
ر قيمة  .6  .جمال الخط وترتيبه وحسن كتابتهيقد 

 .الكراسات –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يميز 
الكلمات 
المحتوية 
حرف 
 الميم

 من خالل لعب دور حرف الميم  :تهيئة 
 / ضع خًطا تحت الكلمة التي بها حرف الميم 

–موز  –معروف  –عنب  –شمس  –شام  –برتقال  –ليمون 
 غيمة . –ليل  –بطيخ 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 شكال حرف الميم في مواضعه المختلفة تهيئة / كتابة أ 
ـــم ،   مـ )   .( م ،   ــــ

  عرض هدف الحصة / كتابة حرف الميم في مواضعه
  .المختلفة بخط النسخ

 من الكتاب  92عرض الفقرة الخاصة بالنسخ ص :الكتابة
 المدرسي.

 .قراءة الفقرة ومناقشتها شفوًيا 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (1هـ )

 

 

 (2هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 (4ه)

 (5ه)

  .اختيار مجموعة من الكلمات وكتابتها على السبورة 
 .يقوم الطالب بالكتابة مع توجيه المعلم لهم 
 كنشاط بيتي  92يوجه المعلم التالميذ بنسخ الفقرة ثانًيا ص

 على دفتر النسخ.
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 

ل التغذيـــة الراجعة( مع تبدي الكاتب أو –المستمع  –)المتحــــدث 
 األدوار داخــل المجموعات حسب االستراتيجية.

صور، وأنا حرفٌ متصل،  أنا حرف الميم، ولي ثالث :المتحدث
 أنا أيًضا حرف قمري وشكلي جميٌل جًدا.

أنا اسمي حرف  :المتحدث؟ا الحرف الجميلهالمستمع: ما اسمك أي
 الميم.

 صور. لي ثالث :المتحدث ؟المستمع: كم صورة لك
المتحدث: أنا حرف  ؟المستمع: هل أنت حرف متصل أم منفصل

 متصل 
المستمع: هل أنت حرف قمري أم شمسي؟ المتحدث: أنا حرف 

 قمري.
الكاتب )التغذية الراجعة(، بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين 
المتحــــدث والمستمع: لقد أحسنتما، هيا مًعا نكتب جملة الخط 

 منا الرائع.خلف معل
 عرض جملة الخط ثم قراءة الجملة المعلم ثم الطالب. /النسخ 
 .كتابة المعلم للجملة كتابة صحيحة على السبورة 

َمة  زاَر كــــاِرٌم َمكـــَة الُمَكــــرَّ
 محاكاة الطالب لكتابة المعلم مع مراعاة قواعد النسخ العربي. 

 كلمات بها حرف الميم حسب قواعد النسخ.  5اكتب  -:نشاط بيتي
 عرض مجموعة من كتابات الطالب المجيدين. -:غلق الدرس

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : إمالء اختباري الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .اإلمالئي من المعلم دون أن يراه يستمع إلى النص .1
 .شفوًيايعبر عن فهمه لمضمون النص اإلمالئي  .2
 .اختبارًيا يكتب النص اإلمالئي إمالءً  .3
 –النظافـة  –دقـة المالحظـة  –حسـن اإلصـغاء  :مثـل ،مرغوًبـا فيهـا مهاراتو  يكتسب عادات .4

 .جمال الخط ووضوحه –استخدام عالمات الترقيم 
 .بطاقات –الكراسات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يصنف 
كلمات 
تنتهي 
بتاء 

مربوطة 
أو 

 مبسوطة

 أحجية عن التاء المبسوطة. :تمهيد 
 ؟شكلي مثل الصحن يدور وفوقي نقطتان، هل عرفتموني

 ة، ت(أكمل الكلمة بالحرف المناسب )ــة ،: 
 شاركـ ..... قصـ.... نالــ ........أمير..... قصير..... 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1هـ )

 

 

 

تهيئة / عرض بطاقات عليها كلمات تنتهي بتاء مربوطة وتاء 
 –مدرسة  –بيت  :مثل ،مبسوطة، وقراءتها ومناقشة التالميذ فيها

  .صوت –كرة 
  مالًء اختبارًيا.اإلمالئي إهدف الحصة / يكتب النص عرض 
 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج

 

 

 

 



 

191 
 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (2هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

مالئي من النص اإلقراءة النص اإلمالئي / يقوم المعلم بقراءة 
دليل المعلم دون أن يراه الطالب، ودون توضيح للكلمات الصعبة 

 والغامضة. 
  مالئي شفوًيامناقشة مضمون النص اإل: 
  ؟ماذا كتبت أميرة - ؟بماذا شاركت أميرة -
 ؟ أميرة أين نشرت قصة -؟ عجاب الجميعهل نالت القصة إ  -
  ؟على ماذا حصلت أميرة - ؟بماذا فازت أميرة -
كتبت  –أميرة  –قصة  –)شاركت  :ما نوع التاء في الكلمات -

 اليومية(؟ –قصيرة  –
ـــي بين  من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالــ

ل الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبدي –المستمع  –)المتحــــدث 
 األدوار داخــــل المجموعات حسب االستراتيجية.

سأحدثكم اليوم عن عالمات الترقيم، ومنها الفاصلة  :المتحدث
 وتوضـــع وتفصل بين جملتين، والنقطة وتوضع في نهاية الجملة .

عن عالمات  :المتحدث ؟عن ماذا سوف تحدثنا اليوم :المستمع
 ترقيم.ال

 بين جملتين. :المتحدث ؟أين توضع الفاصلة :المستمع

 في نهاية الجملة. :المتحدث ؟أين توضع النقطة :المستمع

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
شكًرا لك يا عالمات الترقيم، شكل الكتابة  :المتحــــدث والمستمع

.  أجمل معك 

 يطلب المعلم من التالميذ االستعداد للكتابة ثم توزيع الكراسات. 
مالء القطعة )كل جملة مرة واحدة( ثم قراءة القطعة إ :تقويم ختامي

 )مرة نهائية واحدة بعد االنتهاء من إمالئها( ثم التصحيح.
 (5)كلمات تنتهي بتاء مربوطة و( 5استخرج ) -:نشاط بيتي 

 كلمات تنتهي بتاء مبسوطة. 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

رصد 
 النتائج
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 : ذكاء القاضي إياسالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تعبيرالموضوع  األساسي: الثالث الصف

 :األهداف السلوكية
 .ر الدرس بجمل شفوية كاملة المعنىيعبر عن صو  .1
 .د محدد بجمل شفوية كاملة المعنىيعبر عن مشه .2
 .من إنشائه تعبيًرا عن مشهد محدديكتب ثالث جمل  .3
 م.لو الدفاع عن المظ –مثل: االتصـــــــاف بصفة العدل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  .4

 صور –لوحة مكبرة  –الكراسـات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية
 .الدرس

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يوظف 
كلمات 
سبق 
 تعلمها

 ؟أحكم بين الناس بالعدل، من أنا :أحجية :تمهيد 
 وظف الكلمة )القاضي( في جملة مفيدة: 

......................................................... 
 

مالحظة 
صحة 
 التوظيف

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1هـ )

 

 

 (2هـ )

 

  87ص  – 86تهيئة / عرض صور الدرس ص . 
مناقشة كل صورة على حدة مع الطالب ثم التعبير عن كل  -

 صورة بثالث جمل 
 ولى والثانية بثالث جمل مفيدةعبر عن الصورة األ:  

1- ................. 2-..................3-............. 
 نشائه عن مشهد رض هدف الحصة: يكتب ثالث جمل من إع

 محدد.

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

  من الكتاب مكبرة  94عرض لوحة التعبير ص  -:العرض
 على الطالب. 

  :مناقشة الطالب شفوًيا -
  ؟إالَم يرمز الشعار ؟ما الشعار الموجود في أعلى الصورة -
  ؟من الثالثة رجال الجالسين ؟أين التقطت الصورة -

الرجال  ماذا يفعل - ؟برأيك من الرجل المسجون داخل القفص
هل تعرف محاكم  ؟ما فائدة العدل بين الناس ؟داخل المحكمة
  ؟ما فائدة المحكمة-داخل بلدك؟ 

 عبر عن الصورة بثالث جمل مفيدة شفوية. 
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 

الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحــدث 
 وعات حسب االستراتيجية.األدوار داخـــــل المجم

ا المتحدث: الميزان هو رمز العدل والمساواة بين الناس، نراه مرسومً 
 في المحكمة وتحته شعار " العدل أساس الملك ".

 : للعدل والمساواة بين الناس.المتحدث : إالَم يرمز الميزان؟المستمع
 : أين نرى صورة الميزان؟ المتحدث: في المحكمة.المستمع
المتحدث: العدل  ؟ما الشعار المكتوب أسفل الميزان المستمع:

 أساس الملك.
ـــوار الذي دار ب ـــ ين الكاتب )التغذية الراجعة(: بعد إعادة سرد الحـ

نعم الميزان هو رمز العدل والمساواة بين  :المتحــــدث والمستمع
 الناس.

 من الكتاب المدرسي.  94: حل سؤال التعبير ص تقويم ختامي 
 توزيع صور مختلفة على الطالب تمثل كل صورة تينشاط بي :

مشهد معين والطلب منهم الصاق الصورة في دفتر الواجب 
 والتعبير عن كل صورة بثالث جمل مفيدة.

 ماذا تعلمت من درس اليوم؟ -:غلق الدرس 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : استماعالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .آداب االستماع بلغة سليمةيعدد  .1
 .يحدد الفكرة العامة لنص االستماع .2
 .واالتجاهات الواردة في النصيستنتج القيم  .3
 .يستخلص ما تضمنه نص االستماع .4
 يتعرف إلى شخصيات القصة الواردة في النص. .5
 يهتم بزيارة معلم بالده. .6

 -ـــاعلوحة آداب االستم –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية
 .المسجل

 .مثلث االستماع-السرد القصصي  –لعب األدوار  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 

لمضمون 
 األحجية

نشاط سمعي / مكان واسع أحتوي على العديد من األقفـــــاص، 
ويوجد بداخله العديد من الحيوانات المفترسة واألليفة، يأتي الناس 

 ؟األماكن لمشاهدة حيواناته، ما هومن جميع 

 أكمل / من الحيوانات المفترسة ............... و...............

 من الحيوانات األليفة ............... و.........................

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 (2هـ )

 عنوان االستماع / وطني األجمل.
 هدف الحصة / يعبر عن فهمه لمضمون نص االستماع.

 .اع وقراءتها واالتفاق على بنودهاعرض لوحة آداب االستم -

 ثم مناقشة شفوية /  -:االستماع للنص مرتين 

 ؟ما الشخصيات التي ذكرت في نص االستماع -

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) هـ

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟الرئيسة التي يدور حولها نص االستماعما الفكرة  -
 أكمل الفراغ /  -

 تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع عن ........................
 ثم مناقشة شفوية /  :االستماع الثالث 

 ؟بماذا أعجبت سلوى  -اهدت سلوى؟ ماذا ش -ماذا تحب سلوى؟ 
ـــــدها - ـــــي  أين؟مـــــا ســـــألت ســـــلوى وال ـــــة الحيوانـــــات ف توجـــــد حديق

 ؟فلسطين
 ؟ما رأيك فيها - ؟هل زرت حديقة حيوانات من قبل

  ؟ما أكثر شيء أعجبك في حديقة الحيوانات -
 ؟واجبنا عندما نزور حديقة الحيوانات ما -
 استنبط حق من حقوق اإلنسان الواردة في النص. -
مـــاذا تعلمـــت مـــن  -مـــن يقـــوم بإعـــادة ســـرد القصـــة بأســـلوبه؟  -

 ؟القصة
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار بـين )المتحـدث /

اع الكاتب أو التغذية الراجعة( يتم عرض أسـئلة االستمــــــ –المستمع 
ـــب  95ص ــــاب المدرســـي وتجهيـــز إجاباتهـــا وتعقيـــب الكات مـــن الكتـــــ

ــــات الثالثيــة مــع تبــديل األدوار داخـــ ل عليهــا مــن خــالل المجموعــــــــ
 سب االستراتيجية.المجموعات ح

 اختر / -:تقويم ختامي 
االنترنــت  –سـلوى تحـب مشـاهدة البــرامج الثقافيـة علـى )التلفـاز  -

 االثنان مًعا( . –
جميـع  –الغـزالن  –التماسـيح  –أعجبت سلوى بجمـال )الطيـور  -

 ما سبق(.
 –مدينـة األلعـاب  –سألت سلوى والدها عن )حديقـة الحيوانـات  -

 شاطئ البحر(.
ـــدس الحديقـــة الكبيـــ - ـــي فلســـطين توجـــد فـــي )الق  –رة للحيوانـــات ف

 رفح(. –قلقيلية 
جميـــع مـــا  –الليمــون  –البرتقـــال  –تشــتهر قلقيليـــة بـــ )الجوافـــة  -

 سبق(.

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 (5هـ )

 –الســـبت  –ذهبـــت األســـرة إلـــى حديقـــة الحيـــوان يـــوم )الجمعـــة  -
 الخميس(.

ـــتقمص شخصـــية ســـلوى وآخـــر شخصـــية  - ـــوم أحـــد التالميـــذ ب يق
 الوالد.

 على حسن استماعهم.يشكر المعلم التالميذ  -
 نشاط بيتي: 

 اكتب بحدود سطرين عن رحلة قمت بها إلى حديقة الحيوان. -
 غلق الدرس: 

 معلومات 
  

 مواقف         في النص             شخصيات 
 

 مقوالت  
 

 

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي
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 : في حديقة الحيوانالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : محادثة + قدوةالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 يعبر عن فهمه لمضمون صور الدرس شفوًيا. .1
 .الل الصورعنوان الدرس من خ يستنتج .2
 .رأ الدرس قراءة صحيحة بالمحاكاة يق .3
 .يحدد الفكرة العامة للدرس .4
 .يقرأ كلمات الدرس الجديدة .5
 .عبر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًياي .6
 العطف عليها.و  الرفق بالحيوان :اتجاهات مرغوًبا فيها مثليكتسب قيًما و   .7

 .حة المحادثةلو  –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 مثلث االستماع. –لعب األدوار  –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 

لمضمون 
النشاط 
 السمعي

  طيور الجنة(.تهيئة / أنشودة حديقة الحيوان( 
حيــــوان ضــــخم أليــــف، لــــه خرطــــوم طويــــل يتغــــذى علــــى  ؟مــــا أنــــا

 األعشاب والنباتــات الصغيرة، ما هو؟
 أكمل / يعيش الفيل في ............ ويتغذى على ..........

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 
 

 (1هـ )
 

  / عرض أهداف الحصة 
يعبر عن صور الدرس شفوًيا. يقرأ الدرس قراءة صحيحة 

 بالمحاكاة.
 / عرض لوحة المحادثة 

 ؟" 1ماذا تشاهد في الصورة "  - ؟كم صورة جزئية للدرس -
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 
 
 
 
 
 
 (2هـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماذا تشاهد في  ؟ما أسماء الحيوانات الموجودة داخل األقفاص -
 ؟" 2الصورة " 

ماذا ترتدي الفتيات في  - ؟عدد الفتيات في الصورة كم -
 ؟الصورة

 ؟ما اسم الحيوان في الصورة - ؟"3ماذا تشاهد في الصورة " -
 ؟ما اسم الحيوان في الصورة- ؟"4ماذا تشاهد في الصورة " -
ما أكثر صورة أعجبتك من الصور  -ما صوت األسد؟  -

  ؟األربعة
 ؟ما عنوان الدرس كما فهمت من الصور -

 ...-2... -1: لثانية والرابعة بجملتين مفيدتينعن الصورة اعبر 
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 

 الكاتب أو التغذية الراجعـة( مع تبديل –المستمع  –)المتحـــــدث 
 األدوار داخل المجموعات الثالثية حسب االستراتيجية.

