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  إهداء
  ::المتواضعالمتواضع  جهديجهدي  ثمرةثمرة  أهديأهدي

 الظاهرة، بالمعجزات المؤيد الطاهرة، األخالق ذي  إلى معلم البشرية األولإلى معلم البشرية األول
 آله عليه وعلى اهللا ورسوله صلى عبده حبيب قلوبنا محمداً الباهرة والبراهين
  .وتابعيه وأصحابه

 العلم حب في غرس الذي ُأوالها والدي ن أنارتا دربين أنارتا دربياللتياللتين ن شمعتيشمعتيالالإلى إلى 
 أحاطتني وثانيها أمي التي المجد إلى للوصول سبيل خير الجد أن وعلَّمني
الدنيا عندي ال تساوي كلمة رضا أسمعها من أعماق ف, بالعطاء يوتعهدتن بالرعاية

   .قلبيهما حفظهما ربي وأطال اهللا في عمرهما
علَّمني معنى اإلرادة والعزيمة والتحدي والصبر  الذي روح زوجي الشهيدروح زوجي الشهيدإلى إلى 

 .األعلى الفردوس اهللا و أسكنه رحمه  فكان نبراساً يضيء لي الطريق

أبنائي فهم  وهذا الشبل مجاهدوهذا الشبل مجاهد, , إلى تلك الزهرات إسالم وإسراء وإيمان وهندإلى تلك الزهرات إسالم وإسراء وإيمان وهند
 .اتاهللا ورعاهم وجعلهم من الصالحين والصالح حفظهم المنشود أملي
  .اهللا الهداية حفظهم ومنارات النور مشاعل وأخواتيوأخواتي  إخوانيإخواني  إلىإلى

  .رعاهمحفظهم اهللا وأخوة وأخوات  إلى أهل زوجي الشهيدإلى أهل زوجي الشهيد
الذين صاغوا بعلمهم حروفاً ومن فكرهم مناراً تنير   أساتذتي الكرامأساتذتي الكرامإلى إلى 

  .مسيرة العلم والنجاح
قة في نحور أعدائنا قة في نحور أعدائنا إلى هؤالء الذين أبوا إال أن يكونوا أوسمة على صدورنا حلإلى هؤالء الذين أبوا إال أن يكونوا أوسمة على صدورنا حل

أسرانا أسرانا   ,,األبراراألبرار ورفضوا القرارات االنهزامية وأعلنوا الحل بالبندقية شهدائناورفضوا القرارات االنهزامية وأعلنوا الحل بالبندقية شهدائنا

  ..هللا درهم ما أجمل صنيعهمهللا درهم ما أجمل صنيعهم  ,,جرحانا األبطالجرحانا األبطال  ,,البواسلالبواسل

  ..والتوجيهوالتوجيه  واإلرشادواإلرشاد  العونالعون  ليلي  قدمقدم  منمن  كلكل  إلىإلى
  

  يع العليربنا تقبل منا إنك أنت التواب السم



   

 -ب -
 

  شكر وتقدير
 ال الذي ,يستطاع ما بأقصى الشكر ومستوجبِ انقطاع، بال الحمد مستحق هللا الحمد
 مفرج الغيوب عالم له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد. لدنه من إال فضل

 آله وعلى عليه، اهللا صلى ورسوله عبده محمداً سيدنا أن وأشهد ، الكروب،
  .البدور إشراق تشرق صالة وتابعيه وأصحابه

وال يسعني ) 12:لقمان(" نفسهلومن يشكر فإنما يشكر "وله تعالىفمن منطلق ق
بمقامي هذا إال أن أخر ساجدة سجدة شكر هللا على ما أواله علي من هذا اإلنعام 

  . معترفة بأن ذلك لم يكن وما كان إال بنعمة العليم المتعال
 على المشرف زقوت محمد/ الدكتور الفاضل ألستاذي بالشكر أتقدم أن لي ويطيب

 أفادني وقد, وعناية ورعاية، وإرشاد توجيه من لي قدمه ما على, هذه الدراسة
 عالية ومعنويات كبيراَ أمالَ نفسي في غرس حتى وتعليماته توجيهاته من كثيراَ

 وآل اهللا ، وأحاطه الجزاء خير عني اهللا فجزاه وصعوباتها، هذه الدراسة لتحديات
  . قدير يشاء ما على إنه ، وحفظه برعايته بيته

وأتوجه بالشكر إلى الجامعة اإلسالمية التي تشرفت باالنتساب إليها متمثلة برئيسها 
ونائبه والطاقم اإلداري واألكاديمي وأخص بالذكر كلية التربية متمثلة بعميدها 

  . جعلهم اهللا منارات يحتذى بهم
بقبولهما  كما أوجه جل شكري وتقديري إلى فارسين في العلم والتربية إذ تشرفا

مناقشة بحثي وأتشرف بتوجيهاتهم الدقيقة الدكتور فتحي كلوب والدكتورة فتحية 
  .اللولو حفظهما اهللا

 في مساعدة من لي قدمته لما, العمري سناء/ لألستاذة والتقدير بالشكر وأتقدم
والتطوير  للبحث القطان لمركز موصول والشكر, التوضيحية الدروس إعداد

 لما الموظفات فيه واألخوات ,ملوح محمد أبو/ الدكتور بمديره متمثالً التربوي
 .للبحث الالزمة والكتب المراجع توفير وخاصة ومساعدة عون من لي قدموه
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 اللغـة  مـدرس  مهرة حسن بسام/ القدير األستاذ إلى الشكر بخالص وأتقدمكما  
 أن يفوتني ال كما للرسالة لغوي تدقيق من به قام لما  الجامعية الكلية في العربية
 للبرنـامج  برمجـة  من به قامت لما مخدة أبو عبير لألخت الجزيل بالشكر أتقدم

  .المحوسب
 لما شيماء أبوشعبان. وأ سمارة رنا .أو, صبيح لينا.أ لزميالتي بالشكر أتقدم كما
منالدراسة أداة تطبيق في مساعدة من لي قد. 
بتين أم نضال فرحات وأم دعاء الحبي إلى وتقديري شكري أسجل أن أنسى ال كما

 أسرتي أفراد وجميع وأبنائي وأخواتي وإخواني والدي إلىو وكل صديقاتي عمار
 الدرب، مواصلة على وشجعوني بالدعاء، وساندوني العناء، شاركوني الذين

   . وتقدير عرفان كل مني فاستحقوا
 كل مني لهم قصد غير من غفلتهم من أما, الفضل أصحاب من ذكرتهم من هؤالء
 .....                          والتقدير الشكر

 

  ....القصد وراء من واهللا 
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  الدراسة ملخص
 االستماع تدريس مهارات بعض لتنمية محوسب برنامج وتجريب بناء إلى الدراسة هذه هدفت
 .لتطبيقية بغزةا للعلوم الجامعية الكلية في) المعلمات/ الطالبات( لدى العربية اللغة في
 :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تددوُح 

 لدى العربية اللغة في االستماع تدريس مهارات بعض لتنمية محوسب برنامج فاعلية مدى ما
  ؟بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في )معلماتال /الطالبات(

  : التالية عيةالفر األسئلة اشتقاق تمالرئيس  السؤال عن ولإلجابة

 العربية اللغة في االستماع تدريس مهارات بعض لتنمية المقترح المحوسب البرنامج ما -
 بغزة؟ التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية في )المعلمات/ الطالبات(لدى

 اللغة في االستماع لتدريس التمهيد مهارة درجات متوسط بين إحصائياً دالة فروق توجد هل -
 الجامعية الكلية في )المعلمات/ الطالبات( لدى هوبعد المحوسب البرنامج قتطبي قبل العربية
 ؟ التطبيقية بغزة للعلوم

 االستماع لتدريس المثيرات تنويع مهارة درجات متوسط بين إحصائياً دالة فروق توجد هل -
 الكلية في )المعلمات/الطالبات( لدى هوبعد المحوسب البرنامج تطبيق قبل العربية اللغة في

 ؟بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية
 اللغة في االستماع لتدريس الغلق مهارة درجات متوسط بين إحصائياً دالة فروق توجد هل -

 الجامعية الكلية في )المعلمات/ الطالبات( لدى هوبعد المحوسب البرنامج تطبيق قبل العربية
                        ؟بغزة التطبيقية للعلوم

 أسئلة عن ولإلجابة ,ة المنهج البنائي والتجريبي لتحقيق أهداف الدراسةاتبعت الباحث
 والتي ,المالحظة بطاقة في المتمثلة الدراسة أداة وبناء ,بالمحوس البرنامج بناء تم الدراسة؛
 التمهيد، مهارة: الترتيب على وهي ,مهارات ثالث على موزعة فقرة) 16( على تحتوي
المالحظة عن طريق  صدق بطاقة من التأكد وتم ,الغلق ومهارة ,المثيرات تنويع ومهارة

باستخدام  صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي باإلضافة إلى أنه تم التأكُّد من الثبات
 .)هولستي(ومعادلة , التجزئة النصفيةطريقة 

 لومالع قسم طالبات من طالبة) 19( من والمكونة ,العينة على الدراسة أداة طُبِقت ولقد
 الثاني الدراسي الفصل من ميداني تدريب لمساق والمسجالت ,)صف معلم تخصص( التربوية

 الدراسة عينة طالبات على المالحظة بطاقة تطبيق وتم ،)م2009-2008( الدراسي العام من
 بطاقة نفس تطبيق تم البرنامج تطبيق من االنتهاء وبعد المحوسب، البرنامج تنفيذ قبل

 المعالجات تطبيق وبعد البعدي، بالتطبيق لتتمثل الدراسة عينة طالبات سنف على المالحظة
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 أظهرت. البعدي التطبيق درجات ومتوسط القبلي التطبيق درجات متوسط على اإلحصائية
 :النتائج إلى

 البرنامج تطبيق قبل التمهيد مهارة درجات متوسط بين إحصائياً دالة فروق وجود  •
 )المعلمات /تالطالبا( لدى هوبعد المحوسب  التطبيقية بغزة للعلوم الجامعية الكلية في 

 . التطبيق البعدي إلى تعزى
 االستماع لتدريس المثيرات تنويع مهارة درجات متوسط بين إحصائياً دالة فروق توجد  •

 في )المعلمات /الطالبات( لدى هوبعد المحوسب البرنامج تطبيق قبل العربية اللغة في
 . لصالح التطبيق البعديبغزة التطبيقية  لومللع الجامعية الكلية

 اللغة في االستماع الغلق لتدريس مهارة درجات متوسط بين إحصائياً دالة فروق توجد  •
 الكلية في )المعلمات /الطالبات( لدى هوبعد المحوسب البرنامج تطبيق قبل العربية
  . لصالح التطبيق البعدي بغزة التطبيقية للعلوم الجامعية

  
مما )  (0.786فكان ) إيتا مربع( حساب خالل من التأثير حجم بحساب الباحثة امتكما ق

 أظهر المطبق المحوسب البرنامج أن يؤكد وهذا كبير، البرنامج تأثير حجم يدلل على أن
 في )المعلمات /الطالبات (مهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق لدى في واضحاً تحسناً
     .التطبيقية بغزة مللعلو الجامعية الكلية
 بعض بعرض قامت الدراسة من الباحثة إليها توصلت التي السابقة النتائج ضوء في

 مهارات بعض تنمية في المحوسب البرنامج من االستفادة إلى تهدف والتي ,التوصيات
  .خاص بشكل العربية اللغة في االستماع تدريس مهارات وبعض عام بشكل التدريس
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 الفصل األول

الدراسة  خلفية  

 :مقدمـة الدراسـة

 لغة وأصبحت العالم أرجاء معظم في وانتشرت ,األرض وجه على اللغات أقدم العربية اللغة
 منها وتجعل المختلفة الحضارات تستوعب أن استطاعت فقد  ,والعبادة الدين ولغة بواألد العلم

 كتابه لغة لتكون العالم لغات بين من اللغة هذه -عز وجل-  اهللا واصطفى .واحدة حضارة
 لَّعلَّكُم عربِيا قُرآنًا َأنزلْنَاُه ِإنَّا﴿:فقال اهللا تعالى الخاتمة؛ الرسالة بها ولتنزل ,العظيم

لُونق2:يوسف(﴾تَع(.  
واالستماع يتصدر . والكتابة , القراءة, التحدث, االستماع: أال وهيلغّة العربية أربعة وفنون ال

هذه الفنون ويحتّل أهمية بالغة وليس لذاته فقط؛ بل وألثره على باقي الفنون حيث إنه يؤثر 
 .ويعد الفن األكثر ممارسة في الحياة. تأثيراً بالغاً في تعلم القراءة والكتابة

البصر في ولالستماع أهمية كبيرة في حياة اإلنسان؛ لذا دائماً نجد أن حاسة السمع تسبق حاسة 
﴿والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد  :ففي قوله تعالى , آي الذكر الحكيم

  ). 36: اإلسراء(كُلُّ ُأولَِئك كَان عنُْه مسُؤوالً﴾

ففي , فقد أظهرت بعض الدراسات مدى األهمية التي تحظى بها مهارة االستماع عن غيرها 
التي مازال عدد من التربويين واالختصاصيين في مجال مهارات  wilt,(1950(دراسة 

من االتصال اللغوي %) 45( حيث وجد أن,  االتصال يستشهدون بما توصلت إليه من نتائج
وتكون .  كاتباً%) 9(,قارئاً%) 16(و, يمضيه متكلماً %)30( يمضيه الفرد مستمعاً، في حين

  . من وقتهم في االستماع%) 70-%60(حيث يمضون , طلبة المدارس النسبة أعلى عند

على الرغم من أهمية مهارة االستماع إال أنه من المؤسف أنها غير مطّبقة عملياً في الميدان؛ 
فالمسؤولية ال , وال يتم التركيز عليها أبداً, بل هي مهملة من قاموسي المعلم والكتاب المدرسي

ألنه ال يتم تدريب الطفل منذ صغره على , بل على المجتمع واألسرة لقى على المعلم وحده؛تُ
مما أدى , ويعرضونه للكثير من اإلحراج, وال يشاركونه في مجالسهم, مهارة االستماع الجيد

 .لوجود جيل غير واعِ ومعلمين غير مكترثين بمهارة االستماع



   

-3- 
 

همية هذه المهارة إال أننا نجد بأنه على الرغم من أ) 2003,عبد الرحمن( كما أظهرته دراسة 
) 1989,البدر( دراسة أيضاً وبينت.  أن هناك إهماالًً في تدريس هذه المهارة من قبل المعلمين

  .االستماع لفن العربية اللغة مناهج واضعي إغفال مدى

 قدرتهم ولكن, يستمعون الطالب من كثيراً أن نجد االستماع؛ مهارة على التدريب لعدم ونظراً
  .لها وتفسير فهم دون األصوات متابعة إدراك على قادرون فهم ضعيفة الفهم على

ولكن من , فقد يكون لهذا أسباب كثيرة, فيشكو كثير من المعلمين عجز طالبهم عن متابعتهم
أن كثيراً من الطالب لم يعدوا لهذه المواقف : األسباب القوية التي ال يمكننا تجاهلها وهي

لذلك يتوجب . وتلخيص ما يسمعون, هدهم أساتذتهم بالتدريب على االستماعولم يتع, االستماعية
  .لممارسة هذه المهارة من وجود المعلم الكفء الواعي بدوره وبمسئولياته

جه الخصوص؛ كونه مفتاح المعرفة والعلوم برز دور معلم اللغة العربية على وفمن هنا ي
, وأساليب التدريس الفعالة, والتربوية, علميةفبقدر ما يمتلك من الخبرات ال, بالنسبة للطالب

 .يستطيع أن يخرج طالباً متفوقين ومبدعين

 23(زقوت  يشير على معلم اللغة العربية أن يكون على وعي بما يقع على : "أنه) 1999 :
وأن , فهذا يدلل على أن معلم اللغة العربية يقوم بعمل متميز,  "عاتقه من مهمات تربوية

  .مسئولية الملقاة على عاتقه أثقل من غيرهالعبء وال

إعداد  ألن, من إعداده اإلعداد الجيد قبل الخدمة البد ؛وألجل أن يقوم المعلم بهذا العمل المتميز
, فالمعلم هو المطبِق لهذه السياسة", المعلم من أهم األسس التي تقوم عليها السياسة التعليمية

إتقانه لوسائله المختلفة من مناهج وطرائق تدريس ويتوقف نجاحه في تطبيقها على درجة 
ومن هنا تبدو خطورة إعداد المعلمين إذ ال يمكن ألي برنامج تعليمي أن ينجح , وتوجيه وتقويم