ذهبت أنا وأصدقائي في رحلة  مدرسية إلى حديقة  :المتحدث
ية، الـحيــوان، واستمتعنا كثيًرا بمشاهدة الفيل الضخم، والقرود الذك

والغزالن الجميلة، والطاووس المغرور، والثعلب الماكر، ثم رجعنا 
ـــا فرحانين وسالمين.  من الرحلة إلى بيوتنـــ

 ؟إلى أين ذهبت أنت وأصدقاؤك:المستمع
مدرسية إلى حديقة الحيوان. :دثالمتح  في رحلة  

 في فصل الربيع.  :المتحدث ؟متى تكثر الرحالت :المستمع
 ؟ماذا شاهدت هناك :المستمع
الفيل الضخم والقرود الذكية والغزالن الجميلـــة  :المتحدث

 والطاووس المغرور والثعلب الماكر.
 ؟ما واجبنا كطالب أثناء قيامنا بالرحالت المدرسية :المستمع
أن نحافظ على النظافة والنظام، وأن نستمع لتعليمات  :المتحدث
 المعلم. 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج
 
 
 

 
مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات
 
 
 
 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 
 
 
 

 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 
 

 
 (3هـ )
 (4هـ )
 (5هـ )

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين  :الكاتب )التغذية الراجعة(
ـــا، فمن واجبنا اال ــ ــ ـــ ــ تعليمات لتزام بالمتحـــــدث والمستمع، أحسنتمــــ

 مينا حتى نرجع إلى بيوتنا سالمين.معل
 المعلم ثم الطالب. :قراءة الدرس مرتين 
 .)تحديد الفكرة العامة للدرس عن طريق )عصف ذهني 
 ................ أكمل / تتحدث الفكرة العامة للدرس عن 
 قراءة كلمات الدرس الجديدة: 

 –تقلد  –انظرن  –شاهدن  –دهشت  –الحيوانات  –تلميذات 
 الفستق. –أتعرفنه  -لحمي  –انتبهم  –الكنغر 
 ...... شاهدن ................حلل / تلميذات ........ 
 الكنغر ............... . أتعرفنه.................. 

 7 – 1أسئلة الكتاب  :ون الدرس شفوًيامناقشة مضمـ  
  99ص 

 أكمل الفراغ /  -:تقويم ختامي 
 لى.............ذهبت تلميذات الصف الثالث في رحلة إ -1
 قال الدليل الفيل حيوان ............... يحب.......... -2
 ...... تقلد األنسان تأكل............ والموز........... -3
 . يمشي قفزًا ويحمل صغـاره في كيس ... على بطنه..... -4
 . .قوى .............................. ملك الغابة وأ -5
 نشاط بيتي: 
 " الفستق  –" )ذهبت 1قراءة الدرس + تحضير الفقرة

دهشت  –الحيوانات  –)تلميذات  :والموز( + تحليل الكلمات
 انظرن(. –شاهدن  –

 )المعلم الصغير( . أقرأ جملة أعجبتك من الدرس. :غلق الدرس
 ماذا تعلمت من درس اليوم؟

 
 
 
 
 

مالحظة 
صحة 
 القراءة

 
 
 
 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "1: قراءة تفسيرية "الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة .1
 .قرأ الفقرة األولى قراءة صحيحة ومعبرةي .2
 .تج الفكرة العامة للفقرة األولىيستن .3
 .همه لمضمون الفقرة األولى شفوًيايعبر عن ف .4
 .فسر مفردات الفقرة األولى شفوًياي .5
 .الفقرة األولى كتابةً همه لمضمون يعبر عن ف .6
ـــة علــى نظ :مثــل ،اتجاهــات مرغوًبــا فيهــايكتســب قيًمــا و   .7  افــة حديقــة الحيوانــات عنــدالمحافظــ

 .زيارتها
 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر عن 
فهمه 

لمضمون 
النشاط 
 السمعي

  .)تهيئة / أنشودة حديقة الحيوان )طيور الجنة 
 حيوان نشيط جًدا، وذكي جًدا، يقلد اإلنســــان ويأكـل الفسـتق -

  ؟والموز، ما هو
 اختبار قصير: أكمل / 

 األشجار ويأكل الموز. ...يعتبر من أذكى الحيوانات ويتسلق. 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 قرأ الفقرة األولي قراءة تفسيريةي /رض هدف الحصةع. 
 المعلم ثم الطالب ثم مناقشة سريعة /  :قراءة الدرس 

 ؟من رحب بهم-أين ذهبت التلميذات؟  -ما عنوان درسنا؟  -
ما وظيفة الدليل في  - ؟ما أول حيوان شاهدته التلميذات

  ؟الحديقة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (2هـ )

 

 (3هـ )

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

  ؟ماذا فعلت هبة -
 المعلم ثم الطالب. :قراءة الفقرة األولى 
  تحديــد الفكــرة العامـــة للفقــرة األولــى عـــن طريــق )عصـــف

 ذهني(.
 :تتحدث الفكرة العامة للفقرة األولى عن...... أكمل 
 " شفوًيا1مناقشة مضمون الفقرة ":-  

 من رحب بهن؟  - ؟أين ذهبت تلميذات الصف الثالث -
 ؟لماذا دهشت التلميذات-

ف الفيل؟  -  ؟لماذا صاحت مريم -ماذا يحب الفيل؟  -ص 
ف القرود -  ؟على ماذا تتغذى القرود - ؟ص 
هـل زرت حديقـة حيـوان  - ؟ما أكثر حيوان تحب مشاهدته -

 ؟من قبل
 استنبط حق من حقوق االنسان الواردة في الفقرة األولى . -
 ؟ما واجبنا عندما نزور حديقة الحيوان -

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحدث 

األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من 
ـــيب الكاتب بعد  ـــ ــ رض عخالل الفقرة األولى من الدرس ثم تعقـــ

أداؤكما كان أكثر  :الحوار الذي دار بين المتحدث والمستمع
ـــــا كنت  .( يا )....من رائع، قراءتك ممتازة يا ).....(، كمــــ
 موفًقا في أسئلتك، بوركتما على هذا األداء المميز.

 " شفوًيا1مناقشة مفردات الفقرة ": 
 –شـــاهدن  –دهشـــت  –الـــدليل  –رحـــب  –رحلـــة  :مـــرادف -

 صاحت. –انظرن  –المرح 
 نشيطة. –ذكية  –يحب  -قوي  –أضخم  :مضاد -
 –أزهـــــــار  –معلمـــــــات  –تلميــــــذات  –الحيوانـــــــات  :مفــــــرد -

 القرود.
 قفص. -الصف  –حديقة  –حيوان  –الفيل  :جمع -

 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 (6ه)

 انظرن إلى. -رحب بـ  –ذهبت في  :تركيب -
 أجب عن جميع األسئلة  -:تقويم ختامي 

 .................؟أين ذهبت تلميذات الصف الثالث -1
 :أكمل حسب المطلوب لما تحته خط -2

 بالتلميذات " مرادف " ................ الدليلرحب  -
 الفيل " مضاد " .................. أضخمما  -
 نشيطة جًدا "مفرد " ................... القرود -
 قوي " جمع " .................. حيوان الفيل -

 ..........؟جملة مفيدةضع التركيب " رحب بـ " في  -3
 :فرق في المعنى بين -4

 بنت مؤدبة وجميلة. ).............( أزهار -
 الحديقة رائحتها عطرة .)..........( أزهار -

 :"1استخرج من الفقرة " -5
تـــــــاء مبســـــــوطة ............. همـــــــزة وصـــــــل ............  -

 .لمة تدل على الجمع ............. مد بالياء..........ك
 نشاط بيتي: 
 ( تحليل الكلمات الصعبة.2تحضير الفقرة + ) 
 غلق الدرس:  

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 حديقة الحيوان: في الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "2قراءة تفسيرية " :الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .الدرس قراءة جهرية صحيحة معبرةيقرأ  .1
 .ة ومعبرةيقرأ الفقرة الثانية قراءة جهرية صحيح .2
 .ج الفكرة العامة للفقرة الثانيةيستنت .3
 .مه لمضمون الفقرة الثانية شفوًيايعبر عن فه .4
 .الفقرة الثانية شفوًياسر مفردات يف .5
 .مه لمضمون الفقرة الثانية كتابةً يعبر عن فه .6
ات االقتـراب مـن الحيوانـ عـدم–ات الرفـق بالحيوانــ :مثـل ،ًبـا فيهـااتجاهات مرغو يكتسب قيًما و  .7

 .المفترسة
 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

 يعبر
عن 
 فهمه

 لمضمون 
  القصة

أحمد وسـعاد ذهبـا فـي زيـارة حديقـة الحيـوان  :تمهيد عن طريق قصة
مـــع والـــديهما فـــي إجـــازة نهايـــة العـــام الدراســـي، واســـتمتعا بمشـــاهدة 

 األسد والفيل والقرد والطاووس.

د وسعاد في حديقة الحيوان شاهد أحم/: أكملاختبار قصير
  .............و.

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 (1هـ )

 .عرض هدف الحصة / يقرأ الفقرة الثانية قراءة تفسيرية 
 عرض كلمات الفقرة الثانية:  

 أتعرفنه.  –تقلد  –ضحكت  –لحمي  –يمشي  –انتبهن  –الكنغر 
 المعلم ثم التالميـذ ثـم مناقشـة سـريعة كمـا الفقـرة :قراءة الدرس 

 األولى. 
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (2هـ )

 

 (3هـ )

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 " المعلم ثم التالميذ.  -:"2قراءة الفقرة 
  العامة للفقرة الثانية عن......أكمل / تتحدث الفكرة ...... 
 " شفوًيا1مناقشة مضمون الفقرة ":-  

 ؟من يقلد مشيت الكنغر - ؟كيف يمشي حيوان الكنغر -
 ؟على من ضحكت التلميذات - ؟أين يحمل الكنغر صغاره -
 ؟ما واجبنا تجاه هللا الخالق - ؟من الذي خلق الكنغر -
 ؟ما صوت األسد - ؟من ملك الغابة -
 ؟سدمن يقلد صوت األ -
  ؟ما وظيفة الدليل في حديقة الحيوان -
 نسان الواردة في الفقرة.ا من حقوق اإلاستنبط حقً  -

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
الكاتب أو التغذية الراجعـة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحدث 

ــــة، وذلك من خالل  األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجيـ
ــــيب الكاتب بعد عرض الح ـــ وار الفقرة الثانية من الدرس ثم تعقــــ

أداؤكما كان أكثر من رائع، وال  :حدث والمستمعالذي دار بين المت
تنسيا أنه يجب علينا اتبـــاع الدليل في تعليماته ونصائحه 

 واالستفادة من المعلومات التي يقدمها لنا.

 " 2مناقشة مفردات الفقرة":  
 مل . –صغاره  –يحمل  –قفًزا  –انتبهن  –تشير  :مرادف
 صغار. –يمشي  –ضحكت  –يعرف  –اقوى  –محبب  :مضاد
 صغاره. -التلميذات –الحيوانات  :مفرد
 الغابة. –ملك  –كيس  –الكنغر  –األسد  :جمع

 نظر إلى . –محبب إلى  –تشير إلى  :تراكيب
 أجب عن األسئلة: :تقويم ختامي 
 .......................... ؟كيف يمشي الكنغر -1
 ...................... ؟من هو أقوى الحيوانات -2
  :اكتب -3
 يمشي .................. :قفًزا .............. مضاد :مرادف 

مالحظة 
صحة 
القراءة + 
صحة 
 االستنتاج

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 اإلجابات

 

 

مالحظة 
صحة 
األداء 
 والمشاركة

 

 

 

مالحظة 
 صحة 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 (6ه)

 الحيوانات .................. جمع الكنغر.............. :مفرد

 الغابة ................... :مثنى

 .." في جملة مفيدة ................ركيب "نظر إلىضع الت -4
 ....................كلمة "األسد" في جملة مفيدة . وظف -5
 :"2استخرج من الفقرة " -6

 ....... تنوين كسر ............ مد بالياء.........همزة وصل ..

 .......... همزة قطع .......... تنوين فتح هاء مغلقة .........

 تاء مبسوطة ............... الم قمرية ..............

 نشاط بيتي:  
  (.7 – 1) 99حل أسئلة الكتاب ص 
 غلق الدرس: 

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم
 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس  اللغة العربية: المادة

 : قراءة موزعةالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .صحيحة ومعبرةيقرأ الدرس قراءة جهرية  .1
 .بر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًيايع .2
 .قوق والواجبات الواردة في الدرسيستنبط الح .3
 .يقرأ الدرس قراءة وظيفية .4
 .اإلنسانية يحاكم بعض التصرفات .5
 .الرفق بالحيوان والعطف عليه :لمث ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  .6

 الكراسات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع -الدراما  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يرتب 
الكلمات 
لتكوين 
جمل 
 مفيدة

 .تهيئة / أنشودة الحيوانات لطيور الجنة 
  .رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة 

 .لكم –الغابة  –األسد  -
...............................................................  

 

 

مالحظة 
صحة 
 الترتيب

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 (2هـ )

 

 

 يقرأ الدرس قراءة ناقدة. :عرض هدف الحصة 
 المعلم تم التالميذ. :قراءة الدرس 
 مناقشة مضمون الدرس: 

 ؟من رحب بهم - ؟أين ذهب تالميذ الصف الثالث -
 ؟الفيل صف -لماذا دهشت التلميذات؟  -ما وظيفة الدليل؟  -
 ؟رودعلى ماذا تتغذى الق - ؟صف القرود - ؟ماذا يحب الفيل -
 ؟كيف يمشي - ؟أين يحمل صغاره - ؟صف الكنغر -
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟من يقلد م شية الكنغر - ؟على ماذا ضحكت التلميذات -
 ؟من ملك الغابة وأقوى الحيوانات -
 ؟هل تحب أن تكون مثله - ؟ما رأيك في الدليل -
 ؟ما رأيك فيها ؟هل زرت من قبل حديقة الحيوان -
 استنبط حق من حقوق األنسان الواردة في الدرس . -
 استنبط واجب من الواجبات التي ذكرت في الدرس . -
برأيك أين تفضل الحيوانات أن تعيش في حديقة الحيوان أو  -

 ؟ولماذا ،في مكانها األصلي
 ؟نات في حديقة الحيواناتهل صحيح أن يحبس اإلنسان الحيوا-

 ؟ولماذا
ستراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين من خالل ا
ــــدث  ل الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبدي –المستمع  –)المتحـــ

 األدوار داخـل المجموعات حسب االستراتيجية.
األسد حيواٌن برٌي يعيش في الغابة، يغطي جسمه  :المتحدث

الشعر، بيته يسمى عرين، وصوته يسمى زئير، وُيلقب بملك 
ــة، وهو أقوى الحيوانات بال منازع. ــ ـــ ــ  الغابــــ

 ؟هل األسد حيواٌن برٌي أم داجن :المستمع
 حيواٌن بري. :المتحدث
 في الغابة. :؟ المتحدثأين يعيش األسد :المستمع

يغطي جسم األسد  :المتحدث؟ماذا يغطي جسم األسد :ستمعالم
 الشعر.

بيت األسد يسمى  :المتحدث ؟ماذا يسمي بيت األسد :المستمع
 عرين.

صوت األسد يسمى  :المتحدث؟المستمع: ماذا يسمى صوت األسد
 زئير.

 ُيلقب بملك الغابة. :المتحدث ؟بماذا ُيلقب األسد :المستمع

مالحظة 
صحة 
التعبير 
 الشفوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 المشاركة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (4هـ )

 

 

 

 

 (5ه )

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
ا ا لكما على هذه المعلومات القيمة، وكمشكرً  :المتحــــدث والمستمع

ــــد في جسمه؛ فإن قوة اإلنسان في عقله وتفك ــ ــ يره أن قوة األســــ
 وحكمته.

 اقرأ من الدرس ما يدل على: 
 ذهاب التلميذات في رحلة. -
 القرود ذكية تأكل الفستق والموز. -
 هبة تحاكي مشية الكنغر. -
 األسد أقوى الحيوانات وملك الغابة. -
 حاكم التصرفات التالية: :تقويم ختامي 
 وليد يربي قطة ويطعمها ويعطف عليها. )...............( -1
 تالميذ ال يحافظون على نظافة حديقة الحيوان. ).........( -2
 سليم ال يسمع كالم المعلم، ويقترب من قفص األسد.)....( -3
 اد يصيد الحيوانات في موسم التكاثر. ).............(صي -4
 تالميذ يلتزمون النظام والهدوء في الرحلة. ).............( -5
 نشاط بيتي: 

ــــا علــــى الرفــــق بــــالحيوان والعطــــف  - أكتــــب حــــديث شــــريف يحثن
 عليها.

 غلق الدرس: 
 .تمثيل أحداث الدرس بالدراما

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

 

مالحظ 
مدى 
صحة 
 القراءة

 

مالحظة 
صحة 
 اإلجابات

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تدريباتالموضوع  األساسي: الثالث الصف

 :األهداف السلوكية
 .يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة .1
 .يتعرف إلى حروف الجر .2
 .إلى( توظيًفا سليًما في جمل محددة –يوظف حروف الجر )من  .3
 .إلى( توظيًفا سليًما في فقرة محددة –يوظف حروف الجر )من  .4
 .واالنتباه والمحافظة على النظافة يعطي مؤشرات داللية على الجلسة الصحيحة .5

 .الكراسات –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته
يميز 
حرف 
 الجر

 .مشاهدة فيلم قصير عن حروف الجر 
  خًطا تحت حرف الجرضع: 
 –على  –إلى  –اللذان  -بـ  –التي  –هذه  –من  –في  –هذا 

 هؤالء 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 
 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (1هـ )
 
 (2هـ )
 
 
 
 

 :المعلم ثم التالميذ. -قراءة الدرس 
 إلى( في الفراغ –يوظف حرف الجر )من -عرض هدف الحصة:

 قراءة السؤال مرتين قبل التالميذ. -:التدريب األول 
من الكتاب  100حل سؤال ص -تحديد المطلوب من السؤال  -

 المدرسي. 
 تصحيح المعلم للسؤال وتوجيه الطالب. -

 قراءة السؤال مرتين ثم تحديد المطلوب. :التدريب الثاني
 المدرسة. : سرت من البيت إلىمثل ،تعني ابتداء الغاية :م نْ 
سهرت إلى  :مثل ،تعني انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية :إلى

 
مالحظة 
صحة 
 القراءة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 

 (3هـ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (4هـ )
 

 
 

 الفجر. 
 من الكتاب المدرسي.  100ص  2توجيه التالميذ إلى حل سؤال  -

ـــي بين  ــ من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التال
ـة الراجعة( مع تبديل الكاتب أو التغذي –المستمع  –)المتحــــدث 

ــل المجموعات حسب االستراتيجية.  األدوار داخـ
نتعرف اليوم إلى حروف الجر، وهي الحروف التي  هيا :المتحدث

إلى، على، في، من،  :مثل ،تكون مرتبطة بما بعدها وتجر األسماء
 عن.

 ما هي حروف الجر؟ :المستمع
 المتحدث: هي الحروف التي تكون مرتبطة بما بعدها.

 ماذا تجر األسماء؟ :المستمع
 المتحدث: تجر األسماء، وتصبح مكسورة.

حروف الجر  :المتحدث ؟هل حروف الجر ضعيفة أم قوية :المستمع
 قوية. 

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
 بوركتما ؛ فلغتنا العربية ال تستغني عن حروف :المتحــــدث والمستمع

 الجر؛ فبدونه يصبح الكالم غير مترابط وبدون معنى مفهوم. 
 من الكتاب المدرسي بعد قراءته. 101ص  3حل التالميذ للسؤال 

 إلى(  –أكمل الفراغ بحرف جر مناسب )من  -:تقويم ختامي 
 يصنع الخبز ......... الدقيق. -1
 ......... مدينة القدس.سافر أبي .......... -2
 ينقل أخي الصخور ........... الجبل ............ المناشير. -3
 تبرع عمي .......... ماله الخاص للفقراء والمحتاجين.  -4
 استخرج من الدرس جميع حروف الجر.:نشاط بيتي 
 ؟ماذا تعلمت من الدرس اليوم :غلق الدرس 

 
 
 
 
 

 
مالحظة 
مدى 
 صحة
 المشاركة
 

 
 
 

مالحظة 
صحة 
 اإلجابات
 

 
متابعة 
النشاط 
 البيتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس  : اللغة العربيةلمادةا

 : كتابة + خطالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .ومعبرةيقرأ الفقرة المراد كتابتها قراءة صحيحة  .1
 .قرة من النص في الكتاب المدرسيف ينسخ .2
 .نسخ فقرة من النص في دفتر النسخي .3
 .تابة حرف النون مواضعه المختلفةيتعرف إلى كيفية ك .4
 .المعطاة مع مراعاة أصول خط النسخيكتب جملة الخط  .5
ر قيمة جمال الخط ترتيبه و  .6  حسن كتابته .يقد 

 .الكراسات –الكتب  -ل مسج –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع -المحاكاة  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يميز 
الكلمات 
التي بها 
حرف 
 النون 

 نشيد مسجل عن حرف النون. 

 :ضع خًطا تحت الكملة التي بها حرف النون 

 –برتقال  –عنب  –نبراس  –نرمين  –مدرسة  –معلم  –ليمون 
 أغنام 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 (1هـ )

 

 

 :ـــ  -كتابة أشكال حرف النون )ن  تمهيد ــ ـــنـ ـــ ـــ -ــ ــ  ن( –ــن ــ
 حرف النون بخط النسخ.يكتب  -:عرض هدفة الحصة 

 من الكتاب. 101عرض الفقرة الخاصة بالنسخ ص  :الكتابة
قراءة الفقرة ومناقشتها شفوًيا ثم اختيار مجموعة من الكلمات 

 وكتابتها.
 يقوم الطالب بالكتابة مع توجيه المعلم لهم .

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (2هـ )

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4هـ )

 

 (5ه)

 

من  102يقوم المعلم بتوجيه التالميذ بنسخ الفقرة " ثانًيا" ص -
 المدرسي كواجب بيتي على دفتر النسخ.الكتــــاب 

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
ل الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبدي –المستمع  –)المتحــــدث 

 األدوار داخـل المجموعات حسب االستراتيجية.
ن، أنا حرف النون تزينني نقطة فوق رأسي، ولي صورتا :المتحدث

 حرف شمسي وشكلي جميٌل جًدا. -أيًضا–وأنا حرفٌ متصل، وأنا 
أنا اسمي حرف  :المتحدث ؟ما اسمك أيا الحرف الجميل :المستمع
 النون.

 لي صورتان. :المتحدث ؟كم صورة لك :المستمع
أنا حرف  :المتحدث ؟هل أنت حرف متصل أم منفصل :المستمع
 متصل 
أنا حرف  :المتحدث ؟هل أنت حرف قمري أم شمسي :المستمع
 شمسي.
بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين  :)التغذية الراجعة(الكاتب

لقد أحسنتما، هيا مًعا نكتب جملة الخط  :المتحــــدث والمستمع
 خلف معلمنا الرائع.

عرض الجملة على الطالب ثم قراءة الجملة من قبل  -:النسخ
لة كتابة صحيحة المعلم ثم الطالب، ومن ثم كتابة المعلم للجم

 على السبورة.
 َنُحن َأبْنَاء ِفَلْسطيَن َنْعَتزُّ ِبَوَطِننا.

 محاكاة الطالب لكتابة المعلم مع مراعة قواعد النسخ العربي.
 اكتب كلمات بها حرف النون حسب قواعد النسخ.  -:نشاط بيتي
 عرض مجموعة من كتابات الطالب المجيدين.-:غلق الدرس

  ؟اليومماذا تعلمت من درس 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

متابعة 
كتابات 
 الطالب

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : إمالء اختباري الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .اإلمالئي من المعلم دون أن يراه النص يستمع إلى .1
 . يعبر عن فهمه لمضمون النص اإلمالئي شفوًيا .2
 .توظيًفا سليًما (! -؟ )عالمتي الترقيم  يوظف .3
 –النظافـة  –دقـة المالحظـة  –حسـن اإلصـغاء  :مثـل ،مهارات مرغوًبـا فيهـايكتسب عادات و  .4

 .جمال الخط ووضوحه –استخدام عالمات الترقيم 
 .بطاقات –الكراسات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة التعليميةالوسائل 

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يوظف 
عالمات 
الترقيم 
في 
 الجملة

 / مشاهدة فيلم قصير عن عالمات الترقيم.

 ة:ترقيم مناسبأكمل بعالمة 

وسنزور مدينة       سنذهب في رحلة يوم الجمعة      قال المعلم 
 أصداء 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 

 (2هـ )

  103العرض / توجيه التالميذ بفتح الكتاب ص. 
مالء ومالحظـة لمعلم من التالميذ قراءة سؤال اإليطلب ا -

 عالمتي الترقيم )؟ / !(.
أين  :بعد السؤال، مثال :يشرح المعلم العالمات /عالمة االستفهام

  ؟تقع عاصمة فلسطين
بعد أسلوب التعجب، مثال: ما أجمل شاطئ  :عالمة التعجب -

 البحر !

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
ل الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبدي –المستمع  –)المتحــــدث 

 األدوار داخــــل المجموعات حسب االستراتيجية.

اليوم موضوعنا عن عالمات الترقيم، وهي العالمــــات  :المتحدث
منها عالمـة االستفهام وهي تشبه رأس  التي تزين الجمل والعبارات،

قة المالبس، وتوضــــع بعد أدوات االستفهام ، ماذا، لماذا :مثل ،عال 
هل، أين، متى، وعالمة التعجب وهي أشبه بخط عمودي أسفله 

ــة، وتعبر عن التعجب متكلم من شيء. ــ ــ ـــ ــ ــ  نقطــ

 قيم.عالمات التر  :المتحدث ؟ما اسم موضوعنا اليوم :المستمع

 ؟متى توضع ونستخدم أداة التعجب " ما " :المستمع

 توضع عن تعجب المتكلم من شيء ما. :المتحدث

 ؟متى نستخدم أداة االستفهام ماذا :المستمع

 للسؤال عن الشيء. :المتحدث

 ؟متى نستخدم أداة االستفهام لماذا :المستمع

 للتفسير وتوضيح السبب. :المتحدث

 متى نستخدم أداة االستفهام متى؟ :المستمع

 للسؤال عن الزمن. :المتحدث

 ؟متى نستخدم أداة االستفهام أين :المستمع

 للسؤال عن المكان. :المتحدث

 متى نستخدم أداة االستفهام ُمْن؟ :المستمع

 للسؤال عن الفاعل. :المتحدث

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين  :)التغذية الراجعة(الكاتب
م حــــدث والمستمع، هل عرفتم يا أصدقائي أهمية عالمـات الترقيالمت

 ؟مثل أدوات االستفهام وعالمة التعجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

مالحظة 
صحة 
 الحل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقويم ختامي: 
 من الكتاب المدرسي. 103حل سؤال )ثانًيا( ص 

 نشاط بيتي:- 
 كمل الفراغ بعالمة ترقيم مناسبة:أ

 أين تقع قلعة برقوق  -1
 ما أكبر سور الصين  -2
 لماذا نلبس المالبس القطنية صيًفا  -3
 ما أجمل صديقة المدرسة  -4
 غلق الدرس: 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

رصد 
 النتائج
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 : في حديقة الحيوانالدرس : اللغة العربية المادة

 : تعبيرالموضوع : الثالث األساسي الصف

 األهداف السلوكية:

 يعبر عن صور الدرس بجمل شفوية كاملة المعنى. .1
 يعبر عن مشهد محدد بجمل شفوية كاملة المعنى ومترابطة. .2
 الدفاع عن المظلوم. –االتصــــاف بصفة العدل  :مثل ،يكتسب قيًما واتجاهات مرغوًبا فيها .3

ـــات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية  لدرس.اصور  –لوحة مكبرة  –الكراســـ

 مثلث االستماع. –: الحوار والمناقشة االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يوظف 
كلمة في 
جملة 
 مفيدة

 ؟جميل ملئ باألزهار واألشجار الجميلة، ما هو مكان واسع 

 :وظف كلمة " حديقة " في جملة مفيدة 

1- ......................................... 

مالحظة 
صحة 
 التوظيف

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 (1هـ )

 

 

 (2هـ )

 

 

ـــا شفوًيا مع عرض صور الدرس - في حديقة الحيوان ومناقشتهـــ
 التالميذ والتعبير عنها بجمل مفيدة شفوًيا.

 يعبر عن مشهد محدد بجمل مفيدة كتابًيا. عرض هدف الحصة:
على سؤال  104العرض / توجيه التالميذ لفتح الكتاب ص 

 التعبير.
 تحديد المطلوب من السؤال.  -قراءة سؤال التعبير.  -
 :والمطلوب شفوًياشرح الجملة  -

 عامر في الصف الثالث، يربي قطةا في حديقة منزله.

حضار جمل مفيدة لتعبر عن  الطلب من التالميذ تأمل الجملة وا 
 :مثلتمية لها وكتابتها على السبورة، هذه الجملة وتكون من

 عامر تلميذ مجتهد يدرس في الصف الثالث األساسي. -أ

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 في الشارع. يام شاهد عامر قطة تلعبفي يوم من األ -ب
 فتوجه لها وأخذها معه إلى المنزل. -ت
 اهتم عامر بالقطة وبنى لها منزاًل في حديقة المنزل. -ث

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
ل الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبدي –المستمع  –)المتحــــدث 

 اتيجية.األدوار داخـــل المجموعات حسب االستر 
لقد أمرنا اإلسالم بالرفق بالحيوان، واالعتناء به وعدم  :المتحدث

إيذائه أو تعذيبه، بل يجب علينا توفير الطعام والماء والعالج 
ـــن وخصوًصا للحيوانات األليفة. ــ ـــ ــ  والمسكـــ

  ؟بماذا أمرنا اإلسالم :المستمع
 أمرنا اإلسالم بالرفق بالحيوان. :المتحدث
 ؟ماذا يجب علينا تقديمه للحيوان :المستمع
 الطعام والماء والمسكن والعالج. :المتحدث
 ؟ما رأيك في طفل يعذب الحيوانات ولماذا :المستمع
 ال يعجبني؛ ألن اإلسالم أمرنا بالرفق بالحيوان. :المتحدث

الكاتب )التغذية الراجعة(، بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين 
أمر  -سبحانه–بارك هللا فيكما، إن هللا  :المتحــــدث والمستمع

باإلحسان في كل شيء، حتى مع الحيوان، فلنكن جميًعا من 
 الرفقاء بالحيوان.