  "ما لم يكن القائمون عليه من المعلمين على درجة عالية من الكفاءة العلمية والمهنية

  ).810: 1996, عبد الرحمن(                                                            

وتعددت الجهود في إعداد المعلم وذلك من خالل العديد من المؤتمرات واللقاءات نذكر منها 
عقدت الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس المؤتمر  -ال الحصر - على سبيل المثال

وعقدت أيضاً , )م1990(عام  " ياتإعداد المعلم التراكمات والتحد" العلمي الثاني تحت عنوان 
حيث أوصت بضرورة إعداد برامج عالجية  "تكوين المعلم"مؤتمراً بعنوان ) م2004(في عام 
حول ) م1997( كما عقدت الجامعة اإلسالمية بغزة يوماً دراسياً.  )المعلمين/ الطالب(لتدريب 

أبرز توصيات اليوم الدراسي وكان من , " المعلم الفلسطيني وتحديات القرن الحادي والعشرين"
  . أن ينطلق إعداد المعلم من فلسفة واضحة المعاني محددة المبادئ
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 لتدريب برنامجاً اقترح حيث) 2000، عسقول(  دراسة: مثل أيضاً أجريت دراسات وهناك
  . التدريسية المهارات بعض على التكنولوجي المنهج ظل في المعاصر المعلم

ضرورة استخدام التكنولوجيا في عملية إعداد "على  )2001،اللولو ( كما أكدت دراسة 
  واستخدام إستراتيجية التدريس المصغّر في عملية تدريبهم داخل الكليات حتى, المعلمين

 . "يصلوا إلى مستويات من اإلتقان

وخاصة الحاسوب في تعليم اللغة , أشارت الدراسات إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا"و
الذي يتمحور , جاءت الدروس التعليمية في الحاسوب؛ لتساهم في التعلّم النشطحيث , العربية

, ومشاهدة بعض التطبيقات العملية, لتقدم له الصوت مع الصورة والحركة, حول الطالب
, مما يجعل الطالب يعيش في األجواء القريبة, والتسلسل في كثير من الدروس, وإجراء الحوار

ومثيرة الهتمام , فضالً عن العرض بطريقة ممتعة وشائقة, لدرسأو الحقيقية من موضوع ا
وتمكين الطلبة من , الطلبة مما له األثر الواضح في فهم هذه الدروس وترسيخها في أذهانهم

      ).39:  2005, معمر( "التعلّم الذاتي

 ,قد تطورت أساليب استخدام الحاسوب في التعليم"في دراسته بأنه ) 2009(يوضح صيام
أو , وأصبح االهتمام اآلن منصباً على تطوير األساليب المتّبعة في التدريس باستخدام الحاسوب

استحداث أساليب جديدة يمكن أن يسهم من خاللها الحاسوب في تحقيق ودعم بعض أهداف 
 "المناهج الدراسية

ختالف عندما دخل الحاسوب في مجال العملية التعليمية على ا"بأنَّه) 2002(يؤكد الحايك
 الكثير من التغييرات والتعديالت التي شملت المناهج وأساليب التدريس  إجراءمستوياتها؛ تم

 ".                           وإعداد المدرسين

ويتأتّى ذلك عن , مطور وقائد للموقف التعليميإلى بناء عليه تغير دور المعلم من الملقّن 
, والبرامج, والمواد التعليمية, ومصادر التعلّم, األجهزة طريق تمكّنه من بعض مهارات تشغيل

و يجب أن يكون لدى المعلّم  .وقيادته للمناقشات الصفية, والقدرة على تقويمها, وكيفية إنتاجها
ويعد . والتجدد الفكري, وتنمية الفكر التساؤلي, للقدرة على التحليل العقلي, اتجاه فكري ناضج

 .)17-15: 2005, أحمد("مو المهني لكل العاملين في ميدان التعلّمذلك من أبرز السمات للن

وألجل أن يقوم المعلم بدوره البد أن يمتلك من المهارات التدريسية التي يستطيع تطبيقها في 
مواقف تعليمية حقيقية داخل الفصول الدراسية للمرحلة التي يعد من أجلها؛ كمهارة التمهيد 

لهذا البد , كون هذه المهارات من أهم مهارات عرض الدرس, ة الغلقومهار, وتنويع المثيرات
 .  من إعداد المعلم إعداداً جيداً حتى نستطيع إفراز جيالً صالحاً يخدم وطنه
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/ الطالب(وهذا لن يتم إال عن طريق التربية العملية باعتبارها المرحلة األولى التي ينتقل فيها 
المعلم بصورة متدرجة تحت رعاية مشرف يساعده على  من موقف المتعلم إلى موقف) المعلم

وأسس تقيس مدى تمكّنه من تلك , وتقويمه فيها في ضوء معايير, تنمية مهاراته المهنية
  .المهارات التعليمية التي ال غنى عنها في تكوين معلم كفء

نمية مهارات أنه بالرغم من أهمية التربية العملية في ت في دراسته )2001,الرنتيسي (ويبين 
, إال أن الكثير من التربويين يؤكدون على أنها ال تُنمي تلك المهارات إلى حد اإلتقان, التدريس

وكذلك ال يتم التدريب على , للمهارات التدريسية) المعلم/ الطالب(وال يتم التركيز على اكتساب
/ الطالب(رفين على وكذلك تعدد فئات المش, المهارات التدريسية بالوسائل العلمية الحديثة

وال يستفيد من العملية , )المعلم/ الطالب(يؤدي إلى بلبلة , د فكرهم، وعدم توح)المعلم
على المهارات التدريسية قبل النزول ) المعلم/الطالب ( لذلك نحن بحاجة إلى تدريب. اإلشرافية

 .للتربية العملية حتى تكون االستفادة أكثر

سات التي أوصت بضرورة إجراء البحوث لدراسة أثر توظيف وهناك أيضاً العديد من الدرا
 ,)2005, حسن(و, )2005,شتات: (البرامج التعليمية في تنمية المهارات التدريسية مثل

  .)2008(ودراسة الفرع, )2007,األغا(و,   )2006,المصري(و

 بناء وتصميم برنامج محوسب لتنمية مهارات تقوم هذه الدراسة علىوفي ضوء ما سبق 
/ الطالبات(عند تدريس االستماع في اللغة العربية لدى ) والغلق, تنويع المثيرات, التمهيد (

في الكلية الجامعية علّها تستطيع أن توجه االهتمام إلى ضرورة زيادة اهتمام ) المعلمات
  .الباحثين بهذا الموضوع

ند تدريس االستماع وقد اختارت الباحثة مهارات التمهيد وتنويع المثيرات ومهارة الغلق ع
  :لألسباب التالية

وذلك من خالل استطالع آراء , االستماع من قبل المعلمينتدريس مهارة  إهمال ♣
  .الموجهين والمشرفين والمعلمين

   .عرض الدرسفي والغلق , وتنويع المثيرات, مهارات التمهيد أهمية ♣

  كوسيلة في التدريس تثير الدوافع واالهتماماتالحاسوب أهمية  ♣
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 : ةالدراس ةمشكل

ما مدى فاعلية برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى 
 في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ؟) المعلمات/ الطالبات(

  -: اآلتية الفرعية األسئلة الرئيس السؤال من ويتفرع 

يس االستماع في اللغة العربية ما البرنامج المحوسب المقترح لتنمية بعض مهارات تدر -
  بغزة؟ في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية )المعلمات/ الطالبات(لدى

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة التمهيد لتدريس االستماع في اللغة  -
امعية في الكلية الج) المعلمات/الطالبات (لدى  وبعده العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

  للعلوم التطبيقية بغزة ؟

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة تنويع المثيرات لتدريس االستماع  -
في الكلية ) المعلمات/الطالبات(لدى  وبعده في اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

 الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة ؟

ن متوسط درجات مهارة الغلق لتدريس االستماع في اللغة هل توجد فروق دالة إحصائياً بي -
في الكلية الجامعية ) المعلمات/ الطالبات(لدى وبعده العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب 

 للعلوم التطبيقية بغزة ؟

 

 :ـة فروض الدراس

بين متوسط درجات )   α )  ≥  0 .05ال توجد فروق ذات دالله إحصائياً عند مستوى -
/ الطالبات(لدى  وبعده التمهيد  لتدريس االستماع قبل تطبيق البرنامج المحوسب مهارة

  .في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة )المعلمات

بين متوسط درجات مهارة ) α)   ≥.05  0ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى -
البرنامج المحوسب تنويع المثيرات لتدريس االستماع في اللغة العربية قبل تطبيق 

  . في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة )المعلمات/الطالبات (لدىوبعده 

بين متوسط درجات مهارة ) α)   ≥.05  0ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى -
لدى  وبعده الغلق لتدريس االستماع في اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

 .بغزة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية )المعلمات/الطالبات(
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 : ـةالدراس أهمية

 -:التالية النقاط في الدراسة أهمية تتمثل

 أثناء المعلمين تدريب برامج على القائمون منه فيدي قد محوسباً برنامجاً الدراسة توفر -
  . التدريسية المهارات امتالك على العربية اللغة معلمي تدريب في الخدمة

 الطالبات(تساعد قدالدراسة معلومات جديدة عن مهارات تدريس االستماع تقدم  -
 اللغة لتدريس منها البد تدريس مهارات امتالك على إعدادهن مرحلة في) المعلمات/

  . عام بشكل العربية

 .العربية اللغة تدريس مجال في الباحثون الدراسة هذه من يستفيد قد -

وحوسبة التعليم مسايرة مع , الحاسوبية قد تسهم هذه الدراسة في نشر التوعية -
 .الحاسوب باستخدام العربية اللغة تدريس في جديدة آفاق وفتح, االتجاهات المعاصرة

 من التي المهارات لبعض التربويين المشرفين انتباه توجيه في الدراسة تسهم قد -
 . العربية اللغة معلم عند توافرها الضروري

 تعليمية برمجيات إنتاج على والتعليم التربية وزارة يف المسئولين تشجيع في تسهم قد -
 .العربية اللغة منهاج عبر

  

 : ـةأهداف الدراس

 :تهدف الدراسة الحالية إلى

لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة  التعليمي المحوسب لبرنامجا بناء -
  .بيقيةفي الكلية الجامعية للعلوم التط) المعلمات/الطالبات(لدى   العربية

الوقوف على مدى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة التمهيد؛  -
في ) المعلمات/ الطالبات(لدى وبعده لتدريس االستماع قبل تطبيق البرنامج المحوسب 

  . الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الوقوف على مدى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة تنويع  -
/ الطالبات(لدى  وبعده المثيرات؛ لتدريس االستماع قبل تطبيق البرنامج المحوسب

  . في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية )المعلمات
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معرفة مدى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة الغلق؛ لتدريس  -
في الكلية  )تالمعلما/الطالبات (لدى وبعده االستماع قبل تطبيق البرنامج المحوسب 

 . الجامعية للعلوم التطبيقية

 : ةالدراس حدود

   -:التالية بالحدود الدراسة هذه تتحدد

  .التطبيقية للعلوم الجامعية الكلية: المكاني الحد - 1

 ).م2009-2008( الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل: الزماني الحد - 2

 :الحد النوعي - 3

 ,صف معلم تخصص التربوية العلوم قسم طالبات على الدراسة اقتصرت 
 .الميداني التدريب مساق سجلن واللواتي

 تنويع, التمهيد( مهارات لتنمية محوسب؛ برنامج بناء على الدراسة اقتصرت 
 .العربية اللغة في االستماع تدريس عند) الغلق, المثيرات

 :ة مصطلحات الدراس

  : البرنامج المحوسب ♣

المبرمجة باستخدام  التربوية واألنشطةالخبرات عة من مجمو :ه الباحثة إجرائياً بأنهتفعرو
/ الطالبات(لدى  تحقق األهداف والتي تسهم في تنمية مهارات تدريس االستماعالتي , الحاسوب
 .وتطوير قدراتهن, )المعلمات

  :االستماع ♣

، والوعي به لمادة الصوتيةعملية عقلية مقصودة، يستقبل فيها المتعلم ا:تعرفه الباحثة بأنه
  .؛ لتحسين مهاراته التواصليةا ونقدهاوتحليله اومحاولة فهمه

 :المهارة ♣

  .قدرة الفرد على أداء النشاط بدقة وسرعة وإتقان
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  :مهارة االستماع ♣

 مادة صوتيةالمرحلة الدراسية إلى  طلبةانتباه جذب وتهدف إلى  بدقةلغوية تمارس  قدرة 
  . والوجدانية والمهارية لديهمرفية لتنمية الجوانب المع اوالتفاعل معه اوفهمه

  :مهارة التدريس ♣

المعلمات/الطالبات(مجمل سلوك: في هذه الدراسة بأنها الباحثة مهارات التدريس تفعر   (
بعد مرورهن بالبرنامج المحوسب وينعكس أثره على أدائهن بحيث يتصف في ذلك السلوك 

  .الدقة والسرعة المناسبة واإلتقان

  :ع مهارات تدريس االستما ♣

الباحثة مهارات تدريس االستماع إجرائيا بأنها تفعر:  

متمثلة األداءات , على القيام بدروس االستماع في اللغة العربية) المعلمات/ الطالبات(قدرة 
العملية المتضمنة كل من مهارة التمهيد وتنويع المثيرات والغلق بدقة وسرعة وإتقان مستعينة 

وتقاس بالدرجة , التي تساهم في تحقيق األهداف المرجوة مجموعة من الوسائل أو األدوات
 .التي تحصل عليها الطالبات ببطاقة المالحظة المعدة خصيصاً لذلك

 : )المعلمات/ الطالبات (  ♣

قسم العلوم التربوية ) دبلوم متوسط(هن الطالبات الملتحقات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
بهدف ممارسة مهنة ) تدريب ميداني(لمسجالت مساق وا, مستوى ثان) معلم صف( تخصص

حسب منطقة ) أو خاصة, أو وكالة, حكومة( ويتم تدريبهن في المدارس, التدريس بعد تخرجهن
ويتم التدريب أيضاً على أيدي مجموعة من المشرفين والمتخصصين التربويين الذين , سكناها

  .تحددهم الكلية

  :الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ♣
حيث تضم مجموعة من االختصاصات , تقع في وسط مدينة غزة بفلسطين مؤسسة تعليم عالي

على الجانب العملي المدعوم بالجانب تقع ضمن إطار العلوم التطبيقية التي تركّز  التي
 . المعرفي والنظري

كمؤسسة ) م2007 عام(تم حصولها على اعتماد من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
  .ديمية تمنح درجة البكالوريوس في العلوم التطبيقية المختلفةأكا

  



 

  الفصل الثاني
  
  

 

  
  

  .مهارة االستماع في اللغة العربية: المحور األول
  .مهارات التدريس: المحور الثاني
  .تربويات الحاسوب واللغة العربية :المحور الثالث

  

  

  

 

  

  

 ريــالنظاإلطـار
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 الفصل الثاني

 اإلطــار النظــري

 :المحور األول العناصر التالية فيتم عرض و, في هذا البحث عدة محاور تناولت الباحثة
كما تم الحديث عن مفهوم االستماع , مفهوم اللغة ووظائفها وأهمية اللغة العربية وفنونها

وتقويم , وطرق, وأساليب, ومن ثم أهداف, وأهميته وشروطه وأنواعه ومهارات االستماع
, ومعوقات تدريسه, إلى خطوات السير في درس االستماع باإلضافة, تدريس االستماع

  .وطرق تنمية مهارة االستماع لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

, مفهوم مهارة التدريس تتناولوعن مهارات التدريس  ت فيهأما المحور الثاني والذي تحدث
طلبات التمهيد عن مفهوم مهارة التمهيد وأغراضها ومت تثم تحدث, وتصنيف مهارة التدريس

وسلوكيات مهارة تنويع , وأغراضها, مهارة تنويع المثيرات مفهومها تثم تناول, الفعال
, ثم أنواع الغلق, ووظائفها, الحديث عن مفهوم مهارة الغلق وأهميتها تثم تناول, المثيرات
ره وفي النهاية تم الحديث عن التدريس المصغّر باعتبا, وسلوكيات الغلق, ومواقيت, وصور

  ).المعلم/ الطالب(مهارات التدريس لدى  التدريب علىمن تقنيات 

 تحيث تناول, عن تربويات الحاسوب وحوسبة اللغة العربية ت فيهوالمحور الثالث وتحدث
الحديث عن حوسبة اللغة العربية  تثم تناول, أسباب استخدام ومميزات الحاسوب التربوية
وأنواع برامج الحاسوب , تعلم اللغة العربيةوأهميتها ومميزات استخدام الحاسوب في 

إعداد  تثم تناول, وخصائص البرمجية الجيدة ثم البرامج التعليمية المحوسبة, التعليمية
عن المعايير العامة التي يجب مراعاتها عند تصميم  توتحدث, وإنتاج البرمجيات التعليمية