 من الكتاب المدرسي. 104حل سؤال التعبير ص  :تقويم ختامي
 :نعبر عن المشهد اآلتي بجمل مفيدة ومترابطة: نشاط بيتي

 إلى مدينة أصداء()ذهاب طالب الصف الثالث في رحلة مدرسية 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج

 



 

218 
 

 : قمح بالديالدرس : اللغة العربية لمادةا

 : استماعالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .يعدد آداب االستماع بلغة سليمة .1
 .يحدد الفكرة العامة لنص االستماع .2
 .ماعيعبر عن فهمه لمضمون االست .3
 .قيم واالتجاهات الواردة في النصيستنتج ال .4
 .يتعرف إلى شخصيات القصة الواردة في النص .5
 يعتز باألهازيج الشعبية الفلسطينية . .6

 -عآداب االستمالوحة  –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية
 .المسجل

 مثلث االستماع. -السرد القصصي  –لعب األدوار  –المناقشة و  : الحواراالستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 
للنشاط 
 السمعي

  القمحتهيئة: أنشودة. 
نشاط سـمعي / أقـوم فـي الصبــاح ألذهـب إلـى الحقـل ألزرع وأحصـد 

 ؟ألذ الثمار وأطيبها فمن أنا
 أكمل / يذهب ............ إلى أرضه صباًحا.

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1ه)

 

 

 

 من حكايات الجدة. :عنوان االستماع 
 .هدف الحصة: يعبر عن فهمه لمضمون نص االستماع 
 .عرض لوحة أداب االستماع: وقراءتها واالتفاق على بنودها 
 :االستماع للنص مرتين: ثم مناقشة شفوية 
 ؟ما الشخصيات التي ذكرت في نص االستماع -
  ؟االستماعما الفكرة الرئيسية التي يدور حولها نص  -

 

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (2هـ )

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 (4ه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أكمل الفراغ  
 .............:تتحدث الفكرة العامة للنص المسموع عن

 :أجب بنعم أو ال
ادة في حصد السنابل.    )   ( كان الحصادون يستخدمون الحص 

 ثم مناقشة شفوية: :االستماع الثالث للنص 
ماذا كانوا يحملون  - ؟متى كان الحصادون يذهبون إلى الحقل-

 ؟معهم

 ؟حصادون يستخدمونها لحصاد السنابلاألداة التي كان الما -

 ؟يستمتعون بوقتهم رغم العمل الشاقكيف كان الفالحون -

 ؟كان الحصادون يشعرون، وهم يحصدون ماذا كان ينشدون؟ كيف 

 ؟ما رأيك فيمن يهمل أرضه - ؟لماذا نحب العمل في االرض-

تمدون على ما رأيك في أشخاص يمتلكون األراضي الزراعية، ويع-
 ؟المساعدات وال يزرعونها

 ؟ما الحقوق والواجبات الواردة في النص-

 اسرد قصة نص االستماع بلغتك الخاصة.-

/ من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار بين 
الكاتب أو التغذية الراجعة( يتم عرض أسئلة  –)المتحدث المستمع 

ي وتجهيز إجاباتها، من الكتـــاب المدرس 105االستمــــاع ص
وتعقيب الكاتب عليها من خالل المجموعــــات الثالثية مع تبديل 

 األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية .

 اختر االجابة الصحيحة: :تقويم ختامي 
فــي قــديم الزمـــان كــان الرجـــال والنســاء يـــذهبون مبكــرين إلـــى  -1

 المزارع( –المدارس  –)الحقول 
 –أثنـاء موســم الحصــاد كــان الرجــال يأخــذون معهــم )المناجــل  -2

 جميع ما سبق(.–األكل  –الماء 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 –كـــــان المزارعــــــون يســـــتخدمون لحصــــــد القمـــــح )الحصــــــادة  -3
 المحراث(. –المناجل 

ــوا  –هازيج الشعبية اء العمل كان الفالحون )يغنون األأثن-4 يحكــ
 جميع ما سبق(. –الحكايات والنوادر 

 الهواء(. –الطعام  –معنى كلمة زاد )الماء  -5
 .يقوم التالميذ بتقمص شخصية هند والجدة وتمثيل القصة 
 نشاط بيتي: 
 جمل مفيدة.  3صف عمل الفالح بـ  -
 غلق الدرس: 
 

 معلومات  
  

 مواقف          في النص           شخصيات 
 

 مقوالت  
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : محادثة + قدوةالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .الدرس شفوًيا ه لمضمون صوريعبر عن فهم .1
 .يتوقع عنوان الدرس من خالل الصور .2
 .رأ الدرس قراءة صحيحة بالمحاكاةيق .3
 .يحدد الفكرة العامة للدرس .4
 .يقرأ كلمات الدرس الجديدة .5
 .عبر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًياي .6
 .لمثمرةزراعتها بالحبوب احب األرض و  :مثل ،ت مرغوًبا فيهااتجاهايكتسب قيًما و  .7

 .لوحة المحادثة –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة التعليميةالوسائل 

 .مثلث االستماع –لعب األدوار  –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر عن 
فهمه 
للنشاط 
 السمعي

  :114القمح صنغني سنابل تهيئة. 
مكان واسع يزرع فيه الفالح القمح ويسقيه بالمــــاء حتى ؟ ما أنا

 موسم الحصاد. )....................(
 ............. و...........يزرع الفالح في الحقل .......أكمل: 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 (1ه)

 

 

 (2هـ )

 

 من حكايات الجدة.: عنوان االستماع 
 يعبر عن فهمه لمضمون نص االستماع. :هدف الحصة 
 وقراءتها واالتفاق على بنودها. :داب االستماععرض لوحة آ 
 عرض أهداف الحصة:  
  يقرأ الـدرس قـراءة صـحيحة  -2يعبر عن صور الدرس شفوًيا

  .بالمحاكاة
 عرض لوحة المحادثة:  
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 (4ه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــة للــدرس  –" 1مــاذا تشــاهد فــي الصــورة " - ؟كــم صــورة جزئي
 ؟ما اسم اآللة

 " ــد - ؟"2مــاذا تشــاهد فــي الصــورة  - ؟مــاذا يفعــل الرجــل والول
مـاذا تشـاهد  – ؟مـا اسـم اآللـة - ؟"3ماذا تشاهد فـي الصـورة "

 ؟"4في الصورة "
 مــا أكثــر شــيء  - ؟لمــاذا يجتمــع االهــل - ؟مــاذا تفعــل المــرأة

  ؟أعجبك في صور الدرس
 - ؟ما عنوان الدرس المستنتج من خالل الصور 
 عبر عن الصورة األولى والرابعة بجملتين مفيدتين: 
1.............................2............................. 
 المعلم ثم الطالب. :قراءة الدرس مرتين 
 عصف ذهني"العامة للدرس عن طريق "د الفكرة تحدي 

 ......مة للدرس عن ...............أكمل / تتحدث الفكرة العا
/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 

يل الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مـع تبد –المستمع  –)المتحـــــدث 
 األدوار داخـــل المجموعات حسب االستراتيجية.

ادة من  :المتحدث المنجل من أدوات الزراعة القديمة، بينما الحص 
ــة الحديثة، وكالهما يستخدمان في حصاد سنابل  أدوات الزراعــ
ح الوقت والجهد.  القمح، واألدوات واآلالت الحديثة توفر على الفال 

ما اسم الشخص الذي يقوم بزراعة وحراثة وسقاية  :المستمع
ح. :المتحدث ؟وحصاد ألرض  الفال 

 ؟هل المنجل من أدوات الزراعة القديمة أم الحديثة :المستمع
 المنجل من أدوات الزراعة القديمة. :المتحدث
ادة من أدوات الزراعة القديمة أم الحديثة :المستمع  ؟هل الحص 
ادة من أدوات الزراعة الحديثة. :المتحدث  الحص 
 ؟من أفضل، األدوات القديمة أم الحديثة في الزراعة :المستمع
 األدوات الحديثة أفضل بالطبع. :المتحدث
 ؟ولماذا :المستمع
 ألنها توفر الوقت والجهد. :المتحدث

مالحظة 
صحة 
التعبير 
 الشفوي 

 

 

 

 

 

مالحظة 
 صحة
 الحل

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 (6ه)

ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ لذي دار اــوار الكاتب )التغذية الراجعة(، بعد إعادة سرد الحــــ
ر عمل بين المتحــــدث والمستمع: يجب علينــــا  أن نحب ونقد 

ح؛ فلواله لما أخرجت األرض خيراتها لنا.  الفال 
 قراءة كلمات الدرس الجديدة:  

أكيـاس  –تجمـع  –سـيقانها  -أضـخم  –الحصـادة  –وفيـر  –عمليـة 
 أمــــة .  –حمدوا  –فطحنت  –المحصول  –الجرار  –منتظمة  –
  :حلل إلى مقاطع 

 ..................... سيقانها .....الحصادة ........
 109ص 6-1أسـئلة الكتـاب  :مناقشة مضمون الدرس شفوًيا 

  .من الكتاب
 أكمل الفراغ: :تقويم ختامي 

 رافق سعيد أباه إلى ................. القمح.
 جهز سعيد نفسه منذ ....... الباكر.

 كان الوالد ينتظر ................ لتقص السنابل.
 .................. إلى البيت.نقل األب األكياس بـ 

 قال األب: ال .......... في أمة ......... مما ال تزرع.
 :نشاط بيتي- 
 " يا بني( –" )أحب 1قراءة الدرس + تحضير فقرة. 
 اقرأ جملة مفيدة أعجبتك من الدرس. :غلق الدرس 

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "1: قراءة تفسيرية "الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :السلوكيةاألهداف 
 .الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرةيقرأ  .1
 .قرة األولى قراءة صحيحة ومعبرةيقرأ الف .2
 .تج الفكرة العامة للفقرة األولىيستن .3
 .ايعبر عن فهمه لمضمون الفقرة األولى شفويً  .4
 .فسر مفردات الفقرة األولى شفوًياي .5
 .لمضمون الفقرة األولى كتابةً  يعبر عن فهمه .6
ــا و  .7 ــا فيهــااتجيكتســب قيًم ـــة علــى نظ :مثــل ،اهــات مرغوًب افــة حديقــة الحيوانــات عنــد المحافظــ

 .زيارتها
 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 
للنشاط 
 السمعي

 :114نغني سنابل القمح ص  تهيئة. 
آلة حديثة تستخدم لقص السنابل وفصل حبــوب القمح وتجمع القش 

 وتوفر الوقت والجهد، فما هي؟
 ............. و........ و.......تستخدم الحصادة لـ  أكمل:

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 (1ه)

 يقرأ الفقرة األولى قراءة تفسيرية.  :عرض هدف الحصة 
 قراءة كلمات الفقرة:  

 الموسم  –يستطيع  –الحصادة  –رؤية  -وفير  –عملية 

 يستطيع ................. عملية .......... :حلل........ 

 

 

 

 

 

 



 

225 
 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 (2هـ )

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 (4ه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 لم ثم التالميذ ثم مناقشة شفوية:المع :قراءة الدرس 
 ؟لماذا أراد سعيد مرافقة والده - ؟ما عنوان الدرس -
ماذا أعدت  - ؟ماذا فعلت الحصادة عندما وصلت الحقل -

 ؟الجدة
 المعلم ثم التالميذ. :ولىقراءة الفقرة األ 
 .تحديد الفكرة العامة عن طريق العصف الذهني 
 الفكرة العامة للفقرة األولى عن ..............تتحدث  كمل:أ 
 مناقشة مضمون الفقرة األولى شفوًيا: 

 ؟كيف كان الموسم ؟لماذا أراد سعيد مرافقة والده الى الحقول

 ؟ماذا فعل منذ الصباح الباكر ؟لماذا لم يستطع سعيد النوم
 ؟ماذا كان ينتظر الوالد - ؟إلي أين خرج سعيد مع أبيه

 ؟من األدوات الحديثة أم القديمة في حصد القمحهل الحصادة 
لماذا يجب علينا اإلكثار من  - ؟في أي فصل تحصد سنابل القمح

 ؟زراعة القمح
 ؟ما الحقوق والواجبات الواردة في الفقرة األولى

 ؟ما رأيك في رجل لديه حقل وال يزرعه وال يهتم به
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 

الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل األدوار  –المستمع  –)المتحدث 
داخل المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من خالل الفقرة األولى 

ــيب الكاتب بعد عرض الحوا ـــ ــ ر الذي دار بين من الدرس ثم تعقــــ
: أداؤكما كان أكثر من رائع قراءتك ممتازة يا مستمعالمتحدث وال

)...(، كما كنت يا )...( موفًقا في أسئلتك، بوركتما على هذا األداء 
 المميز، نعم، فما أجمل قمح بالدي!

 قشة مضمون مفردات الفقرة األولى:منا 
 الحصادة  –الوفير  –الموسم  –الحصاد  –يشاهد  –يرافق  :مرادف

 سعيد  –جيد  –وفير  –الخير  –الصباح  –الباكر  –أحب  :مضاد
 حقول. :مفرد
 العام. –الحصادة  –الليلة  –عملية  –الموسم  :جمع

مالحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
التعبير 
 الشفوي 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

226 
 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (6ه)

 خرج مع. –لى يرافق إ :تراكيب
 أجب: -:تقويم ختامي 

 ..................؟راد سعيد مرافقة والده الى الحقوللماذا أ -1
  ؟ولماذا ؟بهاما رأيك في رجل لديه أرض وال يزرعها وال يهتم  -2
 :أكمل حسب المطلوب لما تحته خط -3

 " مرادف "..........  وفيرٌ والخير  -أ
 والده " مضاد " ......... سأل -ب
 القمح " مفرد " .......... حقولباه الى يرافق أ -ت
 جيد " جمع " ........... فالموسم -ث
 " مثنى " ................ الحصادة :أجاب الوالد -ج

 :فر ق في المعنى بين -4
 )...................( العاموسم جيد هذا الم  -أ

 الصياد على سطح الماء )....................( عام -ب
 ...... حرف جر......": اسم إشارة .1استخرج من الفقرة " -5

 ... هاء مغلقة .... تنوين ضم ..... همزة قطع .مد بالياء ...
 قراءتها.2تحضير الفقرة " :نشاط بيتي + " 

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 قمح بالدي: الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "2قراءة تفسيرية " :الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 معبرة .صحيحة و يقرأ الدرس قراءة جهرية  .1
 . ثانية قراءة جهرية صحيحة ومعبرةيقرأ الفقرة ال .2
 .ج الفكرة العامة للفقرة الثانيةيستنت .3
 .مه لمضمون الفقرة الثانية شفوًيايعبر عن فه .4
 .شفوًياسر مفردات الفقرة الثانية يف .5
 .مه لمضمون الفقرة الثانية كتابةً يعبر عن فه .6
ـــة عالماحتــرام قــوانين األمــاكن العامــة و  :مثــل ،اتجاهــات مرغوًبــا فيهــايكتســب قيًمــا و  .7 لــى حافظــ

 .النظافة والنظام العام
 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يفسر 
المفردات 
 كتابًيا

 112تهيئة / نغني سنابل القمح ص. 
 ..... مضاد أجاب.................اكتب / مرادف رؤية ...........

 .الليلة....................جمع ..... مفرد حقول ............ -

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 (1ه)

 :يقرأ الفقرة الثانية قراءة تفسيرية. عرض هدف القصة 
 " 2عرض كلمات الفقرة:" 
 –منتظمة   –أكياس  –تفصل  –سيقانها  –تقص   –شاهدها  -

 حمدوا  –طحنت  –المحصول  –الجرار  –ُسرَّ 
 الجرار ............... المحصول .............. :حلل 
 المعلم ثم التالميذ ثم مناقشة شفوية سريعة كما  :قراءة الدرس

 "1فقرة "

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (2هـ )

 

 

 (3هـ )

 (4ه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 

 " المعلم ثم الطالب المجيدون. :"2قراءة الفقرة 
 قرة.ثم تحديد الفكرة العامة للف 
 قرة الثانية تتحدث عن.........الفكرة العامة للف: أكمل....... 
 مناقشة مضمون الفقرة الثانية شفوًيا: 
 ؟لماذا ُسرَّ سعيد - ؟ماذا فعلت الحصادة في الحقل -
 ؟لماذا فرحت الجدة - ؟كيف نقل والد سعيد األكياس الكثيرة -
 ؟ماذا أعدت بعد طحن القمح - ؟ماذا فعلت بالقمح -
 ؟ما واجبنا اتجاه النعم - ؟القمح من النعمهل  -
  ؟ماذا قال األب بعد تناول الخبز -
 .ريقتي حصاد القمح قديًما وحديًثاقارن بين ط -
 .اذكرها ؟هل يوجد صعوبات تواجه زراعة القمح في فلسطين -
 ؟قرةما القيم الواردة في الف - ؟ما الحقوق الواردة في الفقرة الثانية -
 ؟يستخدم األدوات الحديثة في حصد القمحما رأيك في مزارع ال  -

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين )المتحدث 
الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل األدوار داخل  –المستمع  –

المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من خالل الفقرة الثانية من الدرس 
ــيب الكاتب بعد عرض ــ : ر الذي دار بين المتحدث والمستمعالحوا ثم تعقـ

أداؤكما كان أكثر من رائع قراءتك ممتازة يا ).....(، كما كنت يا 
ال ).....( موفًقا في أسئلتك، بوركتما على هذا األداء المميز، نعم؛ ف

 !خير في أمة  تأكل مما ال تزرع
 مناقشة مهارات الفقرة الثانية: 
 –منتظمة  –حزم  –السنابل  –تقص  –أضخم  –صاح  :مرادف
ت.  أعد 
–فرحت  –الكثيرة  –بدأت  –الجافة  –بعد  –قصير  –أضخم  :مضاد
 قلياًل.
 حزم. –حبوب  –سيقان  –السنابل  –االكياس  :مفرد
 اآللة.  –الحصادة  –النعمة  –المحصول  –البيت  –الجرار  :جمع

 نقل بـــــ. -ُسر  بـــ  –تجمع في  –تفصل في  :.تراكيب
 أجب :تقويم ختامي: 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
التعبير 
 الشفوي 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (6ه)

 ..........؟ماذا فعلت الحصادة عندما وصلت الحقل -1
 ؟ولماذا ؟ما رأيك في رجل يستخدم الحصادة في حصد القمح -2
 مرادف تقص: ......... مضاد قصير:........ :اكتب -3

 ............ :.. مفرد األكياسجمع اآللة: .............. 
 : ...............مثنى الحصادة 

 : فر ق في المعنى بين -4
 الحصادة سنابل القمح . )....................( تقص -أ
 المعلمة قصة للتلميذات . )...................( تقص -ب

 :(2استخرج من الفقرة ) -5
 تنوين كسر ......... تاء مربوطة .......... الم قمرية .......

 رف جر ......... اسم إشارة ...........مد بالياء .......... ح 
 تاء مبسوطة .......... الم شمسية ........ همزة قطع ...... 

 ......ى( في جملة مفيدة ............ضع التركيب )نقل إل -6
 ( 6 – 1قراءة الدرس + حل أسئلة الكتاب ) :نشاط بيتي 

 109ص 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 قمح بالدي :الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 قراءة موزعة :الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة. -1
 .يعبر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًيا -2
 .يستنبط الحقوق والواجبات الواردة في الدرس -3
 .يقرأ الدرس قراءة وظيفية -4
 .يحاكم بعض التصرفات اإلنسانية -5
 .المحافظة على األرض والتمسك بها :مثل ،يكتسب قيًما واتجاهات مرغوًبا فيها -6

 الكتب. –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 مثلث االستماع. –لعب األدوار –الدراما  –: الحوار والمناقشة االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته
يرتب 
كلمات 
لتكوين 
جملة 
 مفيدة

 .أغنية فالح بالدي: تهيئة
 :لتكون جملة مفيدةرتب الكلمات 

ة   بجمع ............................ –المحصول  –فرحت  –الجد 

مالحظة 
 صحة
 الترتيب

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1ه)

 (2هـ )

 

 

 

 .ناقدةقراءة الدرس قراءة رض هدف القصة / ع

 المعلم ثم التالميذ. :قراءة الدرس

 :مناقشة مضمون الدرس شفوًيا 

 ؟لماذا أراد سعيٌد مرافقة والده إلى الحقول -
 ؟بماذا كانوا يحصدون القمح قديًما ؟ما اسم آلة حصاد القمح -
 ؟ماذا فعلت الحصادة عندما وصلت الحقل -
  ؟ماذا أعدت الجدة ؟لماذا فرح سعيد -

مالحظة 
صحة 
 القراءة

 

مالحظة 
صحة 
التعبير 
 الشفوي 
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (3هـ )

 

 (4ه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 

 ؟تناول الخبز الشهيماذا قال األب بعد  -
 ؟في أي فصل ُتحصد سنابل القمح -
 ؟لماذا يجب علينا اإلكثار من زراعة القمح في بالدنا -
 استنبط الحقوق والواجبات التي ذكرت في الدرس. -
 ؟وكيف نحافظ عليها ؟ما واجبنا تجاه األرض -

 اقرأ من الدرس ما يدل على: 
 .حب سعيد لرؤية الحصاد 
 .ادة  آلية عمل الحص 
 لجدة للخبز.تجهيز ا 

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
ـــــدث  ــ ــ بديل الكاتب أو التغذيـة الراجعة( مع ت –المستمع  –)المتحـــ

ـــل المجموعات حسب االستراتيجية.  األدوار داخـــ

ح في  ــــال  المتحدث: أنا حبٌة صفراء ناعمة الملمس، يبذرني الفـــ
ويغطيني التراب، يسقيني بالماء؛ فتنمو جـذوري، ثم تنمو األرض، 

ـــــي  ساقي لشق طريقها إلى سطح األرض، ويزداد طولي، وتتفرع أوراق
 الخضراء وتكبر.

 ؟: ما صفة حبة القمحالمستمع

 المتحدث: حبة القمح حبٌة صفراء ناعمة الملمس.

 ؟: كيف يزرع الفالح حبة القمحالمستمع

الفالح في األرض ويغطيها بالتراب، ثم يسقيها ؛ المتحدث: يبذرها 
فتنمو جـذوري، ثم تنمو ساقي لشق طريقها إلى سطح األرض، ويزداد 

ــــي الخضراء وتكبر.  طولي، وتتفرع أوراقـ

 ؟المستمع: ما صفة حبة القمح

 المتحدث: حبة القمح حبٌة صفراء ناعمة الملمس.

 ؟: كيف يزرع الفالح حبة القمحالمستمع

حدث: يبذرها الفالح في األرض ويغطيها بالتراب، ثم يسقيها؛ المت

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ه)

 فتنمو الجذور ثم الساق ثم األوراق .

 ؟: إلى أين ُتحمل حب ات القمح بعد الحصادالمستمع

 المتحدث: ُتحمل حبات القمح في أكياس خاصة.

 ؟: كيف تحول حب ات القمح إلى دقيقالمستمع

لنا حبوب القمح إلى  المتحدث: نذهب بها إلى المطحنة ؛ فتحول
 طحين.

 ؟: ماذا يصنع الخباز من الدقيق المعجون المستمع

 المتحدث: يصنع الخباز من العجين خبًزا شهًيا.

ذي دار بين بعد إعادة سرد الحوار ال :الكاتب )التغذية الراجعة(
: نعم؛ فالقمح المصدر الرئيس لغذاء اإلنسان؛ المتحــــدث والمستمع
 ه في مساحات   واسعة  من وطننا الجميل.فلنعتني به، ولنزرع

 حاكم التصرفات التالية:تقويم ختامي : 
 .......(والده في العمل باألرض. ).....سعيد يساعد  .1
 تلميذ ال يحافظ على أرضه وال يهتم بها. )..........( .2

 ..............( تأكل مما ال تزرع. )............أمة  .3

 ....(والعناية بها. )....تنظيف األرض نتعاون جميًعا في  .4
 ــر  :نشاط بيتي اجمع صوًرا من قرى ومدن بالدنا فلسطين تظهــــ

 جمال أرضنا الفلسطينية.
 تمثيل أحداث الدرس بالدراما. :غلق الدرس 

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تدريباتالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 لدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة.يقرأ ا .1
 .( ويكتبه في الفراغ من جمل محددةعن–على  -)في  حرف الجر المناسب يحدد .2
 .دة من إنشائهمفيجمل  في (عن –على  –في )حروف الجر  يوظف .3
 .رات داللية على الجلسة الصحيحة واالنتباه والمحافظة على النظافةيعطي مؤش .4

 .الكراسات –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يحدد 
حرف 
الجر 
 المناسب

 :ضع حرف الجر المناسب في الفراغ

 ذهب أحمد.... البيت ..... المدرسة مشًيا على األقدام.

 سافر عمي ..... القدس..... الخليل.

مالحظة 
 صحة
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (1هـ )

 
 (2هـ )
 
 

 
 
 

 المعلم ثم التالميذ قراءة جهرية صحيحة. :قراءة الدرس
 :صةحعرض هدف ال

 عن( في جمل مفيدة. –على  –يوظف حروف الجر )في 
 قراءة السؤال مرتين من قبل الطالب. :التدريب األول

 من الكتاب. 110ص  1تحديد المطلوب من السؤال، ثم حل السؤال 
 :التدريب الثاني

قراءة السؤال مرتين من قبل الطالب وتحديد المطلوب من  -
 السؤال. 

 شرح حروف الجر:  -

مالحظة 
صحة 
 القراءة
 

مالحظة 
صحة 
 اإلجابات
 

 
 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3هـ )
 

 : حرف جر يفيد الظرفية المكانية.في
 : حرف جر يفيد المجاوزة.عن

 يفيد االستعالء فوق الشيء.على: حرف جر 
 من الكتاب المدرسي. 111حل السؤال ص  -

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـي بين 
الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحــــدث 

 األدوار. 
هيا نتعرف اليوم إلى حروف الجر، وهي الحروف التي  :المتحدث
إلى، على، في، من،  :بطة بما بعدها وجر األسماء مثلتكون مرت

 عن.
 ؟ما هي حروف الجر :المستمع
 هي الحروف التي تكون مرتبطة بما بعدها. :المتحدث
 ماذا تجر األسماء؟ :المستمع
 تجر األسماء، وتصبح مكسورة. :المتحدث
 هل حروف الجر ضعيفة أم قوية؟ :المستمع
 حروف الجر قوية. :المتحدث

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
بوركتما؛ فلغتنا العربية ال تستغني عن حروف  :المتحــــدث والمستمع

 الجر؛ فبدونه يصبح الكالم غير مترابط وبدون معنى واضح ومفهوم.
 :عن( –على  –أكمل بحرف جر مناسب )في  :تقويم ختامي
 اإلذاعة. وقف الطالب ........ منصة -1
 يعطف القوي ........ الضعيف. -2
 توجد قلعة برقوق ....... مدينة خانيونس. -3
 شرح المعلم درس يتحدث ...... بر الوالدين. -4

 .نشاط بيتي: استخرج من درس قمح بالدي جميع حروف الجر 
 ؟غلق الدرس: ماذا تعلمت من درس اليوم 

 
مالحظة 
صحة 
 اإلجابات
 
 
 
 
 
 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : كتابة + خطالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .مواضعه المختلفةتابة حرف الهاء يتعرف إلى كيفية ك -1
 .قرة من النص في الكتاب المدرسيينسخ ف -2
 .نسخ فقرة من النص في دفتر النسخي -3
 .المعطاة مع مراعاة أصول خط النسخيكتب جملة الخط  -4
ر قيمة جمال الخط وترتيبه و  -5  حسن كتابته .يقد 

 .الكراسات –الكتب  –الطباشير الملونة  –السبورة  :الوسائل التعليمية

 .االستماع مثلث -المحاكاة  –المناقشة الحوار و  :االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته
يميز 
الكلمة 
المحتوية 
حرف 
 الهاء

 :ضع خًطا تحت الكلمة التي تحتوي حرف الهاء 
  –نقلها  –شاهدها  –أبيه  –قصير  –نفسه  –جهز  –عملية  –أباه 

 عندما. –سيقانها  –حبوب  –الشهي 
 

مالحظة 
 صحة
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 (2هـ )

 

 

 كتابة حرف الهاء بأشكاله المختلفة. تمهيد:
 ، وقراءتها، ومناقشتها شفوًيا .111عرض الفقرة الخاصة بالنسخ ص 

مجموعة من الكلمات وكتابتها على السبورة، ومن ثم يقوم اختيار -
 الطالب بالكتابة مع التوجيه.

يطلب المعلم من الطالب نسخ الفقرة الثانية من الكتاب المدرسي ص 
في دفتر النسخ مع التوجيه من قبل المعلم ومتابعته ألعمال  112

 الطالب. 

مالحظة 
صحة 
 الحل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 (4هـ )

تالـــــي بين من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار ال
الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحــــدث 

 األدوار داخل المجموعات حسب االستراتيجية.

–اليوم سنتعرف إلى حرف الهاء، وهو حرف قمــري، وهو  :المتحدث
حرف متصل، وله أربع صور، يسمى بالهاء المغلقة عند  -أيًضا

 يكون في أخر الكلمة متصل أو منفصل.

 حرف الهاء. :المتحدث ؟ما اسم ضيفنا اليوم :المستمع

 حرف قمري. :المتحدث ؟هل هو حرف قمري أم شمسي :المستمع

 حرف متصل. :المتحدث ؟هل هو حرف متصل أم منفصل :المستمع

 المتحدث أربع صور. ؟في الكلمة كم صورة له :المستمع

الهاء  :المتحدث؟ماذا يسمى حرف الهاء في آخر الكلمة :المستمع
 المغلقة 

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
لقد أحسنتما، هيا مًعا نكتب جملة الخط خلف  :المتحــــدث والمستمع

 معلمنا الرائع.

عرض الجملة على الطالب، وقراءة الجملة من قبل المعلم ثم  :الخط
 الطالب.

 :كتابة المعلم للجملة بخط النسخ الجيد -
 َشَكَرْت ُهدى َوُسها هللا َعلى ِنَعِمهِ 

 محاكاة الطالب لكتابة المعلم مع مراعاة قواعد الخط العربي. -
 كلمات بها حرف الهاء حسب قواعد الخط 5اكتب  :نشاط بيتي.  

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :الدرسغلق 

متابعة 
أعمال 
الطالب 
 الكتابي

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

مالحظة 
صحة 
 الكتابة 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : إمالء اختباري الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .اإلمالئي من المعلم دون أن يراه يستمع إلى النص -1
  .همه لمضمون النص اإلمالئي شفوًيايعبر عن ف -2
 .يقرأ كلمات النص الصعبة -3
 .لنص اإلمالئي إمالًء غير منظوًرايكتب ا -4
 –النظافـة  –دقـة المالحظـة  –مثـل: حسـن اإلصـغاء  ،مهارات مرغوًبـا فيهـايكتسب عادات و  -5

 وضوحه .جمال الخط و  –استخدام عالمات الترقيم 
 .بطاقات –الكراسات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يصنف 
كلمات 
إلى تاء 
مربوطة 
وهاء 
 مغلقة

 .114نغني سنابل القمح ص تهيئة /  

 :صنف الكلمات إلى تاء مربوطة وهاء مغلقة

 الكثيرة . –النعمة  –اآللة  –هذه  –أبيه  –الحصادة  –والده  –نفسه  

 

الحظة م
 صحة
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 

 يكتب النص اإلمالئي إمالًء غير منظور. :عرض هدف الحصة

 الب.يقرأ المعلم الفقرة المراد كتابتها مرتين دون أن يراها الط :اإلمالء
 يناقش المعلم التالميذ: -
 ؟ماذا سأل سعيد والده ؟أين خرج مع أبيه ؟ماذا فعل سعيد -
 ؟متى وصلت الحصادة ؟ماذا أجاب الوالد -

مالحظة 
صحة 
 الحل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (2)هـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 (4هـ )

 ؟ماذا فعل سعيد عندما شاهد الحصادة -
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 

يـــة الراجعة( مع تبديل الكاتب أو التغذ –المستمع  –)المتحــــدث 
 .األدوار

سأحدثكم عن بعض األساليب اللغويــة مثل االستفهام  :المتحدث
 والتعجب. 