ذا المحور عن خطوات إعداد وينتهي الحديث في ه, وإنتاج البرمجية التعليمية الجيدة
  .البرنامج المحوسب

  :مهارة االستماع في اللغة العربية: المحور األول

  :اللغة العربية ومهاراتها

تعتبر اللغة وسيلة التفاهم والتخاطب بين البشر، وهي مفتاح التواصل الفكري والثقافي 
  ئيسة للترابط وهي الوسيلة الر, لإلنسان حتى يستطيع أن يعبر عن أفكاره ومشاعره
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واللغة هي ظاهرة بشرية عامة بها يمتاز اإلنسان عن . االنفعالي بين أبناء األمة الواحدة
  .المخلوقات األخرى

فاللغة هي , اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم: "بأن) 65: 1952(ذكر ابن جنّى
ز اإلنسان من وهي ما يمي، وهي نتيجة التفكير، وهي األهل، وهي الوطن، اإلنسان
  ".وهي ثمرة العقل، الحيوان

اعلم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم : "و قد عرفها العالّمة ابن خلدون حين قال 
عن مقصوده ، و تلك العبارة فعل اللسان ، فالبد أن تصير ملكةً متقررة في العضو الفاعل 

  ) .546: د ت , ابن خلدون "(هملها ، و هو اللسان، و هو في كل أمة بحسب اصطالحات

مجموعة من الرموز الصوتية التي يحكمها : "بأنها) 27: 2001(و يعرفها طعيمة ومنّاع
نظام معين والتي يتعارف أفراد مجتمع ذي ثقافة معينة على داللتها من أجل تحقيق 

  ".االتصال بين بعضهم البعض

في شبكة من عالقات ، لغزل المجتمعيأن اللّغة هي األم التي تنسج اب وال يخفى على أحد
فال ، ومعتقداته، ونظمه، ومؤسساته، وجماعاته، التي تقيمها بين أفراد المجتمع، الوفاق

هم بدوره في اهم في صياغة المجتمع الذي يساكما تس. وال مجتمع بال وفاق، وفاق بال لغة
ي لدراسة العالقة بين أنّه ال يمكن التصد, حيث تؤكد الفلسفة اللغوية الحديثة، صياغتها

. وهي تعمل في سياقها االجتماعي. دون رصدها، والمعنى المعبر عنه، الذات المعبرة
ها اللغة في غمرة قيامها تعمالفالجماعة الناطقة باللغة هي التي تهب األلفاظ معانيها خالل اس

اً بصراحة وال تضيق ذرع، فاللغة هي األم التي ترعى كل ناطق بها .بأنشطتها اللغوية
: هـ1571, أبي بكر( "وال تحرم النخبة من تميزها، ة تجاوزهاوتغفر للعام، كلماتها
134  .(  

  :أهم وظائف اللغة بالتالي) 11‐12: 2003(يعدد سالم

وذلك باألصوات المنطوقة حيث يتواصل الناس على اختالف : التواصل بين البشر -1 
ويساعد . المختلفة وأغراضهم المتعددةلغاتهم، ويتفاهمون ويعبرون عن حاجاتهم 

  .األصوات في اإلفهام والتفاهم في أمور أخرى، كنبر الجملة وتنغيم الجمل

فاللغة فكر منطوق، فهي والفكر شيئان متالزمان، ال يكون : التعبير عن الفكر - 2
  .أحدهما دون اآلخر، والمرء مهما جهد ال يستطيع التفكير المجرد عن اللغة
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اللغة أداة للتعلم والتعليم ومن دونها ال يمكن للعملية التعليمية : تعلم والتعليمأداة ال - 3
أن تتم، والنقطعت الصلة بين المعلم والمتعلم، أي لتوقفت الحضارة اإلنسانية وظلت 

 .حياة اإلنسان في نطاق الغرائز الفطرية والحاجات العضوية الحيوانية

تبر اللغة هي الخزانة التي تحفظ لألمة عقائدها تع: ذاكرة اإلنسانية وخزانة التراث - 4
وأنشطتها العملية، وفيها صور اآلمال واألماني لألجيال , الدينية وتراثها الثقافي

 .الناشئة

فاللغة هي األداة التي تمكّن الموهوبين في كل قومٍ من إبراز مواهبهم؛ ليكونوا قادة         
 . األمة و مفكّريها

يزيدها أهميةً  اًآخر اًائف األساسية للّغات بشكل عام، فإن للّغة العربية شأنفإذا كانت هذه الوظ
و خطورة، ويجعل االهتمام بها أمراً يفرضه هذا الموقع الفريد الذي تميزت به عن سائر 
 اللغات األخرى ، فهي لغة القرآن الكريم و السنّة الشريفة ، أي أنها اللغة التي اختارها رب

و من هنا كان على كل مسلم في مشارق . لغة الوحي ألهل األرض جميعاً  العالمين لتكون
األرض و مغاربها أن يهتم بها اهتمامه بعقيدته اإلسالمية التي يحرص عليها ، و أن يعتز 

و كان على المسلمين العرب بخاصة أن يحلّوها . بها و يفضلها على لغات األرض األخرى
نها إحدى مقومات العرب و وجودهم فحسب؛ بل ألن اهللا شرفها مكانتها الالئقة بها ، ال لكو

 ﴿إنّا أنزلناُه قُرآناً عربياً لَعلَكُم تَعقلون ﴾ :و خلّدها بخلود كتابه العزيز ، حين قال جّل ثناؤه 
  ) 2: يوسف (

ة و فقه العلماء ، و حضار -صلى اهللا عليه وسلم -تحمل في أحشائها سنة نبينا "كما أنها 
و تعد اللغة العربية أهم مقومات الثقافة . األمة و تاريخها و ثقافتها ألربعة عشر قرناً خلت 

. وشخصيتها, وهويتها, وهي أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطاً بعقيدة األمة, العربية اإلسالمية
على  وشاهداً, وازدهارها, لذلك صمدت أكثر من سبعة عشر قرناً سجالً أميناً لحضارة أمتها

 "وهم يقودون ركب الحضارة التي سادت األرض حوالي تسعة قرون, إبداع أبنائها

          ). 182: 2003, مدكور(                                                                                  
ى الحقيقي العربية كانت لقرون مضت لغة عالمية بالمعن: "بأن) 17: 2001(ويؤكد باطاهر

وذلك بما حملت من مضمون حضاري متميز في كل , الذي نفهمه اليوم من كلمة عالمية
مستويات الحياة الحيوية، فقد كانت تعبر عن ثقافة أمة عندها ما تقدمه لإلنسانية في مجاالت 

  ".القيم واألخالق، والعلوم والفنون والجمال واألذواق
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ية اإلسالمية في هذا العصر، خاصة وأن الصراع والعربية هي إحدى دعائم الهوية العرب
وبالذات في مجال , اشتد بين الثقافات الساعية إلى فرض الهيمنة الثقافية على بقية الثقافات

  . وتقنية المعلومات , االتصال
فإن فهم الكتاب , ومعرفتها فرض, إن اللغة العربية من الدين:"شيخ اإلسالم ابن تيميةويقول 

  "وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب, وال يفهم إال باللغة العربية, والسنة فرض
 .)33-32:  1998, معروف(                                                            

وقد عبر عن هذا المعنى المسلمون األوائل منذ عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ الذي 
 :لم وسلوكه وثقافته، فقال حين أوصى أصحابهأدرك أثر العربية في عقل المس

وقال في كتابه إلى واليه أبي موسى , "تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة"  
أن ُمر من قبلك بتعلم العربية، فإنها تدل على صواب الكالم، وُمرهم برواية " : األشعري 

  .)31: 1971, ريابن األنبا("الشعر فانه يدل على معالي األخالق

مر على قوم يسيئون الرمي فقرعهم ،  ‐ رضي اهللا تعالى عنه -و قيل أن عمر بن الخطاب 
اهللا لخطؤكم في لسانكم أشد علي من و :  إنا قوم متعلمين ، فأعرض مغضباً و قال:  فقالوا

رأ رحم اهللا ام: "  يقول -صلى اهللا عليه و سـلم -سمعت رسـول اهللا .  خطئكم في رميكم

  )242 : 1960 ,ابن األنباري("  أصلح من لسـانه

وما حصل من ابتعاد في تدريس اللغة العربية , و مع تطور الحياة وانتشار اللحن في العربية
وتتمثل هذه , عن غاياتها ظهرت اتجاهات تُشكّل مداخل حديثة في تدريس اللغة العربية

ففي عملية االتصال اللغوي . خل الوظيفيةمدخل االتصال، مدخل التكامل، ومد: المداخل باآلتي
أما . الحديث والكتابة: وتتضمن مهارات اإلرسال, تقتضي التمكّن من اإلرسال واالستقبال

ويتضمن الفهم , االستقبال يعتمد على القراءة واالستماع وكالهما يتطلب عمالً عقلياً هو الفهم
 .إلصاق المعنى برسالة مرئية أو مسموعة

إذ يمثل كالهما , االستماع والكالم يجمعهما الصوت: "بأن) 21: 2001(ومناع يوضح طعيمة 
بينما تجمع , المهارات الصوتية التي يحتاج إليها الفرد عند االتصال المباشر مع اآلخرين

ويستعان بهما لتخطي حدود الزمان والمكان عند , الصفحة المطبوعة بين القراءة والكتابة
أنهما مصدر للخبرات فهما : من أهمها, االستماع والقراءة صالت وبين. االتصال باآلخرين

  .مهارتا استقبال
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  فالمخطط التالي يبين مهارات االتصال اللغوي األربع
  ) 1( شكل

قد تكون مهارة االستماع من بين مهارات االتصال : "بأنه) 166: 2006(ويوضح عطية 
وعند أغلب المدرسين ، مع أنها مهمة اللغوي، التي تكاد  تكون مهملة في أغلب المدارس 

وأن النقص في . جداً في حياة الفرد ألن المواقف التي يمكن أن يكون فيها مستمعين كثيرة
وكذلك عدم , التدريب على االستماع سيؤدي بالفرد إلى عدم قدرته على استيعاب ما يسمع

أن يبدأ مع المتعلمين وأن التدريب على االستماع يجب . قدرته على اإلنصات لفترات طويلة
  ".منذ المرحلة التعليمية األولى

وهذه , لذلك فإن تعليم اللغة العربية يهدف إلى تنمية أربع مهارات رئيسة لدى الطالب
والكتابة ، وهي متصلة ببعضها وكل , والقراءة, والتحدث, االستماع: المهارات األربع هي

  .منها يؤثر ويتأثر باألخر

أهم مهارات اللغة العربية لما له من زيادة في ثقافة اإلنسان ومعرفته في ويعتبر االستماع من 
وما يدلل هذا أن كثيراً من الذين فقدوا أبصارهم منذ فجر التاريخ , جميع نواحي الحياة

واعتمدوا على االستماع وحده، رأينا منهم الشعراء والفقهاء واألدباء سواء من أهل اللغة 
  .غات األخرىالعربية أو من أصحاب الل

  

 االتصال اللغوي

 استقبال إرسال 

 قراءة  كتابة 

 استماع  كالم
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  :مفهوم االستماع

وفهم , عملية عقلية تتطلب جهداً يبذله المستمع في متابعة المتكلم: "ويعرف االستماع بأنه
م األمر وإجراء عمليات ربط بين األفكار واختزان أفكاره واسترجاعها إذا لز معنى ما يقوله

  ).1986 : 146 أحمد،"(المتعددة

عملية إنسانية مقصودة تستهدف اكتساب : "بأنه االستماع )80: 2001(ويعرف طعيمة ومناع
  ".المعرفة

عملية عقلية ايجابية مقصودة "مفهوم االستماع بأنه ) 71: 2005(ويلخّص العيسوي وآخران
  ".معقدة من الفرد نحو الشيء المقول

ساب القدرة واكت, والتمكن من تحليلها واستيعابها, وهو تعمد تلقي أي مادة صوتية بقصد فهمها
  ).143: 1998, والي" ( على نقدها وإبداء الرأي فيها إذا طُلب من المستمع ذلك

وهذه العملية , االستماع عملية مكتسبة وليست فطرية: فيستدل من التعريفات السابقة بأن

  .تحتاج للفهم والوعي والتحليل

  :الباحثة تعريفاً إجرائياً لالستماع بأنه تجزلذلك أو

مقصودة، يستقبل فيها المتعلم المادة الصوتية، والوعي به ومحاولة فهمها وتحليلها  عملية عقلية
  .ونقدها؛ لتحسين مهاراته التواصلية

  

  :السمع والسماع واإلنصات واالستماع

, الفيروزآبادي( " وهو ما وقر في األذن من شيء تسمعه, حس األذن"السمع في اللغة هو 
1994 :943.(  

وال تحتاج إلى انتباه , س اإلنسان تتم عن طريق سالمة الجهاز السمعيحاسة من حوا فالسمع
  .لمصدر الصوت

عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سالمة "السمع بأنه  (Hariss, 1982: 182)ويعرف 
 ."وال تحتاج إلى إعمال الذهن أو االنتباه لمصدر الصوت, األذن

سمعه اإلنسان من أجل هدف محدد أو غرض يريد تركيز االنتباه على ما ي"أما اإلنصات فهو 
 ).166: 1981, وآخرون خاطر( " تحقيقه
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والقرآن الكريم فرق بين السماع واالستماع واإلصغاء واإلنصات بطريقة بليغة ودقيقة 

   :ومناسبة للموقف

 : قوله تعالىفي يكون بقصد ومن دون قصد، ومثاله في كتاب اهللا العزيز : فالسمع

  ).55: القصص( سمُعوا اللَّغْو َأعرُضوا عنُْه﴾ ﴿ وِإذَا

﴿ وِإذْ صرفْنَا ِإلَيك نَفَراً من : يكون بقصد من أجل االستفادة، قال اهللا تعالى :واالستماع 

﴾ آنالْقُر ُعونتَمسي 29: األحقاف( الْجِن.(   

﴿ ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَّه فَقَد صغَتْ : حيث التركيز وتفاعل القلب والمشاعر، قال تعالى :واإلصغاء

  ). 4: التحريم( قُلُوُبكُما﴾

﴿ وِإذَا قُرَِئ الْقُرآُن : قال تعالى هو ترك األشغال والسكوت والتفرغ لالستماع،: واإلنصات 

 ﴾ُمونحتُر لَّكُمتُواْ لَعَأنصُعواْ لَُه وتَم204: األعراف(فَاس.(  

 :  -صلى اللّه عليه وسلم -عري قال، قال رسول اللّه وعن أبي موسى األش

 ).أخرجه مسلم ( ".إنما ُجعل اإلمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا"

هناك فروق جوهرية بين السماع واالستماع واإلنصات :"بأن) 59‐60: 2000(ويؤكّد مدكور 
من مصدر معين دون إعارتها انتباهاً ، فالسماع هو مجرد استقبال األذن لذبذبات صوتية 

مقصوداً، أما االستماع هو عملية يعطي فيها المستمع انتباهاً مقصوداً لما تتلقاه األذن من 
تركيز االنتباه على ما يسمعه اإلنسان من أجل تحقيق : وبالنسبة لإلنصات هو, األصوات

س في طبيعة األداء ألن فالفرق بين اإلنصات واالستماع فرق في الدرجة ولي". هدف معين
أما االستماع قد يكون متقطعاً كاالستماع لخطيب يتابعه المستمع , اإلنصات استماع مستمر

  ".وهكذا........ بعض الوقت ثم ينصرف عنه بذهنه ثم يعاود االستماع 

  :الباحثة الفروق بين السماع واالستماع واإلنصات بما يلي تلخِّص

  .صد وال إرادة فهم أو تحليل تلّقي األصوات بال ق :السماع - أ

  .وأصوات االزدحام وغيرها, سماع صوت أغاريد الطيور: مثال
 .تلّقي األصوات بقصد وإرادة فهم وتحليل ، وقد ينقطع لعامل ما :االستماع - ب

  .االستماع لخطيب في المسجد: مثال      
وال ينقطع ألي  أعلى درجات االستماع ويالزمه الفهم واالنتباه والتحليل: اإلنصات - ج   

واإلنصات يتضمن االستماع وليس كل . عامل من العوامل لوجود العزيمة القوية لدى المنصت
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﴿ وِإذَا قُرَِئ الْقُرآُن فَاستَمُعواْ لَُه :ومما يدلل على ذلك قوله تعالى, استماعاً يتضمن إنصاتاً

 ﴾ ُمونحتُر لَّكُمتُواْ لَعَأنص204: األعراف(و.(          

  :أهمية االستماع

لالستماع أهمية بالغة في عملية التعلم أكثر من فنون اللغة األخرى، حيث أكَّد األدب 
وتوظيف تكنولوجيا التعليم في , التربوي وجوب إتقان هذه المهارة عبر برامج متخصصة

  .تنميتها كاستخدام مختبرات اللغة والمسجل والحاسوب

ويعتبر االستماع من الوسائل األساسية في , القرآن الكريمإن مهارة االستماع متأصلة في  ♦
  . والحث على حضور القلب ويقظة العقل عند االستماع, تلقي معانيه

  : فقال عز وجل
﴾ شَهِيد ُهوو عمَألْقَى الس َأو لَُه قَلْب ن كَانى ِلمكْرلَذ ي ذَِلكف 37: ق( ﴿ِإن(. 