 عن االستفهام والتعجب . :المتحدث ؟عم  ستحدثنا اليوم :مستمعال
للسؤال عن  :المتحدث ؟فيَم تستخدم أداة االستفهام ماذا :المستمع
  .شيء

 أسلوب تعجب  :المتحدث ؟ما أضخم اآللة! ما نوع األسلوب :المستمع
بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(

: يجب علينا وكما علمنا معلمنا أن نراعي والمستمعدث المتحـ
حتى تظل كتابتنا صحيحة وذات عالمـات الترقيم أثناء الكتابة؛ 

 .معنى
 :قراءة كلمات النص اإلمالئي

ادة  –والدي  –جهز   أضخم. –شاهدها  –وصلت  –الحص 
 يخفي المعلم الكلمات ويوزع الكراسات على الطالب للكتابة.

 من الكتاب المدرسي. 112ء القطعة ص إمال :تقويم مرحلي
كلمات بها تاء  (5) :استخرج من درس قمح بالدي :نشاط بيتي
 كلمات بها هاء مغلقة. (5)مربوطة و
 ماذا تعلمت من درس اليوم؟ :غلق الدرس 

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس

 

 

متابعة 
أعمال 
الطالب 
 الكتابي

 

 

مالحظة 
مدى 
صحة 
 المشاركة

 

مالحظة 
صحة 
 الكتابة 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تعبيرالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .حددة مكوًنا فقرة مترابطة المعنىيعبر شفوًيا عن صور م -1
 .حددة مكوًنا فقرة مترابطة المعنىصور ميعبر كتابًيا عن  -2
 .زراعة األرض واالهتمام بها :ثلم ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  -3

صور  –لوحة مكبرة  –ات الكراس –الكتب  –الطباشير الملونة  –السبورة  :الوسائل التعليمية
 .الدرس

 مثلث االستماع . –المناقشة الحوار و  :االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يوظف كلمة 
سبق تعلمها 
 في جمل مفيدة

  :وظف كلمة ) النعمة ( في جملتين مفيدتين 

1- ......................................... 
2- ......................................... 

مالحظة 
 صحة
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 

 

 

 

 

 

 113ص ،توجيه التالميذ لفتح الكتاب المدرسي . 
عرض لوحة مكبرة بالصور المراد التعبير عنها ومن ثم مناقشة 

 ؟ماذا يفعل الرجل ؟"1ماذا تشاهد في الصورة "-التالميذ شفوًيا فيها: 

 ؟ماذا حدث للشجرة ؟"2ماذا تشاهد في الصورة "

 ؟ماذا يفعل الرجل فوق الشجرة ؟"3ماذا تشاهد في الصورة "

 ؟ماذا يفعل الرجل في الحقل ؟"4ماذا تشاهد في الصورة "

 ؟"6ماذا تشاهد في الصورة " ؟"5ماذا تشاهد في الصورة "

 عبر عن الصور بجمل مترابطة لتكون فقرة.

 

 

مالحظة 
صحة 

 اإلجابات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

240 
 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2هـ )

 

 

 

الحوار التالـــــي بين /من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور 
الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –المستمع  – )المتحــــدث
 األدوار.

 :المتحدث: يمر إنتاج عصير البرتقال بالمراحل اآلتية

 سقاية األشجار والعناية بها . -2  . زراعة أشتال البرتقال-1
 .وضع البرتقال في صناديق خاصة-4    .قطف ثمار البرتقال-3
 نقل الصناديق في الشاحنات إلى مصنع العصير.-5
 عصر البرتقال، ووضعه في عبوات نظيفة محكمة اإلغالق.-6
 شراء زجاجات العصير من المحالت.-7

 ؟: ما هي أول مراحل إنتاج عصير البرتقالالمستمع

 المتحدث: زراعة أشتال البرتقال.

 العناية بها وسقايتها. :بنا تجاه األشجار؟ المتحدثالمستمع: ما واج

المتحدث: في عبوات  ؟بعد عصر البرتقال، أين يتم وضعه :المستمع
 نظيفة محكمة اإلغالق.

 ؟: قبل شراء زجاجات العصير، ماذا يجب عليك أن تعملالمستمع

 : أتأكد من وجود تاريخ الصالحية قبل الشراء.المتحدث

ذي دار بين عة(، بعد إعادة سرد الحوار الالكاتب )التغذية الراج
: أحسنتما، علينا شرب العصائر الطازجة ما المتحــــدث والمستمع

ــــد عن العصائر المصنعة لوجود المواد الحافظة الضا  رة.أمكن، والبعــــ

ــــا عــــن الصــــور الســــت ص مــــن  113حــــل ســــؤال التعبيــــر: عبــــر كتابًي
 الكتاب. 

 أسطر. ةولخصها بأسلوبك في ثالثنشاط بيتي: اقرأ قصة أعجبتك 

 ؟غلق الدرس: ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 المشاركة

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
التعبير 
 الكتابي

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : قمح بالديالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : نشيدالموضوع  األساسي: الثالث الصف

 :األهداف السلوكية
 .لمضمون الصورة المعبرة عن النشيديعبر عن فهمه  -1
 .قراءة صحيحة غير ملحًنا وملحًنايقرأ النشيد  -2
 .فهمه لمضمون النشيد شفوًيايعبر عن  -3
 .يفسر مفردات كلمات النشيد -4
 يحفظ النشيد غيًبا . -5
 .شكر هللا الوه اب على نعمه :مثل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  -6

 .لوحة النشيد –الكراسات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –السبورة  :الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع -العصف الذهني  –لمناقشة الحوار وا :االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر عن 
فهمه 

لمضمون 
النشاط 
 السمعي

 أنشودة القمح )طيور الجنة( .تهيئة / 

مكان واسع يزرع فيه الفالح القمح والفول والبازيالء  :نشاط سمعي 
 والحبوب المثمرة. ).....................(

 يزرع الفالح في الحقل .......... و........... و........... :أكمل

مالحظة 
 صحة
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 (1هـ )

 

 

 سنابل القمح. :عرض عنوان النشيد
 حفظ نص سنابل القمح غيًبا. :عرض هدف الحصة

 مناقشة صورة النشيد:  
  ؟أين التقطت الصورة ؟ماذا تشاهد في الصورة -
  ؟ما أكثر شيء أعجبك في الصورة صف سنابل القمح ، -
 ؟لو كنت رساًما ماذا ستضيف للصورة -
 ..................... :عب ر عن صورة النشيد بجملة مفيدة -

 

 

مالحظة 
صحة 
 التعبير
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (2هـ )

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )قراءة كلمات النشيد عن طريق )لعبة تربوية: 
 -وهب  -خيراتنا –شادت –سياًجا  –سنبلة  –طازجة  –الحقول 
 متثاقلة 

 ..... خيراتنا ..................متثاقلة ........ :حلل إلى مقاطع

 قراءة النشيد قراءة صحيحة ومعبرة: 
 يقرأ المعلم ثم الطالب النشيد غير ملحن وملحن وترديد الطالب. 

 تحديد الفكرة العامة للنشيد عن طريق )عصف ذهني(. -
 .................:تتحدث الفكرة العامة للنشيد عن :أكمل

 مناقشة مضمون النشيد شفوًيا: 
 ؟صف أعواد القمح . بماذا تمتأل السنابل ؟ماذا يوجد بالحقول -
 ؟ما مصدر رزق الفالح ؟ماذا تحب الشمس في النشيد -
ما واجبنا تجاه خالق هذه  ؟بماذا شبه الشاعر سنابل القمح -

 ؟النعمة
 مناقشة مفردات النشيد:  

 وهب  -شادت  –متثاقلة  –متمايلة  –طازجة  –ناضجة  :مرادف
 وفير. –ُحب  –صغيًرا  –طازجة  –ناضجة  :مضاد
 السنابل. –خيرات  –ظالل  –الحقول  –أعواد  :مفرد
 .حب   –سنبلة  –سياج  -الشمس  :جمع

/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
بديل تالكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مــــــع  –المستمع  –)المتحـــــدث 

ـــل المجموعات حسب االستراتيجية . ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ  األدوار داخـــ
ساقه مستقيمة، ترتفع من متر إلى مترين، هـــي  :القمح :المتحدث

ملساء خضراء اللون في بدء النمو، ثم تصفر عند نضج القمــــــح، 
لساء، تحتوي سنابله على الحبوب مغلفة جذوره طويلة، أوراقه طويلة م

بقشور، وحبة القمح صغيرة الحجم، بيضية الشكل، صلبة، ويغطيها 
 قشرة تتكــــون منها النخالة عند طحن القمح، يزرع القمح شتاًء ويحصد

 في الصيف.

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 القراءة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 المشاركة
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5ه)

 

 

 

ف لي شكل القمح :المستمع  ؟ص 

 ساقه مستقيمة من متر إلى مترين ،جذوره طويلة، أوراقه :المتحدث
طويلة ملساء، وحبة القمح صغيرة الحجم، بيضية الشكل وصلبة 

ـــا قشرة تتكون منها النخالة عند طحن القمح. ــ ـــ  يغطيهـ

 شتاًء. :المتحدث ؟متى يزرع القمح :المستمع

 في أوائل الصيف. :المتحدث ؟متى يحصد القمح :المستمع

ــوار ــ ن الذي دار بي الكاتب )التغذية الراجعة(، بعد إعادة سرد الحــــ
ــــا أن نقدر أهمية القمح في حي :المتحــــدث والمستمع ــ ا؛ اتنــــيجب علينــ

 فهو الغذاء األول في حياة كل إنسان.

 أجب عن جيع األسئلة :تقويم ختامي: 
 ............................. ؟بماذا تمتأل الحقول -1
 ؟ما رأيك في رجل يزرع أرضه قمح وال يحصدها -2
 ادف طازجة .......... مضاد ُحب ..............مر  :اكتب -3

 ...شمس ......... مثنى سنبلة ............ جمع المفرد خيرات ..

 ... تنوين كسر ...... حرف جر ...الم قمرية ..... :استخرج -4
 حفظ النشيد غيًبا :نشاط بيتي. 

 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 طبيب األسد :الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 استماع :الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .االستماع بلغة سليمةيعدد آداب  -1
 فكرة العامة لنص االستماع.يحدد ال -2
 .يعبر عن فهمه لمضمون االستماع -3
 .قيم واالتجاهات الواردة في النصيستنتج ال -4
 يتعرف إلى شخصيات القصة الواردة في النص. -5
 .يستخلص ما تضمنه نص االستماع -6
 القناعة .تمثل و  تجنب الطمع :مثل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  -7

 -عداب االستمالوحة آ –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية
 المسجل.

 .مثلث االستماع -السرد القصصي  –لعب األدوار  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 

لنشاط ل
 السمعي

 أنشودة نهاية ثعلب " طيور الجنة "  :تهيئة 
 ــى اللحــوم،  تغــذىيالخــداع والمكــر،  هحيــوان مفتــرس، مــن صــفات عل

 ؟ ، فما هوثاء هسماأول حرف من 
 / أكمل 

 من صفات الثعلب .............. و...............

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 البستاني والثعلب  :ستماععنوان اال 

 يعبر عن فهمه لمضمون نص االستماع :عرض هدف الحصة. 

 وقراءتها واالتفاق على بنودها. ،عرض لوحة آداب االستماع 
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (1هـ )

 

 

 

 (2هـ )

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 ثم مناقشة شفوية :االستماع للنص مرتين: 

ـــي ذكـــرت فـــي نـــص االســـتماعمـــا الشخصـــيات  - مـــا اســـم  - ؟الت
 ؟الحيوان في نص االستماع

  ؟ما الفكرة الرئيسة التي يدور حولها نص االستماع -

 : ............عن ،تتحدث الفكرة العامة لنص االستماع :أكمل الفراغ

  ثم مناقشة شفوية :الثالثاالستماع: 
مـاذا رأى الثعلــب عنــدما  - ؟كيـف كــان البسـتاني يعتنــي بأشــجاره -

 ؟في البستان مر  
 ؟كيف دخل الثعلب البستان - ؟بم فكر الثعلب -
 ؟كيف عرف البستاني بدخول الثعلب إلى البستان -
يــــك فــــي أمـــا ر  - ؟مـــا حيلــــة الثعلـــب فــــي الخــــروج مـــن البســــتان -

  ؟ولماذا ؟رف الثعلبـــــتص
  ؟هل ستدخل البستان دون إذن صاحبه ،لو كنت مكان الثعلب -
يــك فــي أشــخاص يــدخلون أمــا ر  - ؟مــا الصــفة المناســبة للثعلــب -

 ؟ولماذا ؟ذنإحقول الناس دون 
  ؟ما الحقوق والواجبات الواردة في النص -
مــاذا تعلمــت مــن قصــة  ؟عــادة ســرد القصــة بأســلوبهإمــن يقــوم ب -

 ؟اليوم
/ من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار بين )المتحدث 

ـــ الكاتب أو –المستمع  ـــ ـــــاع التغذية الراجعة( يتم عرض أسئلة االستمــ ـ
ـــاب المدرسي وتجهيز إجاباتها وتعقيب الكاتب  115ص من الكتــــ

ـــات الثالثية مع تبديل األدوار داخل  ــ عليها من خالل المجموعـ
 المجموعات حسب االستراتيجية.

 اختر االجابة الصحيحة :تقويم ختامي: 
شجاره كـل يـوم )يسـقيها، يقلمهـا، جميـع مـا أبكان الفالح يعتني  -1

 .سبق(
 .على البستان )أسد جائع، ثعلب جائع، أرنب جائع( مر   -2

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

مالحظة 
صحة 
اإلجابات 
 الشفوية

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 (5هـ )

دخـل الثعلـب البسـتان )مـن البـاب، مـن فـوق السـور، مـن تحـت  -3
 .السور(

دخــــل البســــتان عنــــدما شــــاهد  (مــــا)ا حــــدً أن أعــــرف البســــتاني  -4
 . غصان مكسورة، الباب مفتوح، البستان مبعثر()األ

 .بالكذب( -يتصف الثعلب بـ )بالمكر، بالصدق  -5
  حداث القصة بتقمص الشخصيات الواردة في النص. أتمثيل 
 نشاط بيتي: 
 .صف بستان بثالث جمل مفيدة -
 معلومات        :غلق الدرس 

 
 مواقف           في النص          شخصيات 

 
 مقوالت                   

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

رصد 
 النتائج
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 : طبيب األسدالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : محادثة + قدوةالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 لمضمون صور الدرس شفوًيا. يعبر عن فهمه -1
 .يتوقع عنوان الدرس من خالل الصور -2
 .رأ الدرس قراءة صحيحة بالمحاكاةيق -3
 .يحدد الفكرة العامة للدرس -4
 .يقرأ كلمات الدرس الجديدة -5
 يعبر عن فهمه لمضمون الدرس شفوًيا . -6
 .الدفاع عن المظلوم -سن التفكير ح :مثل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  -7
 .لوحة المحادثة –البطاقات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة سائل التعليميةالو 

 .مثلث االستماع –لعب األدوار  –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 

لنشاط ل
 السمعي

  " تهيئة / أنشودة نهاية ثعلب " طيور الجنة 
هو أقوى الحيوانات في الغابة ويلقب بملك الغابة وهو مفترس ويتغذى 

 )..................................( ؟على اللحوم وصوته زئير
 / يلقب األسد بـــ ............. وصوته............ أكمل 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 عرض أهداف الحصة: 
( يقرأ الدرس قراءة صحيحة 2 .يايعبر عن صور الدرس شفوً  (1

 .بالمحاكاة
 عرض لوحة المحادثة: 
 ؟"1ماذا تشاهد في الصورة " - ؟كم صورة جزئية للدرس -
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (1هـ )

 

 

 

 (2هـ )

 

 (3هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 ؟"1د الحيوانات الموجودة في الصورة "عد   -
  ؟سدماذا يبدو على وجه األ -" .2ماذا تشاهد في الصورة " -
  ؟"3ماذا تشاهد في الصورة " -
 "3د الحيوانات الموجودة في الصورة "عد   -
 ؟"4ماذا تشاهد في الصورة " - ؟ماذا يلبس القرد -
 ؟ماذا يفعل القرد في الصورة -
 ؟الصورما عنوان الدرس من خالل  -
   ولى والرابعة بجملتين مفيدتين.ر عن الصورة األعب 

1- ................... 2- ................... 
 مرتين المعلم ثم التالميذ قراءة جهرية صحيحة. :قراءة الدرس 
 )تحديد الفكرة العامة للدرس عن طريق )عصف ذهني. 
 تتحدث الفكرة العامة للدرس عن ................... :أكمل 

/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
ع تبديل مالكاتب أو التغذيـــة الراجعة( –المستمع  –)المتحــــدث 

 األدوار داخـــــل المجموعات حسب االستراتيجية.