 ه بقوله تبارك اسمه, همية االستماعأل -عز وجل -نا اهللا ونبهد نعموهو يعد :  
دةَ ﴿ واللَُّه َأخْرجكُم من ُبطُونِ ُأمهاتكُم الَ تَعلَُمون شَيًئا وجعَل لَكُُم السمع واَألبصار واَألفِْئ

﴾ تَشْكُُرون لَّكُم78: النحل( لَع.( 

 -عز وجل-ارة ما تستحقه من أهمية حيث يقدمها اهللا ولى هذه المهونجد أن القرآن الكريم َأ
في اآليات التي يرد ذكرهما فيها معاً كما ) سبعة وعشرين موقعاً(على البصر في أكثر من 

  :في قوله تعالى
  كَان لَِئككُلُّ ُأو الْفَُؤادو رصالْبو عمالس ِإن لْمع بِه لَك سا لَيالَ تَقْفُ مو﴿

  ).36: اإلسراء(مسُؤوالً ﴾ عنُْه
  ).58: النساء( ﴿ِإن اللَّه كَان سميًعا بصيًرا ﴾ 
 ).11: الشورى( ﴿لَيس كَمثْله شَيء وُهو السميُع الْبصيُر ﴾ 

وهي مهارة ال , ما لحاسة السمع من أهمية فهي ُأولى الحواس يتبينفمن هذه اآليات الكريمة 
ب عليها، فهناك فروق فردية بين الناس، فمنهم من يجيد هذه المهارة ومنهم يجيدها إال المتدر

  .وهذا يعود للتدريب أو لسالمة الحواس, من ال يجيدها
عز -وقد أمر اهللا , يعتبر االستماع الجيد الخطوة األولى للتأثير التربوي والسلوكي ♦

   :في كتابه العزيز باالستماع لبيان أهمية هذه الخطوة فقال - وجل
 هنَفْس ن ُيوقَ شُحمو كُمًرا لَِّأنفُسقُوا خَيَأنفيُعوا وَأطُعوا وماسو تُمتَطَعا اسم فَاتَّقُوا اللَّه ﴿

﴾ ُحونُهُم الُْمفْل لَِئك16:التغابن( فَُأو(,  
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ا وقُولُواْ انظُرنَا واسمُعوا ﴾ ﴿ يا َأيها الَّذين آمنُواْ الَ تَقُولُواْ راعنَ :وقال أيضاً تبارك اسمه 

 ).104:البقرة(

فأمر , ذلك كأدب شريف من آداب تلقي الرسالة القرآنية وقد علَّم القرآن العظيم ♦
قُرَِئ الْقُرآُن فَاستَمُعوا لَُه وَأنْصتُوا  وِإذَا  ﴿ :كما في قوله تعالىباالستماع له واإلنصات 

، كما زجر كل نافرٍ عن االستماع، اله عن اإلنصات )204: رافاألع( لَعلَّكُم تُرحُمون﴾
يعقلُون  ﴿ َأفَلَم يسيُروا في الَْأرضِ فَتَكُون لَُهم قُلُوب :تبارك اسمهقال ف للنصح واإلرشاد،

 ).46: الحج( بِها َأو آذَان يسمُعون بِها ﴾

  :عز وجلوالعمل بما سمعوا، فقال , ستماعاهللا عباده الصالحين الذين يحسنون اال بشَّرو 

 .)18 - 17: الزمر( فَبشِّر عباد الَّذين يستَمُعون الْقَوَل فَيتَّبُِعون َأحسنَُه ﴾  ﴿

كان "حافلة بآداب االستماع، حيث  -محمد صلى اهللا عليه وسلم-إن سيرة النبي  ♦
فإذا تكلم استمع جلساؤه وإذا سكت  ,مجلسه مجلس حلم وعلم وتُقى ال ترتفع فيه األصوات

تكلموا، ال يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم حديث 
  ).436: هـ1422المباركفوري، "  (أولهم

كان إذا حدثه أحد اتّجه بكليته نحو المتحدث رجالً كان  -صلى اهللا عليه وسلم -ورسولنا 
 - حيث روى الطبراني بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص. دماًأو امرأة أو صبياً أو خا

  : قال -رضي اهللا عنه

يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، يتألفه بذلك،  -صلى اهللا عليه وسلم - كان رسول اهللا 
 .وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم

إن  فسأله, بالزنا له ليأذن -وسلمصلى اهللا عليه  -للرسول  قضية الشاب الذي جاءأيضاً و
صلى اهللا عليه  -فكان النبي , ال: والشاب يقول, كان يرضاه ألمه أو ألخته أو لسائر أهله

ورجع , فالنتيجة في النهاية اهتدى الشاب. يقرر أن الناس أيضاً ال يرضونه ألهلهم -وسلم
في االستماع  -سلمصلى اهللا عليه و - ثم بأسلوب الرسول,  إلى االستقامة بفضل اهللا
  .واإلقناع وسعة الصدر

لم يقف عند  - صلى اهللا عليه وسلم - ومن اطّلع على سيرته العطرة ينظر بأن الرسول 
ومن يقفون منه , بل كان يحرص على االستماع الجيد ألعدائه, هذا الحد في حسن استماعه

  .موقفاً معادياً
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  -صلى اهللا عليه وسلم -ل وسار الصحابة رضوان اهللا عليهم على هذا نهج الرسو ♦
ولم  -صلى اهللا عليه وسلم -فقد حفظ الصحابة القرآن الكريم ألنهم سمعوه من رسول اهللا 

فمن أراد أن يحفظ . ثم نقلوه إلى من بعدهم على ما سمعوه, يحاولوا الخروج عما سمعوه
عن غيره أخذه  -صلى اهللا عليه وسلم - القرآن الكريم سليماً كما نزل على رسول اهللا 

وهكذا تواتر إلينا القرآن الكريم بالشكل الذي نزل به، زيادة على طريق . تلقيناً ثم حفظاً
ال  - فواتح السور –هناك مثالًبأن ) 21: 2005(والعزاوي الهاشميوأضاف . القراءة

ومن قرأها بغير استماع من , يمكن قراءتها قراءة سليمة إالّ إذا سمعها الفرد ممن حفظها
وكان هذا صادراً ) ألم، حم، عسق، كهيعص: (نُطقها على غير وجهها الصحيح مثلغير 

﴿نَزَل بِه الروُح اَألميُن علَى قَلْبِك : عن جبريل عليه السالم بقول رب العالمين جل ثناؤه

﴾ رِينالُْمنذ نم اً  الصدر في محفوظاً أصبح حتى, )193‐ 194: الشعراء(ِلتَكُونفيمتلو 
 .محاريبال

فإنك إلى أن تسمع  ,سن الكالمسن االستماع قبل أن تتعلم حتعلم ح: يقول قدماء العرب" ♦
  ).132: 1983, السمان"(وتعي أحوج منك إلى أن تتكلم

من خالل االستماع يكتسب الفرد الكثير من المفردات ويتعلم أنماط الجمل والتراكيب " ♦
سب المهارات األخرى للغة كالماً وقراءة وكتابة، ويستطيع أن يكت, متلقياً األفكار والمفاهيم

فالقدرة على تمييز األصوات شرط أساسي لتعلمها، فاالستماع الجيد شرط أساسي لحماية 
اإلنسان من الوقوع في أخطاء كثيرة، فاألصم يتعرض لكثير من األخطاء التي ال يستطيع 

 ). 21: 2008,السلتيني" (أن يدرك مصدرها أو أن يحدد اتجاهها

صور أحد الكتّاب العالقة بين مهارات اللغة األربع من حيث ممارسة اإلنسان العادي  ♦
إن الفرد العادي يستمع إلى ما يوازي كتاباً كل يوم، ويتحدث بما يوازي كتاباً : "لها بقوله

زقوت، " (كل أسبوع، ويقرأ ما يوازي كتاباً كل شهر، ويكتب ما يوازي كتاباً كل عام
1999 :131.( 

يعتبر طريقة الكتساب المعلومات والمعرفة والثقافة بكل أنواعها وسبلها وحفظ التراث " ♦
حيث يتمكن المرء من حفظ الرواية والقصة والتاريخ وغيرها من , الحضاري والثقافي

 ).46: 2000, عثمان"(العلوم المختلفة
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من %)  80-%50(أثبت بأن اإلنسان يصرف ) 82: 2002(إضافة إلى أن بوزان ♦
  :ساعات يقظته في االتصال حيث يمضي

 .منه في االستماع% 45 

  .منه في الكالم% 30 

 .منه قراءة% 16 

 .منه كتابة% 9 
 

  

  )2(شكل رقم

  
 من نشاطات اإلنسان  فهذا الشكل  يوضح مساحة مهارات التواصل اللفظي

  :ل اهللا تعالىويتبين ذلك من خالل قومفتاح الفهم واإلقناع يعتبر االستماع  ♦

﴾ُبونتَغْل لَّكُملَع يها فالْغَوآنِ وذَا الْقُرُعوا ِلهمكَفَُروا لَا تَس ينقَاَل الَّذ26: فصلت(  ﴿و.(  

وا لو أنهم كانوا قد فلن يتأثروا به كما أنّهم عندما انقشع الغمام تمنَ ؛فما داموا ال يسمعون له 
صحابِ ا لَو كُنَّا نَسمُع َأو نَعقُل ما كُنَّا في َأ﴿وقَالُو: تعالىقوله  أحسنوا االستماع كما في

  ).10: الملك( ﴾ السعيرِ

االستماع له دور في إكساب الفرد لغة الحديث، فالطفل في سنوات عمره األولى و ♦
ومن حكايات , يتعلم نُطق الكلمات عن طريق استماعه لها من أفراد األسرة المحيطين به

  .، فلالستماع دور كبير في تطور لغة الطفل وتنميتها األم له قبل النوم

 :أهمية االستماع بما يلي ويمكن إيجاز

فكان , يم قبل أن يكتب في المصحفلالستماع أهمية كبرى في حفظ القرآن الكر -1
صلى اهللا عليه  -يسمعون عن الرسول  -صلى اهللا عليه وسلم -صحابة رسول اهللا

أثناء قراءته  -صلى اهللا عليه وسلم -للنبي  فيحفظوا عن طريق االستماع -وسلم
 .للقرآن الكريم

 .لالستماع أهمية في حفظ الحديث النبوي الشريف قبل كتابته -2

 .االستماع ركن أساسي في تحصيل الطالب وتنمية مهاراته -3

 االستماع               التحدث
 

45                   %30%  
  
  
  

  ةالكتاب                             
  %9القراءة                        
           16%  
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 .يعتبر االستماع أساس فنون اللغة في التعليم والتعلم معاً -4

 .   يستثمر كل جوارحه فيصغي بعينيه وقلبهألن المستمع , مهارة مهمة لفهم المتحدث -5

ومساعدتهم في حل , وسيلة فعالة في مساعدة األفراد والجماعات على الفهم المتبادل -6
 .مشكالتهم

 .طريقة مجدية الكتساب المعلومات والمعرفة والثقافة بكل أنواعها -7

حيث يستطيع الشخص حفظ ,يساعد االستماع في حفظ التراث الحضاري والثقافي -8
 .اثه وتاريخه عن طريق االستماعتر

كالمناقشات واألحاديث , يعتبر عماد كثير من المواقف التي تستدعي اإلصغاء واالنتباه -9
 .وسرد القصص وبرامج اإلذاعة وغيرها

ومتابعة , وحصر الذهن, يعمل االستماع على تدريب األفراد على حسن اإلصغاء -10
 .وسرعة الفهم, المتكلم

 .وحسن إدارته, وضبط الفصل, المعلومة يساعد المعلم على إيصال -11

تعتبر عملية االستماع المقدمة الطبيعية لمعظم العمليات الفكرية الموجهة للسلوك  -12
 .البشري

 :تميز حس السمع على الحواس األخرىويظهر 

وتلخُّصها الباحثة , عن تميز حس السمع بأمور عديدة)20‐21: 2006(الهاللي يتحدث 
  : بالنقاط التالية

ونالحظ في آيات عديدة من , )مرة 185(ذُكِّرت كلمة السمع ومشتقاتها في القرآن الكريم  
  ".البصر " قد سبقت كلمة  "السمع " القرآن الكريم أن كلمة 

نزول القرآن الكريم في طبيعة سمعية أكثر منها بصرية، فاآليات القرآنية الكريمة كانت  
وبالرغم من أن كتّاب الوحي كانوا . ق الرواةتسمع وتحفظ في الصدور وتتناقل عن طري

عثمان (يدونونها ، إال أن القرآن الكريم لم يعمم على اإلبصار إال في زمن الخليفة الثالث 
, وبقيت األحاديث النبوية الشريفة غير مدونة لوقت متأخر -رضي اهللا عنه -) بن عفان

ومن ناحية الترتيب . اءة والكتابةولعل السبب في ذلك يعود إلى قلة من كانوا يجيدون القر
العين قبل األذن، والسمع قبل البصر :  رتّب في اآليات - سبحانه وتعالى-نجد أن الحق

  .في غالب القرآن الكريم
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ثبت علمياً أن األذن الداخلية للجنين تتحسس لألصوات في الشهر الخامس ، ويسمع  
ا السمع إشارات عصبية سمعية الجنين أصوات حركات أمعاء وقلب أمه، وتولد نتيجة هذ

في األذن الداخلية والعصب السمعي والمنطقة السمعية في المخ، يمكن تسجيلها بآالت 
التسجيل المختبرية، وهذا برهان علمي يثبت سماع الجنين لألصوات في هذه المرحلة 

 .المبكرة من عمره

الطبيعية بعد أن بعد بضعة أيام من والدة الجنين يمكن أن يسمع األصوات بالطريقة  
والمحيطة بعظيماتها ثم , تمتص كل السوائل وفضالت األنسجة المتبقية في أذنه الوسطى

 .يصبح السمع حاداً بعد أيام قالئل من والدة الطفل

ومن المالحظ أن اإلنسان هو المخلوق الوحيد الذي يبدأ بسماع األصوات وهو في رحم 
 .صوات إال بعد والدتها بفترةأمه، فجميع الحيوانات ال تبدأ بسماع األ

فاإلنسان ينام ويظل , ال تنام - عز وجل-  حاسة السمع هي الحاسة الوحيدة التي جعلها اهللا 
  . أو على صوت شديد, أو من يوقظه, سمعه يعمل ويستيقظ على صوت المنبه

 من المعلوم أيضاً أن المولود الذي يولد فاقد لحس السمع؛ يصبح أبكم ولن يتمكن من تعلم 
  .أما الذي يولد فاقد لحس البصر فإنه يتمكن من تعلم النطق وبسهولة. النطق والكالم

, من المعروف فسيولوجياً أن المرء يفقد حس البصر قبل فقدانه حس السمع عند بدء النوم 
أو عند فقر دم الدماغ، ففي كل هذه الحاالت , أو عند االحتضار قبيل الموت, أو التخدير

 . ؛ إال بعد فقدان حس البصر بفترة قصيرةال يفقد حس السمع

ومن المهم مالحظة أن حس السمع لكل أذن يتمثل في جهتي المخ، حيث إذا أصيب أحد  
نصفي الدماغ بمرض ما؛ فلن يفقد المصاب السمع في أي من أذنيه، أما في حالة البصر 

ا ما أصيب فيتمثل كل نصف من نصفي العين الواحدة على جهة المخ المعاكسة لها، فإذ
الدماغ بمرض في أحد نصفيه فقد المصاب البصر في نصفي عينيه المعاكسين لجهة 

 .اإلصابة

وها هو العلم اليقيني قد أثبت أنه تتقدم العين األذن في رأس اإلنسان ، فإننا نجد عكس  
ذلك الترتيب بالنسبة للمراكز، فمركز السمع يتقدم مركز اإلبصار في قشرة المخ البشري 

 .هو مبين بالرسم التوضيحيكما 
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  ) 3( شكل

  مركز السمع في مخ اإلنسانيوضح 

  :شروط االستماع

  :شروط االستماع لكي يتم بشكل فاعل منها)  28‐2008:29(يلخّص السلتيني 

تعد األذن جهازاً عضوياً يتكون من مجموعة من األجزاء قد يصيب  :شروط األذن1‐ 
اع، عندها يجب عالج المريض بالوسائل الطبية، وإذا أحدها الخلل مما يعيق عملية االستم