األسد حيواٌن قوٌي ومفترس، يلقب بملك الغابة، صوته  :المتحدث
 يسمى زئير، ويغطي جسمه الشعر، وبيته يسمى عرين.

 يعيش األسد في الغابة. :المتحدث؟المستمع: أين يعيش األسد

 يلقب بملك الغابة. :المتحدث ؟المستمع: بماذا يلقب األسد

مى : صوت األسد يسالمتحدث ؟: ماذا يسمى صوت األسدالمستمع
  .زئير

يغطي جسم األسد  :المتحدث ؟المستمع: ماذا يغطي جسم األسد
 الشعر.

يسمى بيت األسد عرين.  :المتحدث ؟: ماذا يسمى بيت األسدالمستمع
الكاتب )التغذية الراجعة(، بعد إعادة سرد الحــــوار الذي دار بين 
ن المتحــــدث والمستمع أحسنتما، بارك هللا فيكما، كان أداؤكما أكثر م

  .رائع

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

مالحظة 
صحة 
اإلجابات 
 الشفوية

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (5هـ )

 

 

 

 (6ه)

 قراءة كلمات الدرس الجديدة: 
 –يلبس  –عرينه  –حورنا جُ  –رانب األ –الوحشي  –بنائي أ –تشكو 
 . لعهاخا –نستريح  –سنانك أ –رارتك ح –عالجه 
 بنائي ................. حرارتك.............أ :حلل 

 .......نستريح ................... اخلعها.........       
  ًامناقشة مضمون الدرس شفوي: 
 .من الكتاب المدرسي 119ص  7-1تاب سئلة الكأ

 كمل الفراغ كما ورد في الدرسأ :تقويم ختامي: 
 ابة تشكو من .................. كانت حيوانات الغ -1
 . ونختبئ في ..............نحن نخافه  :رانبهمست األ -2
 ..................مرض االسد وجلس في ......... -3
 .سد ولبس ............. أبيضعلم ............. بمرض األ -4
 .في ............. فالبد من..... المشكلة :قال القرد لألسد -5
 . ..............سنان ....أخلع القرد  -6
 نشاط بيتي:  

 "طبيب–ولى "كانتقراءة الدرس مرة بالحركات + تحضير الفقرة األ
 :المعلم الصغير( غلق الدرس( 
 اقرأ جملة أعجبتك من الدرس. 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : طبيب األسدالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "1: قراءة تفسيرية "الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .ومعبرةالدرس قراءة جهرية صحيحة يقرأ  -1
 .قرة األولى قراءة صحيحة ومعبرة يقرأ الف -2
 .تج الفكرة العامة للفقرة األولىيستن -3
 .همه لمضمون الفقرة األولى شفوًيايعبر عن ف -4
 .فسر مفردات الفقرة األولى شفوًياي -5
 .األولى كتابةً  يعبر عن فهمه لمضمون الفقرة -6
 .االنتباه من المكر –الرفق بالحيوانات  :مثل ،اتجاهات مرغوًبا فيهايكتسب قيًما و  -7

 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يعبر 
عن 
فهمه 

لنشاط ل
 السمعي

 تهيئة / أنشودة حديقة الحيوانات. 
  / نشاط سمعي 

ا، وذكي، يقلد االنسان في حركاته ويتغذى على حيوان نشيط جدً 
 ........... ؟، فما هوالموز والفستق

 أكمل / تعيش القرود في ............. وتتغذى على ..............
 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 ولى قراءة تفسيريةيقرأ الفقرة األ :عرض هدف الحصة. 
 " 1قراءة كلمات الفقرة": 

 –سماعة  –جحورنا  –رانب األ –يقتلني  –حيوانات  –الوحشي 
 يلبس 

 حيوانات ................جحورنا ............... ل:لح 
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (1هـ )

 

 

 

 (2هـ )

 (3هـ )

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 

 

 

 

 االمعلم ثم الطالب ثم مناقشة الدرس سريعً  :قراءة الدرس: 
 ؟ممن كانت تشكو الحيوانات في الغابة - ؟ما عنوان الدرس -
 ؟سدمن الطبيب الذي عالج األ - ؟سدماذا حصل لأل -
 ؟بم تصف القرد - ؟سدكيف تخلصت الحيوانات من األ -
 ؟الحيوانات التي ورد ذكرها في قصة الدرسما  -
 المعلم ثم الطالب . :قراءة الفقرة االولى 
 ولى عن طيق عصف ذهنيتحديد الفكرة العامة للفقرة األ. 

 ولى عن ...............أكمل / تتحدث الفكرة العامة للفقرة األ
  ا" شفويً 1"مناقشة مضمون الفقرة:- 

كيف نجا الحمار الوحشي  - ؟ماذا كان الثور يشكو من االسدل -
 ؟سدمن األ

 ؟ولماذا ؟ماذا لبس القرد - ؟سدألما موقف القرد من ا -
يك في خوف الحيوانات أما ر  ؟ولماذا ؟يك في تفكير القردأما ر  -

 ؟سدمن األ
 ؟"1ما الحقوق والواجبات الواردة في الفقرة " -

/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل األدوار  –المستمع  –)المتحدث 

داخـــل المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من خالل الفقرة األولى 
ـــيب الكاتب بعد عرض الحوار الذي دار بين  ـــ ــ من الدرس ثم تعقـــ

نعم يا أصدقائي، نستطيع مواجهة القوة بالعقل  :والمستمع المتحدث
 والحيلة وحسن التفكير.

 " 1مناقشة مفردات الفقرة": 
 ةمد –عرينه  –جحورنا  –همست  –تنهد  –بنائي أ –تشكو  :مرادف

 .يلبس –
  .غاب –نادرة  –نختبئ  –علم  –يلبس  –مرض  –الصغار  :مضاد
 .بنائيأ –حور جُ  –االرانب  –حيوانات  :مفرد
سماعة  –فرصة  –القرد  –الحمار  –الثور  –سد األ –الغابة  :جمع
 .طبيب –

 .غاب عن –جلس في  –نختبئ في  –تشكو من  :تراكيب

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

مالحظة 
صحة 
اإلجابات 
 الشفوية

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 (6ه)

 أجب :تقويم ختامي:  
 .....................؟لماذا كان الثور يشكو من االسد -1
 .....................؟سد عندما مرضين جلس األأ -2
 ؟ولماذا ؟اد يصطاد الحيوانات في موسم التكاثريك في صي  أما ر  -3
 :أكمل كما هو مطلوب لما تحته خط -4

 رانب "مرادف" ................األ همست -أ
 سد "مضاد" ..................األ مرض -ب
 "مفرد" ............... جحورنا ونختبئ في -ت
 "جمع" ............... الثورقال  -ث

 ......... مد بالياء ......اشارة سم ا :"1استخرج من الفقرة " -5
 تاء مبسوطة ......... كلمة تدل على الجمع ............

 ع ................طتنوين كسر ............ همزة ق
 :بينق في المعنى فر   -6

 )...................( .أحمد من معلمه موعد الرحلة لمَ عَ  -أ
 ...()..... .فلسطين فوق المؤسسات الحكومية مَ لَ عَ  رفعيُ  -ب

 ..............؟ضع التركيب " غاب عن " في جملة مفيدة -7
 نشاط بيتي: 

 ." + قراءتها 2تحضير فقرة "    
 غلق الدرس: 
 ؟ماذا تعلمت من الدرس اليوم 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 طبيب األسد :الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 "2قراءة تفسيرية " :الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرةيقرأ  -1
 .انية قراءة جهرية صحيحة ومعبرةيقرأ الفقرة الث -2
 .ج الفكرة العامة للفقرة الثانيةيستنت -3
 .مه لمضمون الفقرة الثانية شفوًيايعبر عن فه -4
 .ت الفقرة الثانية شفوًيايفسر مفردا -5
 .مه لمضمون الفقرة الثانية كتابةً يعبر عن فه -6
 .االتحاد والتعاون ضد األعداء:لمث ،اتجاهات مرغوًبا فيهاو  يكتسب قيًما -7

 البطاقات. –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –العصف الذهني  –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يفسر 
مفردات 
الفقرة 

ولى األ
 اكتابيً 

 نشودة الحيواناتأ :تهيئة. 
 مرادف نادرة ..................... :أكتب 

 مضاد غاب ...................... مفرد جحور .................
 سد ...................مثنى فرصة ..................... جمع األ

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 

 يقرأ الفقرة الثانية قراءة تفسيرية.عرض هدف الحصة : 
 " 2عرض كلمات الفقرة": 

  .نستريح –تتعافى  –خلعها  –سنانك أ –حرارتك  -عالجه
 حرارتك ..................... نستريح...............: حلل 
 المعلم ثم الطالب ثم مناقشة سريعة للفقرة  :قراءة الدرس

 .ولىاأل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 (1هـ )

 (2هـ )

 (3هـ )

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5هـ )

 المعلم ثم الطالب ثم استنتاج الفكرة العامة "2الفقرة " قراءة :
 للفقرة 

 تتحدث الفكرة العامة للفقرة الثانية عن ... : أكمل........... 
 " ايً " شفو 2مناقشة مضمون الفقرة: 
سنان ألماذا خلع القرد  - ؟سنانهأسد بخلع قنع القرد األأكيف  -

 ؟سداأل
 ؟ولماذا ؟يك في تصرف القردأما ر  -
بم تصف كل من القرد  - ؟ما الحيوانات التي وردت في القصة -

 ؟سدواأل
 ؟ولماذا ؟سدسنان األأهل سرت الحيوانات بخلع  -
 ؟سنانهأن يخلع أسد رفض ن األأن يحدث لو أماذا يمكن  -
 ؟الثانيةما الحقوق والواجبات الواردة في الفقرة  -
 ؟يجابية التي تعلمتها من القصةما القيم واالتجاهات اإل -

/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل األدوار  –المستمع  –)المتحدث 

 داخـــــل المجموعات حسب االستراتيجية، وذلك من خالل الفقرة الثانية
ـــيب الكاتب بعد عرض الحوار الذي دار بين  ـــ ــ من الدرس ثم تعقـــ

نعم يا أصدقائي، نستطيع مواجهة القوة بالعقل  :المتحدث والمستمع
 .والحيلة وحسن التفكير

 " 2مناقشة مفردات الفقرة": 
 .ددير  –خلع  –تتعافى  –فحص أل –ملك  –سر  –عالجه  :مرادف
 ذهب. –مرتفعة  –مريض  –افتح –فتح  –ا سريعً  –مت  :مضاد
 .أسنانك :مفرد
 .الغابة –المشكلة  –الطبيب  –الفيل  :جمع

 دخل إلى. -ذهبت لـ  :تركيب
 أجب عن االسئلة :تقويم ختامي: 
 ...................؟سنانهأسد بخلع القرد األقنع أكيف  -1
 ...............؟اكتب الحيوانات التي وردت في قصة الدرس -2

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

مالحظة 
صحة 
اإلجابات 
 الشفوية

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 (6ه)

 ؟يك في تلميذ يستخدم عقله في حل المسائل الصعبةأما ر  -3
 .................................................... ؟ولماذا

 ....مرتفعة.......... :. مضاد..ملك ......... :مرادف :اكتب -4
 المشكلة .......... :فم ...... مثنى :سنان ..... جمعأ :مفرد

 : "2استخرج من الفقرة " -5
 ............ :..... همزة وصل... :.... تنوين ضم... :الم قمرية
 .............. :..... كلمة تدل على الجمع........ :همزة قطع
 ................... :مربوطة......... تاء ..........:حرف جر

 .................. ؟( في جملة مفيدةىلإضع التركيب )دخل  -6
 نشاط بيتي:  
 .من الكتاب المدرسي 119ص 7-1سئلة الكتاب أحل 
 غلق الدرس: 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

رصد 
 النتائج
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 طبيب األسد :الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 قراءة موزعة :الموضوع  : الثالث األساسيالصف
 :األهداف السلوكية

 يقرأ الدرس قراءة جهرية صحيحة ومعبرة. -1
 .الدرس شفوًيايعبر عن فهمه لمضمون  -2
 .يستنبط الحقوق والواجبات الواردة في الدرس -3
 .يقرأ الدرس قراءة وظيفية -4
 .يحاكم بعض التصرفات اإلنسانية -5
ـــا فيهـــا -6 الرفـــق  –مثـــل: التعـــاون والوقـــوف متحـــدين ضـــد العـــدو  ،يكتســـب قيًمـــا واتجاهـــات مرغوًب

 بالحيوان.
 الكتب. –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 مثلث االستماع. –لعب األدوار –الدراما  –: الحوار والمناقشة االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يرتب 
كلمات 
لتكوين 
جملة 
 مفيدة

  / نشودة الحيواناتأتهيئة. 
 :رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة

 خلع –أسنان  –األسد  –القرد 
.............................................................. 

 

مالحظة 
صحة 
 الترتيب

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 (1هـ )

 (2هـ )

 

  قراءة الدرس قراءة ناقدةعرض هدف الحصة. 
 المعلم ثم التالميذ :راءة الدرسق. 
 مناقشة مضمون الدرس شفوًيا: 

كيف نجا الحمار الوحشي من  - ؟لماذا كان الثور يشكو من األسد
 ؟ماذا لبس القرد - ؟ما موقف القرد من مرض األسد - ؟األسد
  ؟ولماذا

 

 

 

مالحظة 
صحة 
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 (3هـ )

 

 (4هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لماذا خلع القرد أسنان  - ؟كيف أقنع القرد األسد بخلع أسنانه - 
بَم نصف كاًل  - ؟ما الحيوانات التي ورد ذكرها في القصة - ؟األسد

  ؟من القرد واألسد في القصة
 ؟ولماذا ؟برأيك هل سرت الحيوانات بخلع أسنان األسد -
 ؟استنبط الحقوق والواجبات التي ذكرت في الدرس -
 اقرأ من الدرس ما يدل على: 

 شكوى الحيوانات من األسد. -
 .استغالل القرد فرصة مرض األسد -
 .اقناع القرد لألسد بخلع أسنانه -

/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 
ــــدث  ــ  الكاتب أو التغذية الراجعة( مع تبديل –المستمع  –)المتحـــ

ــــل المجموعات حسب االستراتيجية.  األدوار داخـــ

ـــع المتحدث: بالتعاون، والوحدة نبني الوطن، ونقهر العدو،  ونصنــ
 المستقبل األفضل لنا ولألجيال القادمة.