لم يتم التمكن من ذلك يجب على المستمع أن يثبت مما يسمع بطلب تكراره إذا لم يكن 
  .واضحاً، أو رفع صوت المتحدث إذا كان المستمع يعاني ضعفاً في طبلة األذن

ي يمتلكها المستمع يجب أن تكون الكلمات من ضمن الثروة اللغوية الت: شروط العقل 2- 
فقد يؤدي إلى افتراض معنى خاطئ، وهذا , فإذا استمع إلى كلمة جديدة لم يسمعها من قبل

يؤدي إلى سوء الفهم، ويجب أن يكون العقل قادراً على ربط ما يستمع إليه بالخبرات 
 السابقة لديه، وقادراً على توظيف الخبرات السابقة من خبرات الحقة تحقق بالتالي فائدة

  .وقادراً على تقييم ما يستمع إليه من أفكار ومبادئ ومعتقدات سابقة, للمستمع
قد يكون المصدر اللغوي إنساناً يتحدث أو شريطاً مسجالً، : شروط المصادر اللغوية  3-

فعليه يجب أن تكون مخارج األصوات عند المتحدث بصورة واضحة، فمثالً إذا كان 
فإن , م ، أو ما بين السين والتاء وغير ذلك من األصواتالمتحدث يخلط بين النون أو المي

وبالتالي تحتاج من المستمع جهداً كبيراً لمعرفة . عملية االستماع لن تتم بشكل سليم
ويجب أن يكون الصوت عالياً مسموعاً بشكل واضح، فإذا كان منخفضاً فذلك . المقصود

نع وصول الصوت إلى األذن ويجب أن تخلو البيئة المحيطة من موا, يعيق االستماع
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كالضجيج أو األصوات المتداخلة؛ ألن ذلك يعيق عملية االستماع وقد يؤدي إلى سوء الفهم 
 .واضطرابه

  :آداب االستماع

  : آداب االستماع لآلخرين بالتالي ويمكن تلخيص

ويتطلب االستعداد تجاوباً جسدياً من : االستعداد الذهني والنفسي قبل االستماع 1‐
  .وذلك بسكون أعضائه وجوارحه فال ينشغل قلبه عما يسمع, معالمست

كأن ينظر إلى ما حوله أو يمسك بكتاب : عدم االنشغال عن االستماع أثناء القراءة - 2
  .ونحوه مما يصرفه عن االستماع الجيد

 .مما يحدث التفاعل القلبي والجسمي مع المادة المسموعة:  التفكر أثناء االستماع - 3

  :ستماعأنواع اال

  :لالستماع أنواع متعددة بحسب المستمع وهدفه من االستماع فمنها

وهو ذلك االستماع الذي يحتاج المرء إليه في المواقف التي تكون  :االستماع اليقظ 1 ‐
ويكون هذا النوع أمراً ضرورياً في قاعات , الحاجة فيها إلى الدقة والفهم أكثر وأوضح

  ).57: 2006المعبر، (لتوجيهات وإلقاء التعليماتالدروس والمحاضرات وفي مواقف ا

وهو ذلك االستماع الذي يهيئ للمستمع فرص تقدير الكالم : االستماع الناقد -2
وفيه يترتب على المستمع أن يكون حاضر الذهن منتبهاً لما يقال، حتى , المسموع

أو خبرات  يستطيع أن يناقش ويبدل رأيه إما بالقبول وإما بالرفض بناء على خبرته
وهذا النوع من االستماع ال يتأتى إال لمن لديه قدر كاف . اآلخرين بأسلوب علمي سليم

  ).160: 1996الشنطي، (من الثقافة والوعي المتخصص 
وهذا النوع من االستماع يحتل مكانه في نفس المستمع عندما  :االستماع التحليلي -  3

. رته الشخصية وأفكاره ومعلوماتهيفكر فيما سمعه، وربما يكون ما سمعه ضد  خب
 .عندها يقوم المستمع بتحليل ما سمع إلبداء وجهة نظره

ويعمد إليه اإلنسان للحصول على أفكار : االستماع من أجل الحصول على معلومات  4-
 ).58: 2006المعبر، (أو وسائط االتصال المختلفة, حدثومعلومات من المت

وفيه يستجيب , ذا االستماع إلى المتعة واالنسجامويهدف ه: االستماع االستمتاعي - 5
المستمع استجابة تامة ويحتاج هذا النوع إلى الهدوء والجلسة المريحة، واالبتعاد عن كل 

 ).73: 2005العيسوي وآخران، (ما يشغل 
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ذلك االستماع الذي تمارسه العامة تجاه المادة المسموعة من : االستماع الهامشي - 6
الشنطي، (المرئية أو المسموعة ومعظم استماع صغار السن من هذا النوعوسائل اإلعالم 

1996 :159 .( 

 .وفيه يوجه الفرد رغبة غير حقيقية في متابعة المتحدث: االستماع المجامل7 - 

وفيه يوجه الفرد وعياً قليالً لمضمون ما يقال، فال يكاد يعي شيئاً : االستماع السطحي8- 
  .مما يقال

يتضح , ستماع عملية عقلية إيجابية مقصودة تتطلب من المستمع بذل الجهدوبما أن اال 
ألن هذه األنواع ال تستند على هذا , ال تُعد استماعاً)6,7,8(أن األنواع ذات رقم 

لكن هناك نوعاً من أنواع االستماع يتطلب أن يتدرب عليها الطالب بالمرحلة . األساس
، ألن الطالب في هذه )االستماع الهادف(بـ يسمى  األساسية الدنيا من التعليم وهو ما

المرحلة بحاجة ضرورية للتدريب على مهارات االستماع الهادف الذي يتّصف بالتركيز 
  .واالنتباه لتحديد الهدف من االستماع بدالً من السماع اآللي

  

 :عالقة االستماع بفنون اللغة األخرى
لبعض اآلخر وتتأثر وتأثر من خالل مهاراتها غة عملية متصلة تكمل بعضها ابما أن اللّ  

؛ فالقدرة على االستماع الجيد والفهم؛ يتبعها )االستماع فالحديث، فالقراءة، فالكتابة(األربع 
 .القدرة على التحدث ويتبعها القدرة على القراءة والكتابة

  :عالقة االستماع بالتحدث: أوالً

تنمية القدرة على التحدث، فمن الصعب أن ينطق يعتبر االستماع الجيد العامل األساسي في "
فمن خالل االستماع الجيد . نطقاً صحيحاً َينِطُق الطفل نطقاً صحيحاً إال إذا استمع إلى من 

  ). 10: 1956, الشماع"(يتقن الطفل لغة الحديث ويصبح لديه طالقة في التحدث

ويكمل , وتعمالن معاً بالتبادل, نوأكَّد بعض التربويين أن االستماع والتحدث مهارتان تنمويتا
, فالنمو في مهارات االستماع؛ يتبعه نمو في مهارات وفنون اللغة"بعضهما البعض، 

وبالتدريب يحصل الطفل على كفاءة فيها، كذلك توجد فرص تعليم االستماع في كل مواقف 
  ).51: 1986, يونس وآخران"(الحديث في الحياة االجتماعية والدراسية

  : عالقة االستماع بالقراءة: ثانياً

والتمييز السمعي بين , ومخارج األلفاظ, القدرة على االستماع الجيد والسليم للغة المتحدث"
ويتبع ذلك استعداده لتعلم القراءة , الحروف والكلمات؛ تزود الطفل بالمعاني وتراكيب الجمل
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ذاكرته من خبرة سمعية  السليمة والنجاح فيها يتوقف أيضاً على مدى ما اختزنه الطفل في
  ).1984:52, شحاتة"(سابقة للكلمات

إن القراءة واالستماع عمليتان متشابهتان، فكالهما يشمل استقبال األفكار من اآلخرين، "
, ففي االستماع نشاهد معلماً. فالقراءة تتطلب النظر والفهم واالستماع يتطلب اإلنصات والفهم

ونه عن طريق االستماع، وفي القراءة الجهرية نشاهد أو طالباً يقرأ وسائر الطالب يتابع
وهذا يؤكد أن تقدم االستماع يؤدي إلى تقدم في , طالباً أو معلماً يقرأ والباقون يستمعون

والتفاعل، والنقد، والقدرة على , التعرف، والفهم: وذلك العتمادهم على مهارات, القراءة
  ).133:  1984 ,ظافر والحمادي" (استخدام الخبرات في الحياة

ألنه وسيلة إلى الفهم واالتصال , يرى بعض المربين أن االستماع الجيد نوع من أنواع القراءة
فإذا كانت القراءة الصامتة قراءة بالعين والقراءة الجهرية قراءة . اللغوي بين المتكلم والسامع

  . بالعين واللسان؛ فإن االستماع قراءة باألذن

وذلك ألن في القراءة يمكن العودة إلى الجملة , أكثر صعوبة من القراءةقد يقال بأن االستماع 
أما في االستماع فهذا أمر مستحيل؛ ألن السامع ينبغي أن يتابع , أو المعاني أكثر من مرة

. المتكلم متابعة سريعة مصحوبة باستيعاب المعنى مع متابعة األفكار االحتفاظ بها في الذاكرة
وأصبح قادراً على , المستمع قد تدرب تدرباً كافياً على االستماع الهادفوال يتم إال إذا كان 

وعدم , ومن المالحظ أن إهمال االستماع. واالنتباه لما يقوله المتكلم, تنظيم قدراته لالستماع
تنميته والتدريب عليه عند بعض األطفال سبباً من أسباب ضعفهم في القراءة، لذا نجد أن 

  . ة في القراءة هي الكلمات التي سمعها الطفل وتكلم بها من قبلالكلمات األكثر سهول
  : عالقة االستماع بالكتابة: ثالثاً

الكتابة وسيلة مهمة من وسائل االتصال بين البشر؛ فعن طريقها يستطيع اإلنسان أن ينقل "
                    ).8: 1990, مدكور( "ما يود تسجيله من حوادث ووقائع ويسجل, وأن يبرز ما لديه, مشاعره

أي أن الشخص الذي يتقن االستماع جيداً يستطيع التمييز بين الحروف واألصوات ومخارج 
ويزيد من ثروته اللغوية فينعكس ذلك على , الكلمات مما يكسبه مهارات فن الكتابة الصحيحة

  .ة وقصةأدائه التعبيري ، وينقل إلينا نتاج أعماله الفكرية من إبداع وشعر ورواي

ونالحظ أيضاً أهمية االستماع في تطور فن الكتابة من خالل حصة اإلمالء، فاالستماع 
واإلصغاء بدقة لمخارج الكلمات من المعلم؛ تساعد في كتابة الكلمة كتابة صحيحة خالية من 

  .ليتمكن الطالب من مهارة التمييز السمعي لمخارج الكلمات والحروف والتشابه بينهما, الخطأ
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بأن هناك عالقة وثيقة بين القراءة والكتابة والتحدث واالستماع  يتضحمما سبق و

وهما المصدران األساسيان في تكوين معرفة ) والبصر السمع(عتمادهما على أهم حاستين ال

  .اإلنسان

  :مهارات االستماع ومهارات تدريس االستماع

غي للمعلم أن يحرص على أن لالستماع مهارات كثيرة ينب) 161: 1996(يوضح الشنطي
دقة الفهم، والتذكر، : تحقيقها في طالبه، وتنميتها فيهم وأسس هذه المهارات مبنية على

  .واالستيعاب، والتفاعل

  :مهارات االستماع الفرعية 

  :  قسم التربويون مهارات االستماع إلى أربع مهارات فرعية هي

   -: تاليةوتتكون من العناصر ال: مهارة الفهم ودقته:  أوالً

  .  ـ االستعداد لالستماع بفهم 1

  .  ـ القدرة على حصر الذهن ، وتركيزه فيما يستمع إليه 2

  . ـ إدراك الفكرة العامة التي يدور حولها الحديث  3

  .  ـ إدراك األفكار األساسية للحديث 4

  .  ـ استخدام إشارات السياق الصوتية للفهم 5

  .  نة لكل فكرة رئيسةـ إدراك األفكار الجزئية المكو 6

  .  ـ القدرة على متابعة تعليمات شفوية ، وفهم المقصود منها 7

  ـ :  وتتكون من العناصر التالية: مهارة االستيعاب:  ثانياً

  .  ـ القدرة على تلخيص المسموع 1

  .  ـ التمييز بين الحقيقة والخيال مما يقال 2

  .  لمعروضةـ القدرة على إدراك العالقات بين األفكار ا 3

  .  ـ القدرة على تصنيف األفكار التي تعرض لها المتحدث 4

 

  ـ :  وعناصرها كالتالي: مهارة التذكر:  ثالثاً



   

- - 29 -- 
 

  .  ـ القدرة على تعرف الجديد في المسموع 1

  .  ـ ربط الجديد المكتسب بالخبرات السابقة 2

   . ـ إدراك العالقة بين المسموع من األفكار ، والخبرات السابقة 3

  .  ـ القدرة على اختيار األفكار الصحيحة ؛ لالحتفاظ بها في الذاكرة 4

  ـ :  وتتصل بها العناصر اآلتية: مهارة التذوق والنقد:  رابعاً

  .  ـ حسن االستماع والتفاعل مع المتحدث 1

  .  ـ القدرة على مشاركة المتحدث عاطفياً 2

  .  لحديثـ القدرة على تمييز مواطن القوة ، والضعف في ا 3

    . ـ الحكم على الحديث في ضوء الخبرات السابقة ، وقبوله أو رفضه 4

  .  ـ إدراك مدى أهمية األفكار التي تضمنها الحديث ، ومدى صالحيتها للتطبيق 5

  .1)2008, زياد( ـ القدرة على التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث 6

ان مستمعاً جيداً، كما أن هذه المهارات وكلما تحقق في المستمع أكبر قدر من هذه المهارات ك
ذات مستويات مختلفة، فمنها ما يمكن تنميتها في طالب الصفوف المبكرة، ومنها ما ال يمكن 

فيمكن أن ينطلق المعلم في تنمية بعض . تنميتها إال في طالب الصف الرابع وما بعده
  .المهارات لدى الطالب؛ ليصبحوا مستمعين جيدين

 سابقة عند إعداده لخطة تدريس درسمعلم اللغة العربية أن يراعي المهارات اللذلك على      
  .استماع في اللغة العربية

  
؛ )7(فمثالً عند إعداد الباحثة عدة خطط لدروس االستماع في اللغة العربية كما في الملحق رقم

تنويع , التمهيد(سعت إلى أن تربط مهارات االستماع بمهارات تدريس االستماع
  :كما يلي)الغلق,مثيراتال

  :ففي مهارة التمهيد عند تدريس االستماع يتوقع من الطالب

 .حسن االستماع •

 .  ربط الجديد المكتسب بالخبرات السابقة •

 . القدرة على تعرف الجديد في المسموع •
 .  االستعداد لالستماع بفهم •

                                                       
1 http://www.geocities.com/dr_mosad/index85.htm 
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  . القدرة على متابعة تعليمات شفوية ، وفهم المقصود منها •
  :رة تنويع المثيرات يتوقع من الطالبأما في مها

 . استخدام إشارات السياق الصوتية للفهم •
 .  القدرة على تلخيص المسموع •

 .  القدرة على إدراك العالقات بين األفكار المعروضة •

 .  القدرة على تصنيف األفكار التي تعرض لها المتحدث •

 .  القدرة على مشاركة المتحدث عاطفياً •

 . هن ، وتركيزه فيما يستمع إليهالقدرة على حصر الذ •
  .  التمييز بين الحقيقة والخيال مما يقال •

  :في مهارة الغلق يتوقع من الطالب بينما 

 .  القدرة على تمييز مواطن القوة ، والضعف في الحديث •

 . الحكم على الحديث في ضوء الخبرات السابقة ، وقبوله أو رفضه •

 .  الحديث ، ومدى صالحيتها للتطبيقإدراك مدى أهمية األفكار التي تضمنها  •

  .القدرة على التنبؤ بما سينتهي إليه الحديث •

  
واختارت مهارة , وفي هذه الدراسة اقتصرت الباحثة بالحديث عن مهارات تدريس االستماع

وسيتم الحديث عن هذه , )المعلمات/ الطالبات( ومهارة الغلق لدى, تنويع المثيرات, التمهيد

  .بإذنه تعالىالمهارات الحقاً 

 : مهارات تدريس االستماع

بعد مرورهن )المعلمات/الطالبات(مجمل سلوك :بأنها عرفت الباحثة مهارات التدريس
بالبرنامج المحوسب وينعكس أثره على أدائهن بحيث يتصف في ذلك السلوك الدقة والسرعة 

  .المناسبة واإلتقان

على القيام بدروس ) المعلمات/ الطالبات(رة قد: بأنها عرفتها مهارات تدريس االستماع أما 
وتنويع , االستماع في اللغة العربية متمثلة األداءات العملية المتضمنة كل من مهارة التمهيد

وإتقان مستعينة بمجموعة من الوسائل أو األدوات التي , وسرعة, والغلق بدقة, المثيرات
  . تساهم في تحقيق األهداف المرجوة

  :ارة االستماعتعليم وتنمية مه
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ما دام االستماع مهارة مكتسبة، فهو إذاً قابل ألن يعلَّم، وألن يكون مجاالً للتفاوت من إنسان ف
وأن األفراد بحاجة إلى , وعديد من الدراسات أثبتت أن مهارة االستماع يمكن أن تُعلَم, آلخر

  . بها للمتعلمينوهذه المهارة تحتاج إلى أسلوب منظم وعلمي إلكسا, تعلم هذه المهارة 

ويتذكرون بشكل , المرحلة األساسية الدنيا بأنهم يتعلمون أكثر طالبفي  ولكن ما يالحظ
أفضل عن طريق االستماع، أي أن تدريس مهارة االستماع والتدريب على تنميتها أمر 

هولو (فهناك دراسة أجرتها . ضروري في العملية التعليمية في تعلم فنون اللغة األخرى
Hollans ( على تالميذ الصف الخامس االبتدائي لقياس مدى فعالية برنامج لتدريس االستماع
وأن الطالب قد استفادوا من , إمكانية تنمية مهارات االستماع لدى هؤالء الطالب"وجدت 

في القراءة والنشاط  البرنامج واتضح أن مهارات االستماع عندما تنمى تعمل على الفهم
  . ) (Hollans,1955: : 158‐161 "اللغوي ككل

وقد أثبتت الدراسات والتجارب الحديثة أن االستماع يمكن أن يكون هدفاً للعملية التعليمية، 
من تجربة ) Prattبرات (وتسعى إلى تحقيقه، وخصوصاً عند األطفال، ومن ذلك ما قام به 

اع كان قد أعده على أطفال السنة السادسة االبتدائية للتحقق من جدوى برنامج لتعليم االستم
     .)Pratt ,1953: 315 – 320(خصيصاً لهذا الغرض

تدريس االستماع للطالب منذ البداية يكسبهم مهارات  بأن )35: 2008(السلتيني كما يضيف
فلو انتقلنا إلى , وبأية مرحلة من مراحل تعليمهم, وهم بحاجة إليها في حياتهم الدراسية, عديدة

بين أن الطلبة يقعون في مشكلة أنهم ال يستطيعون متابعة المحاضر مرحلة التعليم الجامعي؛ لت
, إال بعد جهد وعناء عن إهمال التدريب على هذه المهارة في فترة مبكرة من حياتهم المدرسية

  .ولو دربوا عليها لكانت عملية االستماع للمحاضرات عملية سهلة

وصقلها عن طريق برامج  ,أن مهارة االستماع يمكن تنميتهافي ضوء ما سبق يتضح 

ألن االستماع قابل للنمو؛ إذا ُوجهت له العمليات التعليمية الهادفة إلى , تعليمية مقصودة

  .إكساب المتعلم هذه المهارة

  

  :أهداف تدريس االستماع
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  :االستماع تدريس عند تحقيقها ينبغي التي األهداف)82‐83: 2001( ومناع طعيمة يلخِّص

  .ى استنباط النتائج مما يستمعون إليهتنمية قدرة الطالب عل •

  .تنمية قدرة الطالب على إدراك العالقات بين أطراف الحديث •
 .تنمية قدرة الطالب على فهم الحديث والربط بين موضوعه وطريقة عرضه •

 .تنمية قدرة الطالب على تخيل ما يستمعون إليه من أحداث •

 .ن اآلراءتنمية قدرة الطالب على معرفة التشابه واالختالف بي •

 .تنمية قدرة الطالب على المشاركة اإليجابية في الحديث •

 .تنمية قدرة الطالب على تحصيل المعارف مما يستمعون إليه •

 .تنمية قدرة الطالب على إدراك التعليمات وفهمها من خالل االستماع •

 .تنمية قدرة الطالب على التمييز بين األفكار الرئيسية والثانوية •

 .حترام اآلخرين وأخذ أحاديثهم باعتبار شديدتنمية اتجاهات ا •

 .تنمية قدرة الطالب على حسن متابعة الحديث وفهم جوانبه •

 .تنمية قدرة الطالب على التمييز بين نغمات المتحدث •

 .تدريب الطالب على أفضل استخدام لوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية •

 .وء معايير محددةتدريب الطالب على نقد وتحليل ما يستمعون إليه في ض •

 . تدريب الطالب على تركيز االنتباه وعزل مصادر التشتت عما يستمعون إليه •
 

  لدروس االستماع في اللغة العربية لدى طلبة المرحلة األساسية  األهداف العامة

 : الدنيا

  . التعرف على كيفية االستماع إلى التوجيهات واإلرشادات 1‐

  . اليقظة واالنتباه والمتابعة: يد مثلإجادة عادات االستماع الج2 ‐ 

  . نقد ما يتم االستماع إليه3 ‐ 

  . وأدوارها في توضيح المعنى, معرفه نغمات الكالم  المختلفة4‐ 

  .ومعرفة األحداث وتتابعها , إجادة متابعة المتحدث 5‐

  .التمييز بين الخيال والواقع 6‐ 

ة لدى طلبة المرحلة األهداف الخاصة لدروس االستماع في اللغة العربي

   :الدنيا  األساسية
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  :يتوقع من طالب المرحلة  األساسية الدنيا بعد نهاية درس االستماع في اللغة العربية أن 
  .يعبر عن فهمه لما استمع باإلجابة الشفوية عن بعض األسئلة المعدة مسبقاً 1 ‐ 
  .المعدة مسبقاً  يعبر عن فهمه لما استمع باإلجابة كتابياً عن بعض األسئلة -2

  .يفسر المفردات الصعبة التي استمع إليها  3 ‐
  .يعبر عن رأيه في بعض المواقف الواردة في درس االستماع  -4
  .يوازن بين ما استوعبه من درس االستماع وبين الواقع الذي نعيشه  5‐
  .يبدي ما يدلل على اكتسابه  قيماً واتجاهات مرغوبة  6‐
  

  :االستماعمهارة على  المناشط التدريبية

ويستخدمها الطالب في , هناك عديد من المناشط التي تفيد في تدريب الطالب على االستماع
  :حياتهم العملية فمنها ما يلي

  :التمييز باستخدام التنغيم ♣

الحديث ال يكون على وتيرة واحدة، بل يتراوح بين انخفاض وارتفاع، "التنغيم يعني بأن 
سجم مع معانيه ويعكس طبيعته، وفي ذلك ما يشيع جواً من الطمأنينة وتتغير طبقته بما ين

  ).168: 1978, مونرو"  (والثقة عند المستمع، ويعمل على توضيح معنى الكالم في ذهنه

فإذا لم يستطع الطالب استماع , يشكَِّل تدريب األذن جانباً جوهرياً من تدريس النطقحيث 
 .ون من المستبعد عليهم محاكاتهاوالتنغيم؛ فسوف يك, تفاصيل الصوت

  :بعضاً من المناشط مثل) 86‐89: 2002(كما يضيف شحاتة

  :األسئلة السريعة ♣

واالستجابة بسرعة لنوعية , فمن بين أهداف االستماع تدريب الطالب على الفهم بسرعة
دوا وفي نوعية المواقف التي يحتمل أن يج, الكالم الذي يحتمل أن يالقوه في الحياة العادية

أنفسهم فيها؛ كأن يسأل المعلم طالبه من وقت إلى آخر أسئلة بسيطة باللغة العربية السليمة 
وهذا المنشط له قيمة كبيرة , وهدفها تدريب الطالب على االستماع بتركيز, بأسرع ما يمكن

  .إذا ما طُبق بانتظام كجزء من المراجعة ربما في بداية الحصة ونهايتها

  

  :قطعة للفهم ♣
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ويبدأ بإسماع القطعة للطالب عدد , ك بأن يختار المعلم قطعة تقل فيها المفردات الجديدةوذل
, ثم يكلف الطالب تكرار الجمل جملة جملة, ثم يسأل أسئلة عامة, من المرات كما يراه مناسباً

  . ثم يسأل أكثر تحديداً

  :الرسم اإلمالئي ♣

المعلم وعليهم بعد ذلك أن ينظروا إلى  من ألوان اإلمالء الجذاب تكليف الطالب رسم ما يمليه
ويجب أن يكون ما يمليه المعلم بسيطاً حتى يستطيع طالب , الصور التي رسموها ويصفوها

  :ملي عليهم قائالً كأن ي, المرحلة األساسية الدنيا أن يرسموا شيئاً معقوالً

وست نوافذ  وفي منتصف الجزيرة يوجد بيت له باب كبير, هناك جزيرة في وسط البحيرة"

  ".وهناك عدد من األشجار الكبيرة على يسار البيت, في الدور األول

 ثبت بأن الطالب يفهمون وصف معلمهموهذا المنشط ي.  

تدريبات على تنمية مهارة االستماع في فروع اللغة العربية لدى طلبة المرحلة 

  :األساسية الدنيا

العربية تدريبات االستماع عن غيرها من  العبرة من هذه التدريبات أن ال يعزل معلم اللغة
من أجل التكامل بين تدريبات االستماع  وذلك, التدريبات الخاصة بالمهارات اللغوية األخرى

فال ينطق الطالب إال إذا استمع إليه، وال يقرأ إال بالنطق، وال , مع باقي المهارات اللغوية
  .يكتب إال ما قرأ

  

قلة لتدريس االستماع؛ إال أن المعلم يستطيع أن يدرب بالرغم من أنه ال توجد حصص مست

  :فمثالً يمكن االستفادة من, طالبه على  هذه المهارة  في جميع فروع اللغة العربية

  : حصة القراءة •

كأن يقرأ الطالب في صفحة , كثير من التدريبات االستماعية تأخذ مكاناً من خالل نص مقروء
  .ه وعليه أن يختار ما يناسب هذا السؤالأمامه إجابات ثالث من سؤال سمع

ثم , حيث يقوم المعلم أن بقراءة الدرس على الطالب قصة أو موضوعاً شيقاً يستمعون إليه
أو يطلب من الطالب تصحيح الخطأ . يناقشهم بعد ذلك مناقشة شاملة ودقيقة لما استمعوا إليه

ليكتشف مدى قدرة الطالب على ثم يتعمد أن يخطئ في بعض الكلمات , في قراءته النموذجية
 .وهو ما يسمى بقراءة االستماع, االستماع الجيد

  :حصة اإلمالء •
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يمكن لإلمالء أن تؤدي دوراً في تنمية االستماع للغة، حيث الطالب يستمع إلى مفردات 
والطالب في أثناء استماعه يحاول تذكر , وتراكيب يربط بينهما سياق يجعل لكل مفردة معنى

  .وف التي تنطق ثم يحولها إلى رموز مكتوبةأشكال الحر
كما . ثم يقوم المعلم بمناقشتهم فيه قبل إمالئه عليهم, ويستمع الطالب للموضوع بتركيز شديد

يمكن أن يملي المعلم على الطالب سطراً مثالً مع عدم تكرار الكلمات مما يجذب انتباههم 
ر والسرعة حتى يستطيع أن يكمل إمالء ثم في المرة التالية سطرين ويتدرج في المقدا, أكثر

وهو ما يسمى باإلمالء , ويستحسن تقسيم القطعة اإلمالئية إلى جمل صغيرة, قطعة كاملة
هذا النوع من اإلمالء تدل تسميته عليه ففيه ال يعرض النص اإلمالئي على  .االستماعي

معاني المفردات  الطلبة بل يكتفي المعلم بقراءته على مسامعهم ثم يناقش معهم بتوضيح
 .والتراكيب اللغوية التي يتضمنها

بل الهدف ؛ أو تصيد أخطائهم, إن هدف هذا النوع من اإلمالء في الواقع ليس محاسبة الطلبة"
الرئيسي منه هو تعرف الصعوبات التي تواجههم وتقديم المساعدة الالزمة حتى يتمكنوا من 

 ).120: 2004, النعيمي("الكتابة الصحيحة

 : التعبيرحصة  •

ثم يناقش الطالب شفوياً أو يكلفهم تلخيصاً أو كتابة نهاية لها أو , يمكن أن يلقي المعلم قصة
  .اختيار عنوان مناسب لها

ثم يناقشهم فيما , ويمكن أن يدير المعلم جهاز تسجيل ويسمع الطالب حواراً بين عدة أشخاص
  .وهو ما يسمى بالتعبير االستماعي, استمعوا إليه

  :ة المحفوظات واألناشيدحص •

وما فيها من استنتاج لألفكار األساسية للنص ، حيث يقوم طالب أو مجموعة من الطالب 
بعملية االستنتاج واالستنباط ، واآلخرون يستمعون له ، ثم تبدأ عملية المناقشة للمادة المستمع 

  … إليها ، وتحليلها ونقدها بتوجيه من المعلم

وأن تكون , ي ذلك كله أن تكون الموضوعات جديدة غير مسموعة سابقاًعلى أن ُيراعى ف       

 .وأن يرافق التدريب عملية إثابة للمستمعين الجيدين, محببة إلى النفوس

  

  

  :طرق تدريس االستماع
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مجموعة اإلجراءات واألنشطة التي يقوم بها المعلم من أجل : بأنها طريقة التدريستُعرف 
  .واالتجاهات للمتعلمتوصيل المعلومات والقيم 

بالطريقة طريقة لتدريس االستماع وتسمى ) 108: 2005(يقترح العيسوي وآخرانف

  ‐:ومبادئ هذه الطريقة كالتالي ,السمعية الشفهية البصرية

 .تعتمد على تدريب األذن وأعضاء الكالم معاً -1

 .تساعد المتعلم على اكتساب مهارات االستماع والتحدث  -2

 .ب المستمر لرفع مستوى أداء المتعلمبمبدأ التدريتأخذ    -3

 .تهتم بالتعزيز الفوري -4

أما دور المتعلم يقتصر على , تركز على دور المتعلم فهو محور العملية التعليمية -5
 .اإلرشاد والتوجيه

  
  :أساليب تدريس االستماع

الكيفية التي يتناول بها المعلم " :بأنه أسلوب التدريس) 21: 2005( يعرف شبر وآخرون
  ".طريقة التدريس أثناء قيامه بعملية التدريس

 .....,الدراما, المناقشة, الوصف, هناك عدة أساليب لتنفيذ درس االستماع منها لعب األدوار

أن أسلوب الدراما التعليمية من أنسب األساليب لتدريس االستماع لألسباب بالباحثة  أكَّدتو

 ‐:التالية

دنيا مولعون جداً بالتمثيل؛ ألنهم يجدون فيه إن الطالب في المرحلة األساسية ال  - 1
  .ويشبع ميولهم ورغباتهم, متعة وترويحاً ألنفسهم

  .وترقية إحساسهم ,له دور فعال في تهذيب سلوك الطالب - 2

  .يعتبر وسيلة مجدية في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالب - 3

  .يسهم هذا األسلوب في انتزاع الخوف والخجل من نفوس الطالب - 4

  .ى غرس روح التعاون بين الطالب في أداء العمل المشترك الجماعييعمل عل - 5

  .يساعد في تصريف الطاقة الزائدة عند الطالب واستثمارها إيجابياً  - 6

   .يعمل على تنمية خيال الطالب وإبداعه  -7
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 .يسهم في تثبيت المعلومات في أذهان الطالب والتأثير في سلوكياتهم -8

 .. ثارة دافعيتهمجذب انتباه الطالب إلى الدرس واست -9

 .حواس الطالب وخاصة حاستي السمع والبصر ةيتنم - 10

  

  :تقويم فاعلية االستماع
عملية إصدار حكم على مدى تحقيق األهداف المنشودة على النحو الذي تتحدد به  هوالتقويم 

فإذا حدد المعلم لالستماع أهدافاً؛ فال بد من التأكد على مدى تحقيق هذه . تلك األهداف
  :وللمعلم الحرية في اختيار الطريقة المناسبة لتقويم عرض االستماع فمنها, األهداف

  .أن يقرأ عليهم قصة أو مقاالً -

  .يستعين بجهاز التسجيل أو الوسائل المرئية -

  .يطلب من الطالب قراءة نص مكتوب -

  :بعد االستماع أو المشاهدة أو القراءة يختار المعلم شكل االختبار الذي يريده فمنها

ويطلب منهم اإلجابة شفهياً , ه المعلم لطالبه أسئلة شفهية أو كتابية تتعلق بالنص المحددوجأن ي •
 .أو كتابياً

• ويطلب منهم تحديد اإلجابة الصحيحة, ه المعلم أسئلة من نوع االختيار من متعددأن يوج.  