 ؟: كيف السبيل إلى بناء الوطن وقهر العدوالمستمع

 المتحدث: التعاون والوحدة.

 ؟: هل ننتصر على عدونا متفرقين أم متوحدينالمستمع

 المتحدث: بل ننتصر متوحدين.

 ؟: ما رأيك في أمة متفرقة ومختلفة في كلمتهاالمستمع

ال تعجبني؛ ألن الفرقة واالختالف تجعلنا ضعفاء ومطمــــع المتحدث: 
 لألعداء .

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
 بارك هللا فيكما ؛ فيد هللا مع الجماعة. :المتحــــدث والمستمع

 :تقويم ختامي 
 :حاكم التصرفات التالية

 ...............(طفل يقترب من قفص األسود . )........ .1

 الحل

 

 

مالحظة 
صحة 
اإلجابات 
 الشفوية

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 

 

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

258 
 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 (5هـ )

 

 

 

 

 

 تلميذ يعطف على الحيوانات . ).....................( .2
 ولد يمرض وال يذهب للطبيب. )......................( .3
 ....(وعدم التعاون ضد العدو . ).......الفرقة والخالف  .4
 نشاط بيتي:- 

 اكتب حديًثا شريًفا يحث على الرحمة بالحيوانات.
 غلق الدرس: 

 الدرس بالدراما.تمثيل أحداث 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

 

رصد 
 النتائج
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 : طبيب األسدالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تدريباتالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :اف السلوكيةاألهد
 . رف على األخطاء في الجمل المعطاةيتع -1
 يعدد حروف الجر بدقة. -2
 .عن( في جمل مفيدة من إنشائه –على  –في )حروف الجر  يوظف -3
 .رات داللية على الجلسة الصحيحة واالنتباه والمحافظة على النظافةيعطي مؤش -4

 .الكراسات –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة التعليميةالوسائل 

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

يكتب 
جملة 
 إمالءً 
غير 
 منظور

 / أنشودة الحيوانات. ئةتهي
 اكتب ما يملى عليك /
 تشكو من األسد. كانت حيوانات الغابة

مالحظة 
صحة 
 الكتابة

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 

 (1هـ )

 

 

 عرض هدف الحصة:- 
عن( في جمل  –في  –على  –الي  –يوظف حروف الجر )من 

 .مفيدة

  التدريب االول :التدريبات: 
تحديد المطلوب من ثم قراءة السؤال مرتين من قبل الطالب  -

 السؤال.
 من الكتاب المدرسي. 120ص  1حل السؤال  -
 .تصحيح المعلم للسؤال وتوجيه الطالب -

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 (2هـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

 التدريب الثاني:- 
 .قراءة السؤال الثاني مرتين من قبل الطالب وتحديد المطلوب -

 تصحيحثم من الكتاب المدرسي،  121" ص 2حل السؤال "
  سؤال.ال

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحــــدث 

ـــل المجموعات حسب االستراتيجية.  األدوار داخـــ

هيا نتعرف اليوم إلى حروف الجر، وهي الحروف التي  :المتحدث
إلى، على، في، من،  :سماء مثلتكون مرتبطة بما بعدها وتجر األ

 .عن

 ؟ما هي حروف الجر :المستمع

 هي الحروف التي تكون مرتبطة بما بعدها. :المتحدث

 ؟ماذا تجر األسماء :المستمع

 تجر األسماء، وتصبح مكسورة. :المتحدث

 ؟هل حروف الجر ضعيفة أم قوية :المستمع

 حروف الجر قوية . :المتحدث

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
بوركتما؛ فلغتنا العربية ال تستغني عن حروف  :المتحــــدث والمستمع

 الجر؛ فبدونه يصبح الكالم غير مترابط وبدون معنى واضح ومفهوم .

 التدريب الثالث: 
 .قراءة السؤال الثالث مرتين من قبل الطالب وتحديد المطلوب -
 من الكتاب المدرسي. 121" ص 3حل السؤال " -
 تصحيح المعلم للسؤال وتوجيه الطالب. -
 وظف حروف الجر في جمل مفيدة / -:نشاط بيتي 
 ....... :.......... من :...........في :إلى ........ :عن 

 ؟اليومماذا تعلمت من درس :غلق الدرس 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 : طبيب األسدالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : كتابة + خطالموضوع  : الثالث األساسيالصف
 :األهداف السلوكية

 كيفية كتابة حرف الواو في مواضعه المختلفة.يتعرف إلى  -1
 ينسخ فقرة من النص في الكتاب المدرسي. -2
 ينسخ فقرة من النص في دفتر النسخ. -3
 يكتب جملة الخط المعطاة مع مراعاة أصول خط النسخ. -4
ر قيمة جمال الخط وترتيبه وحسن كتابته . -5  يقد 

 الكراسات . –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 مثلث االستماع. -المحاكاة  –: الحوار والمناقشة االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

ــــز  ــ يمـي
الكلمــــات 
المحتوية 
 حرف الواو

 أنشودة الحيوانات . ئةتهي / 
 حوط الكلمة المحتوية حرف الواو: 

 –عرينه  –جحورنا  –هربت  –الثور  –تشكو  –حيوانات 
 نادرة -الوحشي 

 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 (1هـ )

 

 

 (2هـ )

 

 عرض هدف الحصة: 
 يكتب حرف الواو بخط النسخ الجيد.

من الكتاب  132رض الفقرة الخاصة بالنسخ ص ع :الكتابة /الخط
 .اتها ومناقشتها شفويً ءالمدرسي وقرا

 يقوم الطالب بالكتابة.، ثم ختيار كلمات وكتابتها على السبورةا
ــــمن الك 122ا" ص يوجه المعلم الطالب بنسخ الفقرة "ثانيً  ــ ــ   .بتاــــ

من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 
الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –مع المست –)المتحــــدث 

ــــل المجموعات حسب االستراتيجية.  األدوار داخـــ

 

مالحظة 
صحة 
 الحل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3هـ )

 

 

 

ـــالمتحدث ـــ ــ ـــ ــ ــ ــري، : اليوم سنتعرف إلى حرف الواو، وهو حرف قمـــ
ــروف ــ ـــ ــ ــ  وهو أيًضا حرف منفصل، وله صورة واحدة، وهو من الحــــ

 الكتابة.التي تنزل عن السطر في 

 حرف الواو. :المتحدث ؟ما اسم ضيفنا اليوم :المستمع

 ؟هل حرف الواو حرف قمري أم شمسي :المستمع

 حرف الواو حرف قمري. :المتحدث

  ؟هل حرف الواو حرف متصل أم منفصل :المستمع

 حرف الواو حرف منفصل. :المتحدث

 صورة واحدة. :المتحدث ؟كم صورة له في الكلمة :المستمع

 ؟هل حرف الواو فوق أم تحت السطر :المستمع

 حرف الواو من الحروف التي تنزل عن السطر. :المتحدث

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
لقد أحسنتما، هيا مًعا نكتب جملة الخط خلف  :المتحــــدث والمستمع

 معلمنا الرائع.

وقراءة الجملة من المعلم ثم الب، طـعرض الجملة على ال:النسخ
 الطالب 

 كتابة المعلم للجملة كتابة صحيحة على السبورة: -
 وقِ ــــفي الس   ودٌ ـــــعسْ مَ وَ  دٌ ــــليوَ  لَ وَّ ــــجَ تَ 

 .ة قواعد النسخ العربيامحاكاة الطالب لكتابة المعلم مع مراع -
 كلمات بها حرف الواو بخط واضح.  (5)اكتب  :نشاط بيتي 
 غلق الدرس: 
 ن على باقي الطالب.األعمال الكتابية للطالب المجيدي عرض 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم 

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك

 

 

 

 

 

مالحظة 
صحة 
 الكتابة

 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

رصد 
 النتائج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد 
 النتائج
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 األسد: طبيب الدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : إمالء اختباري الموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
  .همه لمضمون النص اإلمالئي شفوًيايعبر عن ف -1
 .اختبارًيا يكتب النص اإلمالئي إمالًء  -2
 –النظافـة  –دقـة المالحظـة  –حسـن اإلصـغاء  :مثـل ،مهارات مرغوًبـا فيهـايكتسب عادات و  -3

 .جمال الخط ووضوحه –استخدام عالمات الترقيم 
 .بطاقات –الكراسات  –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية

 .مثلث االستماع –المناقشة : الحوار و االستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

عالمة  يحدد
الترقيم 
 المناسبة 

 في الفراغ مة الترقيم المناسبةاكتب عال: 
 قال المعلم ....... ما أجمل فصل الربيع .......

 .........وقال التالميذ ......... الزهور متفتحة 

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 

 (1هـ )
 

 
 
 
 
 

 المعلم ثم الطالبقراءة الدرس قراءة جهرية صحيحة  :مقدمة.  
 عرض هدف الحصة:-  
 يكتب النص االمالئي إمالء اختباريا من دليل المعلم. 
 مالئيقراءة النص اإل: 

، دون يملي المعلم النص دون قراءته أو مناقشته مع الطالب -
 توضيح الكلمات الصعبة والغامضة.

 امالئي شفويً مناقشة النص اإل: 
 ؟ما عالمة الترقيم في نهاية السؤال ؟أين يعيش الدب القطبي -
 ؟ما عالمة الترقيم بعد اسلوب التعجب ما -. صف القمر  -
سلوب أما عالمة الترقيم بعد - ؟متى يأتي عيد الفطر -

 ؟االستفهام

 
مالحظة 
صحة 
 الحل
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

رصد 
 النتائج
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2هـ )
 
 
 

 
 

 

 ؟ما عالمة الترقيم - ؟سلوبما نوع األ - !ما أسوأ الكذب  -
وعالمة ! بعد  ستفهامسلوب االأبعد  ؟تذكير التالميذ بعالمة

ـــسأ ــ ــ  لوب التعجب.ـــ
من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالي بين 

الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع تبديل  –المستمع  –)المتحــــدث 
 األدوار داخـل المجموعات حسب االستراتيجية.

سأحدثكم اليوم عن عالمات الترقيم، ومنها الفاصلة  :المتحدث
 وتوضـــع وتفصل بين جملتين، والنقطة وتوضع في نهاية الجملة.

عن عالمات  :المتحدث ؟عن ماذا سوف تحدثنا اليوم :المستمع
 الترقيم.
 بين جملتين. :المتحدث ؟أين توضع الفاصلة :المستمع
 في نهاية الجملة. :المتحدث ؟أين توضع النقطة :المستمع

بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين :الكاتب )التغذية الراجعة(
 شكًرا لك يا عالمات الترقيم، فبدونك لن يصبح :المتحــــدث والمستمع
 شكل الكتابة جمياًل.

 اتــــيطلب المعلم من التالميذ االستعداد للكتابة، ويوزع الكراس. 
 تقويم مرحلي: 

مالئي كل جملة مرة واحدة فقط، ثم مالء جمل النص االإ -
 إمالئها مرة اخرى نهائية وجمع الدفاتر للتصحيح.

لتالميذ لحل السؤال، ومتابعتهم أثناء الحل من قبل اتوجيه  -
 .المعلم

 نشاط بيتي: 
 سد.استخرج جميع عالمات الترقيم من درس طبيب األ -
 غلق الدرس: 
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم  

 
 
 

مالحظة 
صحة 
 ةالمشارك
 
 

 
 

 
مالحظة 
صحة 
 الكتابة

 
 

متابعة 
النشاط 
 البيتي

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

رصد 
 النتائج
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 : طبيب األسدالدرس  : اللغة العربيةالمادة

 : تعبيرالموضوع  : الثالث األساسيالصف

 :األهداف السلوكية
 .نص التعبير الكتابي قراءة صحيحةيقرأ  -1
 .لفراغ إلكمال قصة مترابطة المعنىمناسبة في ايكتب تراكيب محددة و  -2
ـــا و  -3 ـــا فيهـــايكتســـب قيًم ترتيـــب  –دقـــة المالحظـــة  –حســـن اإلصـــغاء  :مثـــل ،اتجاهـــات مرغوًب

 .األفكار
ــ –الكتب  –الطباشير الملونة  –: السبورة الوسائل التعليمية  .ــــاتالكراســـ

 .مثلث االستماع –لمناقشة : الحوار وااالستراتيجيات

المتطلب 
 السابق

 البند االختباري 
 التقويم

 نتائجه أدواته

 يتعرف إلى

ألقاب 
 الحيوانات

 اكتب أسماء الحيوانات أمام ألقابها: 
 ..................... . :ملك الغابة

 ................. . :سفينة الصحراء

مالحظة 
صحة 
 الحل

 

 

 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته

 

 

 (1هـ )

 

 

 

 

 

 قراءة الدرس قراءة جهرية صحيحة المعلم ثم الطالب -:مقدمة.  
يكتب تراكيب محددة ومناسبة في الفراغ :عرض هدف الحصة

  قصة كمالإل
  على " التعبير" 124يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتاب ص. 

ميذ قراءة التراكيب من قبل التالثم يقرأ المعلم نص التعبير ثم التالميذ 
السؤال، ل لتالميذ لحاتوجيه ، ثم تحديد المطلوب من السؤالو 

  .ومتابعتهم
/من خالل استراتيجية مثلث االستماع يدور الحوار التالـــــي بين 

تبديل  الكاتب أو التغذيـــة الراجعة( مع –المستمع  –)المتحــــدث 
 األدوار.

 

مالحظة 
صحة 
 الحل
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 األنشطة والخبرات األهداف
 التقويم

 نتائجه أدواته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2هـ )

 

 

 

 

 

أراد أسد كبير السن أن يخرج للبحث عن فريسة  يأكلها،  :المتحدث
ــــ :لكنه لم يستطع النهوض، رآه شبٌل له، فقال له ــ ك يا ال تتعب نفســـ

والدي، لقد تعبت في زمانك كثيٌرا، فأنت تركض وراء الغزالن، لتؤمن 
بال إلحضار لنا قوت يومنا، حان الوقت لتستريح، ونخرج نحن األش

، وأحضره لألسد،  الفريسة لك، فانطلق الشبل، وانقض على غزال 
 تفضل يا والدي، هذا واجبي. :فقال له

 شبل. :المتحدث ؟ما اسم ابن األسد :المستمع

 الغزالن. :المستمع ؟ما هو طعام األسد :المستمع

 ؟ما واجبنا تجاه الوالدين واألكبر منا سًنا :المستمع

 أن نحترمهم ونسمع كالمهم ونساعدهم. :المتحدث

 ؟ما رأيك في شخص ال يسمع كالم والديه :المستمع

ال يعجبني، ألنه يجب علينا احترام وتوقير الوالدين  :المتحدث
ــــم المساعدة لهم.  وتقديــ

الكاتب )التغذية الراجعة(، بعد إعادة سرد الحوار الذي دار بين 
وقر بارك هللا فيكما، فليس منا من ال يأحسنتما،  :المتحــــدث والمستمع

 كبيرنــا ويرحم صغيرنا.

 استخرج جميع عالمات الترقيم من درس طبيب  :نشاط بيتي
 سد.األ

  .تحضير درس زيارة إلى مدينة العنب -
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم :غلق الدرس  
 ؟ماذا تعلمت من درس اليوم  
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 (: المراسالت الرسمية11)رقم ملحق 
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 (: صور تطبيق االستراتيجية12)رقم ملحق 

 
 

 
 

 