• ويطلب منهم الحكم على هذه الجملة, )صح أم خطأ(ه المعلم أسئلة من نوع أن يوج.  

• ولها , ليقوم الطالب بملء الفراغ بكلمات محددة) اإلكمال(ه المعلم أسئلة من نوع أن يوج
  .أهميتها في النص

• ه المعلم أسئلة من نوع المزاوجة بحيث يعطي للطالب قائمتين من الشخصيات أن يوج
  ).ب(بما يناسبه من الحقل ) أ(ويطلب منه وصل من الحقل, واألحداث

• ة من نوع الترتيب بحيث يختار المعلم جمالً ذات حدث زمني أو منطقيه المعلم أسئلأن يوج ,
  .ويطلب من طالبه ترتيب الجمل وفق ما سمعوه

: 2000, الخولي( أن يطلب المعلم من طالبه تلخيص ما سمعوه موضحين األفكار الرئيسية •
163‐161.( 
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اختبار قدرة الطلبة  أنه من األمور التي تساعد في التدريب على االستماع، مما سبق يتبين

على تخُيل المواقف التي يدور حولها الحديث، والقدرة على معرفة النتائج قبل الوصول 

إليها، ومحاولة إكمال جملة أو بيت من الشعر بالكلمة الصحيحة، أو بكلمة مناسبة غيرها، 

  .لكوتلخيص حديث استمعوا إليه، أو إصدار الحكم الدقيق على ما يستمعون إليه، وغير ذ

  

  :أهم العوامل التي تتحكم في فاعلية االستماع

أهم العوامل التي تتحكم في فاعلية االستماع وتؤثر في ) 112‐113: 1978,مونرو( يوضح 
  :درجة االنتباه سلباً أو إيجاباً باختالف المتلقي، وهي

تمامنا وذلك من حيث سهولته أو صعوبته، ومن حيث اه: طبيعة الموضوع الذي نستمع إليه - 1
  .به، وغير ذلك مما هو صفة له أو لطبيعة العالقة التي تربطنا به

واألسلوب الذي يتلى به على مسامعنا، فقد يكون المتحدث لبقاً : طريقة عرض الموضوع   -2
مؤثراً، وقد يكون على العكس من ذلك، غير موفق في طريقة إلقائه، يبعث السأم والملل في 

  .سامعيه

وهي المكان الذي تتم فيه عمليه التلقي، بمواصفاته المختلفة من ضيق أو : بيئة االستماع -3
اتساع، وحر أو برد، وظلمة أو إنارة، وغير ذلك مما يؤثر سلباً أو إيجاباً في عملية االستماع 

  . والتركيز فيما يسمع

ك إلى حيث قد يكون في حال نفسية قلقة، أو حال صحية سيئة، فيؤدي ذل: حال المتلقي نفسه -4
خلل يتفاوت في نسبته من إنسان إلى آخر في جدوى عملية االستماع والفائدة التي تتحقق 

  .منها

كأن تكون لغة أجنبية، أو تكون لغة تخصصية فيها : جهل المستمع باللغة التي يستمع إليها - 5
وق اصطالحات كثيرة، حتى ولو كانت لغته األصلية، أو كأن تتكلم معه بلغته لكن بمستوى ف

   .مستواه

نهما األساس ألمن االنتباه والتركيز، وذلك  من أجل تحقيق فاعلية االستماع وزيادتها، ال بدف

يه، عالمستمع ما ُيقال، وقد ال ي يعا لكان النشاط سمعاً عادياً، قد يفي االستماع، ولوالهم

  .األذن إلى عصب السمع دون قصد منهألنه يلج 
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  :تماعخطوات السير في دروس االس

يعتبر التخطيط الخطوة األولى لنجاح أي عمل، حيث العمل بال تخطيط لن يؤتي ثماره 
لذلك يجب على المعلم أن يعد اإلعداد الجيد والتخطيط السليم قبل  البدء في تنفيذ . المرجوة

وينبغي عليه تجهيز المادة التي سيستمع إليها الطالب بحيث تناسب قدراتهم . درس االستماع
  .ير دوافعهم لالستماعوتستث

والمعلم من خالل خبرته التربوية واطّالعه على مستوى تالميذه الثقافي واالجتماعي والعقلي، 
  .يستطيع أن يضع برنامجاً ومنهجاً لتدريس مهارة االستماع لطالبه, وإلمامه بما يحتاجون إليه

  : يقترح محمد فضل اهللا خطوات درس االستماع بالتالي

ووقت ومكان الحصة وفي خانة المادة يكتب , ويشمل تاريخ اليوم: للدرساإلطار العام  -1
  .استماع

ورغم أهمية تحديد ,  في المجاالت المعرفية والوجدانية والمهارية: أهداف الدرس  -2
, أهداف درس االستماع في المجاالت الثالثة إال أن أكثر ما يلفت االنتباه الهدف المهاري

الدرس على هدف مهاري واحد ينتمي لالستخراج أو الموازنة حيث إنه من األفضل أن يركز 
حيث ترتكز المناقشة بعد االستماع على تحقيق هذا الهدف بالتالي تنمية المهارة , أو التذكر

 .المرتبطة به

جهاز التسجيل  :لدرس االستماع وسائل معينة منها: الوسائل التعليمية المستخدمة  -3
  . نماذج ولوحات, عينات, اللوحات, ئطالخرا, المصورات, وشريط الكاسيت

 :وتتضمن ما يلي :التنفيذ خطوات  -4

إثارة المتعلمين وتشويقهم لسماع الموضوع أو القصة ويكون بأسئلة أو  :التمهيد لجذب االنتباه - أ
 .................مقدمة جذابة مشوقة أو بعرض مشكلة

  كر الطالبى مواقف االستماع أن يذّعلم في شتميجدر بال :االستماع آدابالتأكيد على  - ب      
وعدم المقاطعة واالنتظار حتى االنتهاء من عرض , بآداب االستماع فيدعوهم إلى االتصال

  .الموضوع أو حكاية القصة عدم االنشغال بأية أمور خارجية

راوية القصة أو آخر القضية و غالبا ما يأخذ العرض  أوويكون بإلقاء الموضوع  :العرض -ج
  سرور معلم يتحدث مراعياً جميع سماعات التحدث الجيد وتالميذ يستمعون شكل ال

بإعادة عرض أجزاء من الموضوع أو طرح أسئلة تعكس مدى قدرة الطالب على  :التقويم -هـ
  .ممارسة المهارة المقصودة ودرجة نموها لديهم
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 ):النشاط المصاحب( ما بعد الحصة  -5

ى ممارسة عملية االستماع في مواقف خارج وهذه الخطوة تعمل على تشجيع الطالب عل
ويعد هذا , الفصل سواء داخل المدرسة أو خارجها لتعزيز المهارة التي ركّزت عيها الحصة

 .45‐46): 1998 , فضل اهللا(نشاطاً إضافياً مصاحباً للدرس

 :سير درس االستماع في اللغة العربية على النحو التاليواقترحت الباحثة خطوات 

  : رحلة اإلعدادم: أوالً

في هذه المرحلة يقوم المعلم باختيار المادة التي سيقدمها للطالب اختياراً يناسب مستواهم 
وعلى المعلم في هذه المرحلة أن يلم بالمادة إلماماً واسعاً، ويعد . العمري والثقافي واالجتماعي
ويعطيه جواباً , ارولكل استفس, بحيث يهيئ نفسه لكل سؤال, نفسه ذهنياً لتقديمها لهم

وأن يكون قد حدد , وعليه أيضاً أن يحدد أهداف الدرس بطريقة سلوكية وإجرائية. وتوضيحاً
  .المهارات واألنشطة التي يجب أن يتدرب عليها الطالب خالل الدرس

  : مرحلة التنفيذ: ثانياً

  : تبدأ هذه المرحلة بدخول المعلم حجرة الصف فيقوم بـ

  ....لتدريس من إنارة، وتهوية، تهيئة الجو المناسب ل - أ

تهيئة الطالب ذهنياً عن طريق تشويقهم للمادة المختارة، وما فيها من معلومات ستعجبهم،   - ب
وسيكونون أكثر , فإنهم سيبذلون جهداً كبيراً, فإذا أثيرت دافعية الطالب. حتى تستثير دافعيتهم

لوبة، ويكونوا أكثر قدرة على حتى يحصلوا على المعلومات المط, حرصاً في عملية االستماع
  .التحليل والتفسير

 .توضيح الهدف من تقديم المادة المختارة وهو تدريبهم على االستماع  - ج

يقرأ المدرس القطعة أو القصة أو القصيدة والطالب يستمعون باهتمام وتركيز إلى جهاز  -  د
ن يسجل الطالب ويمكن أ, أو للقصة حسب أسلوب الدراما, التسجيل، إذا كانت المادة مسجلة

 .أثناء االستماع بعض المالحظات واألفكار التي يجب العودة إليها

مناقشة المعلم لطالبه في محتوى المادة العلمية التي استمعوا إليها، ويكون ذلك من خالل  -هـ
طرح األسئلة التي تؤدي إلى تحقيق األهداف المرجوة بشكل تدريجي مناسب مع األحداث 

 .هاالتي استمعوا إلي

كتوضيح معاني الكلمات الجديدة أو , توفير كل ما يمكن أن يساعد على تحقيق أهداف الدرس - و
 .المصطلحات غير المألوفة واالبتعاد عن المشتتات الذهنية
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  :مرحلة التقويم: ثالثاً

وإلقائها على الطالب، , تبدأ هذه المرحلة مع انتهاء المعلم من طرح المادة المختارة
لمرحلة مهمة جداً في سياق درس االستماع، ألنها عبارة عن عملية تقويمية حيث تعتبر هذه ا

  -:ويمكن تنفيذ خطوات هذه المرحلة من خالل النقاط التالية, للمهارة التي تم التدريب عليها

يطرح المعلم على الطالب أسئلة نظرية يقصد من ورائها التحقق من مدى إلمام الطالب   - أ
  .بمعلومات المادة المختارة

  .أو تلخيص النقاط الرئيسية, يكلف المعلم الطالب بإعادة طرح ما قيل بأسلوب آخر  - ب
 .يطلب المعلم من طالبه تحليل المادة المطروحة، ونقدها وإبداء الرأي حولها  - ج

فهذه المرحلة تنمي لدى الطالب روح المسئولية والمشاركة الجادة والحوار اإليجابي   -  د
 .لدرس وتحقيق أهدافه المرجوةالبنّاء الذي يسهم في إثراء ا

  

 :أدوار المعلم عند تدريس دروس االستماع في اللغة العربية
  :المعلم أدواراً فاعلة في إنجاح دروس االستماع وتتمثل في يحتل

 .تحقيق التفاعل اإليجابي بينه وبين الطالب - 1

 .تحديد مستويات الطالب في مدى االستيعاب والتركيز - 2

  .ماع الجيد عند الطالبتكوين عادات االست - 3
  .تحديد مدى إتباع الطالب للتوجيهات الشفوية - 4
  .تحديد قدرة الطالب على التمييز بين األصوات - 5

  

توجيهات عامة يمكن للمعلم أن يسترشد بها عند تدريس االستماع في اللغة 

  :العربية للمرحلة األساسية الدنيا

ستماع، ليقتدي به الطالب فال يقاطع ينبغي أن يكون المعلم قدوة لطالبه في حسن اال - -1
 .طالباً يتحدث وال يسخر من رأيه أو حديثه

  .ويخطط تخطيطاً جيداً لكي تتحقق األهداف المرجوة, ينبغي أن يعد لدرسه إعداداً جيداً - -2

  .ينبغي أن يهيئ لطالبه الجو المناسب لالستماع، كأن يبعدهم عن مصادر التشتت - 3
 .واد بما تتناسب مع ميول الطالب وحاجاتهمينبغي أن يختار النصوص والم - 4
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, ينبغي أن يستثير دافعية الطالب عند سماعهم للمادة المختارة كأن ينوع المثيرات - 5
 .ويستحوذ على انتباههم طوال عرضه للمادة المختارة

ينبغي أن تسير حصة االستماع بما تدور من حوار أو قراءة نص بإيقاع طبيعي غير  - 6
يتعود الطالب على إيقاع مصطنع يجعل المعلم عرضة للسخرية من حتى ال , متكلَف فيه
 .اآلخرين

7 - المادة المسموعة ويكون ذلك بـسن تقديم ح: 

 .وضوح النطق وصفاء الصوت للمادة المسموعة - أ

 .إعطاء اهتمام كبير لأللفاظ الجديدة على الطالب - ب

صلى اهللا عليه  - وهذا ما فعله النبي, تعويد الطالب على جلسات االستماع لآلخرين -ج
 :لعبد اهللا بن مسعود -صلى اهللا عليه وسلم -مع بعض الصحابة فقال -وسلم

  ).رواه البخاري......." (إني أحب أن أسمعه من غيري, اقرأ علي القرآن "
  .االهتمام بالطالب من خالل التعرف على بيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وما يحتاجون إليه - 8
واألمثلة والوقفات البناءة , كاستخدام القصة, ووسائل العرض التنويع في توظيف أساليب - 9

  .واإليماءات عند العبارات المهمة
  .والتأثير عليهم في مخاطبتهم بما يهمهم, استخدام أسلوب اإلقناع والتأثير على الطالب -10
حيث إن السامع في , اختيار المكان المناسب لتوصيل المعنى المراد إسماعه للتالميذ -11

ويصيبه بعدها , متوالية)دقيقة  18( وتركيز أكثر من, يستطيع أن يتابع بانتباه األغلب ال
فقد أثبتت دراسة تربوية أن الطالب يفقد . ويود لو يستريح حتى يجد مشوقاً آخر, الشرود

فما بالنا بمستمع لحديث غير ملزم ,  من الحديث المتواصل) دقيقة 18(التركيز بعد 
 .بإدراكه

 :منهافحتى يكون مستمعًا ناقدًا للطالب ة بعض النقاط المهم
 .االستعداد لعملية االستماع -1

  .التحكم في مشتتات االستماع - 2
  .التركيز على ما يقال ال على القائل - 3
  :تدوين المالحظات أثناء االستماع وذلك من خالل - 4

  .االستماع للنقاط الرئيسة 
 .كتابة النقاط المهمة جداً فقط وليس كل ما يقال 

  .ة عند الحاجة لالستيضاحطرح األسئل - 5
 .إظهار االستجابة والتفاعل أثناء االستماع باإلشارة أو بالكالم - 6
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أنه من خالل عدة لقاءات مع موجهين ومشرفين ومدرسين في اللغة العربية بالباحثة الحظت 
بالرغم ما ثبت تربوياً أن النجاح في مهارات االستماع؛ يساعد على النجاح في غيره من 

  .المدارس ما هو جدير به من رعاية علم، مع ذلك ال توليهأنواع الت

إذا كان االستماع بهذه الدرجة من األهمية؛ فلماذا تأخر  وهو, ُيسأل هذا التساؤلفيحق أن  

  وجود حصة مستقلة له؟؟

‐82: 2001(طعيمة ومناع قد يرجع سبب إهمال تدريس مهارات االستماع كما يراها -1

  : إلى )82

م وعدم معرفته بطبيعة عملية االستماع باعتبارها نشاطاً فكرياً عدم اهتمام المعل -1
  .كعملية القراءة

افتراض أن الطفل ينمو كمستمع جيد دون تعلم مقصود وقدرته على السماع  -2
  .تجعله قادراً على االستماع

 :االعتقادات الخاطئة واألساليب التربوية غير الصحيحة مثل االعتقاد بأن -3

 .ها من المهارات تنمو بشكل طبيعي كالمشي أو الكالممهارة االستماع كغير  -

 .مهارة االستماع تستعصي على البحث العلمي  -

 .اإلنسان يقضي معظم وقته متكلماً أو قارئاً أكثر منه سماعاً  -

 .قلة البحث العلمي الذي أجري في ميدان االستماع  -

 .عدم تدريب المعلمين على تدريس االستماع  -

 وتقويم مستوى الطالب فيه, وعية لقياسهعدم توفير أدوات موض  -

عدداً من الوسائل التي تجعل االستماع له )132‐133: 1999(لذلك يقترح الرشيدي وصالح

 :منزلة في المدارس وهي كالتالي

وأن تُعمم في سائر المراحل التعليمية بمختلف , أن تخصص له الحصص الكافية -
  .البلدان

  .ستماع المختلفةأن يدرب الطالب على مهارات اال -
أن تُنوع مصادر االستماع وتستخدم فيه الوسائل التعليمية واإلعالمية الحديثة  -

 ..كاإلذاعة والتلفاز والمسجالت،
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أن تكون طريقة تعليمية تربوية موجهة، لها أثرها في تحقيق األهداف المنشودة  -
 .منه

  .خاصة بذلكأن يتقن المعلمون تعليم االستماع، بعد أن تعقد لهم دورات  -
  :معوقات تدريس االستماع

ثم التحليل والتفسير , بما أن االستماع عملية تتبع مقصودة للمتحدث بهدف فهم ما يقوله
وبالتالي فلن تخلو من مشكالت ومعوقات قد تصادف المستمع، . والنقد وإبداء الرأي

 .والبعض اآلخر ال يمكن ذلك, بعضها يمكن التغلب عليها وعالجها

  :تصنيف معوقات االستماع إلى أصناف وهي) 162‐1996:163(نَّف الشنطيولقد ص

  :المشكالت ذات العالقة بالمستمع وهي نوعان: الصنف األول

أو وجود بعض العاهات فيه، , ضعف الجهاز السمعي: مثل مشكالت خلقية عضوية - أ
  .وبعض المشكالت يمكن عالجها والبعض اآلخر ال يمكن ذلك

لضعف , العزوف عن االستماع وعدم تحمله: مثل عقليةمشكالت خلقية نفسية  - ب
وقلة المخزون الثقافي واللغوي، والذي بدوره , القدرة الذهنية وتدني مستوى الذكاء

يجعل المادة المطروحة صعبة بالنسبة للمستمع ويمكن أن تعالج هذه المشكالت 
د من حصيلة أو بوضع برامج تزي, بتقديم المادة بطرق مشوقة تجذب انتباه الطالب

  .المستمع اللغوية والثقافية
  :المشكالت ذات العالقة بالمادة المختارة: الصنف الثاني

ويمكن . كأن تكون المادة المختارة أعلى من مستوى الطالب، أو بعيدة عن ميولهم وحاجاتهم
عالج ذلك عن طريق اختيار مادة تناسب مستوى الطالب الثقافي واللغوي واالجتماعي 

  .مع المحافظة على اشتمالها على األهداف المرجوة, واحتياجاتهم ولميولهم

  :المشكالت ذات العالقة بالمعلم: الصنف الثالث

ويمكن عالج . أو عدم توفيقه بالزمن, كأن يكون أسلوب المعلم في عرض المادة غير مشوق
ر أساليب جديدة ويختا, ذلك ببناء عالقة إيجابية قائمة على الود واالحترام بين المعلم وطالبه

ومشوقة في عرض المادة بحيث تجذب انتباه الطالب، وتدعوهم للتفاعل المثمر والوقت 
  .المناسب له ولطالبه
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  :مشكالت أخرى: الصنف الرابع

أو حدوث صوت غريب خارج أو داخل , وذلك مثل دخول أحد األشخاص إلى الصف
  .استئذان أو نحو ذلكأو مقاطعة المعلم من قبل أحد الطالب بسؤال أو , الصف

أو عدم درايته , بأن عدم اقتناع المعلم بأهمية االستماع) 43: 1998( كما يضيف فضل اهللا 
وبالتالي ال , وعدم اهتمامه بآداب االستماع, وجهله بأساليب تنمية هذه المهارات, بمهاراته

  . يكون قدوة لطالبه في هذا الجانب

فالمعروف أن تدريس االستماع كان  ريقة التدريس؛بطإلى أن هناك معوقات تتصل  باإلضافة
, وبالتالي فمعظم المعلمين يجهلون طرق تدريس االستماع, وما زال ال يلقى االهتمام الكافي
وبالتالي فإن حصة االستماع تتحول إلى حصة أخرى حيث , أو الوسائل الفعالة لتنمية مهاراته

فيقدم , وقد تضطرب خطوات الدرس, المناسبة يجد المعلم نفسه غير قادر على اختيار المادة
  .ويؤخر ويبطئ ويسرع ما كان ينبغي

بية لدى المرحلة األساسية الدنيا معوقات تدريس االستماع في اللغة العرأوجزت الباحثة 

  :بـ

  .تشتيت انتباه الطالب •
  .ضعف القدرة الذهنية عند الطالب •
 .التسرع في الحكم عما هو متوقع •
 .المسموعة لميول وحاجات الطالب عدم مالءمة المادة •
  .عدم التنويع في أساليب عرض المادة المطروحة •

 :دالئل نجاح خطوات االستماع لدى المستمع

 : هناك دالئل يستدل بها المعلم على نجاح خطوات تدريس االستماع منها

أو التأثر , الموافقة أو, مثل حركة رأسه باإليماء: التفاعل الحركي للطالب 
  .....,بالبسمة

أو , ومضمون الحديث, مثل أسئلته عن معنى الكلمات: التفاعل اللفظي من الطالب 
  .تعقيبه بألفاظ

  .قدرة الطالب على اإلجابة عن أسئلة بسيطة تدلل على استماعه 

  .قدرة الطالب على إعادة بعض جمل المادة المسموعة بألفاظ جديدة 

 .تمع إليهقدرة الطالب على ابتكار فكرة جديدة للنص الذي اس 
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, ما لمهارة االستماع من أهمية عظمى في حياتنا في ضوء العرض السابق استنتجت الباحثة
وثبت بأن هناك عالقة قوية بين .وتتصل اتصاالً وثيقاً بالكفاءة في عديد من األداءات التعليمية

فاعلية  والبد من االنتباه والتركيز من أجل تحقيق, االستماع والقراءة والكتابة والتحدث
يجب أن يراعي المعلم مهارات االستماع ويربطها بمهارات تدريس االستماع عند . االستماع

كما أنه توجد العديد من المعوقات التي تعيق تدريس االستماع , إعداده لخطط دروس االستماع
  . مما تحتاج إلى جهد كبير للتغلب عليها

  .الكفء الواعي بدوره وبمسئولياته لذلك يتوجب لممارسة هذه المهارة من وجود المعلم

وألجل أن يقوم المعلم الكفء بدوره؛ البد أن يمتلك من المهارات التدريسية  التي يستطيع 
, تطبيقها في مواقف تعليمية حقيقية داخل الفصول الدراسية للمرحلة التي يعد من أجلها

, وضيح مهارات التمهيدلذلك البد من ت, ومهارة الغلق, كمهارة التمهيد وتنويع المثيرات
  .والغلق في المحور التالي, وتنويع المثيرات
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  :مهارات التدريس : المحور الثاني 
إن التغير السريع سمة العصر الذي نعيش فيه، هذا التغير البد أن يتحقق في ميدان التربية 

. هاوالتعليم، ألن التدريس رسالة عظيمة سوف تبقى إلى أن يرث اهللا األرض ومن علي
فتتنوع طرق , ولكي تؤدى هذه الرسالة كما يجب؛ البد من إدراك مهارات هذه الرسالة

وطبيعة , وأساليب تدريب المعلمين ، وتختلف تلك األساليب حسب إمكانات التدريب المتاحة
المرحلة التي سيؤهل فيها الطالب؛ ليكون معلماً ناجحاً، فمن هذه الطرق المتبعة في تدريب 

  .تربية العمليةالمعلمين ال

, لما لها من فوائد قيمة, حيث تعتبر التربية العملية العمود الفقري لبرامج كليات التربية 
الفرص لتنظيم معلوماته، وتكشف عن مدى قدرته على التكيف ) المعلم/ الطالب(فهي تهيئ 

اجهة في المدرسة التطبيقية، وتعد أيضاًٍ عصب اإلعداد التربوي ألنها في الواقع هي مو
واالنتقال به بالتدريج حيث يتعرف على مشكالت مهنته , معلم المستقبل لوظيفته األساسية

 ).27: 1989األغا وعبد المنعم، (واألخذ بيده إلى التأقلم والتكيف معها

و يحتّل المعلم مكانة مهمة في النظام التعليمي فهو أهم عنصر فاعل في تحقيق أهداف 
لهذا فقد أصبح من الضروري , أي إصالح أو تطوير تربويوحجر الزاوية في , التربية

أن إعداد المعلم يعتبر ) اليونسكو(حيث أكدت منظمة . إعادة النظر في إعداد المعلمين
  .بمثابة إستراتيجية لمواجهة أزمة التعليم في عالمنا المعاصر

فاءة مع منهج خير من معلم قليل الك, ويرى بعض التربويين أن معلماً كفؤاً مع منهج قاصر
  .متميز ومادة تعليمية أحسن إعدادها وكتاب متقدم

وإذا كان هدف التربية بشكل عام هو إحداث تغير مرغوب في أنماط سلوك المتعلم وفي 
هو إحداث تغيير مرغوب في , حياة المجتمع، فإن الهدف العام لنظام إعداد المعلمين

هاته، وفي أنماط سلوكه وشخصيته ومهاراته وقدراته واتجا) المعلم/ الطالب(معارف 
بصورة عامة، بحيث يستطيع تحقيق أهداف التربية وترجمتها إلى واقع ملموس، بما يكفل 

  ).125: 1986بشارة،(تطور المجتمع وتقدمه لبلوغ أهدافه 

في مؤسسة إعداد المعلمين ينهج في ) المعلم/ الطالب(لقد أوضحت الدراسات التربوية أن 
أو في أثناء الخدمة فيما بعد، األسلوب الذي , ا في أثناء مرحلة اإلعداددروسه التي يلقيه

يجب أن يحسن ) المعلم/ الطالب(وبالتالي فإن . كان يتبعه المدرسون في مؤسسة اإلعداد
وتوظيف الوسائل التعليمية حتى يكون قدوة للمتعلمين في تشغيل , تشغيل األجهزة التعليمية
  ).85: 2005األحمد،(بتكار الوسائل التعليمية التعلميةالتقنيات التعليمية وفي ا
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فهو إما يشمخ هذا البناء وإما , لذلك المعلم هو الرجل الذي يرتكز عليه البناء التربوي
ويمثِّل حجر الزاوية في العملية , يسقطه فهو يلعب دوراً مهماً في تحقيق األهداف التعليمية

لهذا البد من إعداد المعلم , اح في أي مخطط تعليميويمثِّل المعلم مفتاح النج, التعليمية
  . إعداداً جيداً حتى نستطيع إفراز جيالً صالحاً يخدم وطنه

ولكنه يهدف أساساً إلى تعديل , فالتدريس ال يعني مجرد نقل المعلومات من معلم إلى طالب
يتطلب , لتدريسواليوم لكي نفهم عملية ا. فبالتالي ال بد أن يصحبها تعلُّم حقيقي, السلوك

القيام بضرورة تمكّن المعلم من مهارات التدريس التي تؤهله لتوفير مناخ اجتماعي 
  .وانفعالي جيد يؤدي إلى تحقيق أفضل عائد تعليمي تربوي

، وإتاحة )المعلم/ الطالب(كما أن من أهم أهداف التربية العملية تنمية مهارات التدريس لدى 
بق المعلومات النظرية التي درسها في الكلية مع الموقف أن يط) المعلم/ للطالب(الفرصة

  .الفعلي التطبيقي في المدرسة

  . علماء اللغة وعلماء النفس يؤكدون أن اللغة مجموعة من المهارات ال بد للمتعلم أن يتقنها

عبارة عن أمر تراكمي يبدأ بمهارات : "بأنها تعريفاً للمهارة) 19: 2001(يلخَّص البجة 
  :وهذا التدرج يتطلب أمرين هما, رة، ثم يبنى عليها مهارات أكبر فأكبريسيرة صغي

وهي أن يكون المتعلم على وعي باألسس النظرية التي يقوم من خاللها : المعرفة النظرية - أ
  .النجاح في األداء

ويعني أن أي مهارة لغوية ال يمكن إتقان أدائها إال إذا تم تدريب المتعلم  :التدريب العملي - ب
تدريباً مستمراً إلى أن يكتسب هذه المهارة، على وفق المستوى المنشود في المرحلة عليها 

  .التعليمية المعنية
  

  :مفهوم مهارة التدريس

 :بأنها) 29: 1988(هناك تعريفات كثيرة لمهارة التدريس فقد عرفها عبد الحميد 

م قبل و أثناء وبعد قيامه ا المعلإمكانية أداء عمل معين من األعمال التدريسية التي يقوم به"
الوظائف المهنية "أوهي".  بمساعدة المتعلمين على تحقيق األهداف الموضوعة بدقة وسرعة

   .)84: 1997إبراهيم، "(التي يعتقد أنها ضرورية للمعلم ويكون قادراً على أدائها
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ال في نمط من السلوك التدريسي الفع"بأنها عبارة عن ) 71: 2005شبر وآخرون، (وعرفها 
يصدر من المعلم على شكل استجابات عقلية أو لفظية أو حركية أو , تحقيق أهداف محددة

  ".جسمية أو عاطفية وتتكامل في هذه االستجابات عناصر الدقة والسرعة

القدرة على المساعدة على حدوث التعلم وتنمو هذه المهارة عن طريق اإلعداد التربوي "أو هي 
  ).28: 2005, محمود"( سبةوالمرور بالخبرات المنا

, من التعريفات السابقة يتضح أن منها ما يركز على الجانب المعرفي السلوكي للمهارة

  .  ومنها ما يركز على الجانب السلوكي للمهارة

بعد مرورهن ) المعلمات/الطالبات(مجمل سلوك: بأنها الباحثة مهارات التدريس تعرفو 
لى أدائهن بحيث يتصف في ذلك السلوك الدقة والسرعة بالبرنامج المحوسب وينعكس أثره ع

  .المناسبة واإلتقان

  

  :تصنيف مهارات التدريس

المهارات التدريسية إلى ثالث مهارات أساسية ويندرج ) 119: 1989( يصنِّف جابر وآخران 
  :تحت كل مهارة من المهارات الثالث مهارات فرعية وهي كالتالي

  : فالمهارات الرئيسية هي

ويندرج تحت هذه المهارة الرئيسية مجموعة من المهارات : ارة التخطيطمه  -1
األهداف العامة، تحليل المحتوى، تحليل خصائص المتعلم، تخطيط : الفرعية مثل

 .التدريس
مهارات عرض الدرس، : ويندرج تحتها عدة مهارات فرعية منها: مهارة التنفيذ -2

ية، التعزيز، مهارة االتصال تصنيف األسئلة الصفية وصياغتها، إثارة الدافع
 .والتفاعل، إستراتيجيات إدارة الفصل، مشكالت إدارة الفصل

إعداد األسئلة الشفوية، إعداد : ويندرج تحتها عدة مهارات منها: مهارة التقويم -3
 ....االختبارات وتصحيحها، رصد الدرجات وتفسيرها، 

فكل منها متصل ببعض وذو , بعضفهذا الترتيب لهذه المهارات ال يعني فصلها عن بعضها ال
 .عالقة متبادلة  ووثيقة ألن كل مهارة تُبنى على المهارة السابقة لها

 :التدريسيةالشكل التالي موضحاً خطوات اكتساب المهارة ) 15: 2001(فيبين زيتون
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 )4(شكل  
التدريسية خطوات اكتساب المهارة  

  :شرح الخطوات

تعتمد هذه الخطوة على مدى اكتساب المعلومات من المهارة من حيث : فهم المادة -1
وما يرتبط بها من مفاهيم , أهميتها والحاجة إلى إكسابها من قبل المعلم للمتعلمين

 .وأفكار

على المعلم إثراء فهمه للمهارة بكيفية توظيفها في تنفيذ : توسيع الفهم للمهارة - 2
 .متعددة التدريس من خالل أساليب

يتم بعرض  :التعرف على صورة كاريكاتورية للمعلم الذي ال يجيد أداء المهارة - 3
ونماذج ألداء ). كن مثل هذا المعلم(نماذج ألداء المعلمين بشكل مميز لالقتداء بها 

 ).ال تكن مثل هذا المعلم(معلم ينفّر الفرد من تقليدها 

ي هذه الخطوة على توضيح تنطو :دراسة سلوكيات أنموذج مثالي يؤدي المهارة - 4
 .لسلوكيات معلم يؤدي هذه المهارة بشكل توضيحي مثالي

يعتبر التدريب هو األساس الكتساب  :التدريب على أداء المهارة بشكل أولي - 5
, ويمكن االستعانة بأسلوب التدريس المصغّر، تقويم األداء من قبل الزمالء, المهارة

  .الميداني أثناء التدريب الميداني أو بطاقة المالحظة التي يدونها المشرف

 افهم المهارة

 اختبر ووّسع فهمك للمهارة

 للمعلم الذي ال يجيد أداء المهارة )آاريكاتورية( تعّرف على صورة

 ادرس سلوآيات نموذج مثالي يؤدي المهارة

 مارس تدريبًا على أداء المهارة بشكل أولي

 عن أدائك للمهارةاجمع معلومات مفّصلة 

 أعيد التدريب على المهارة

 طبق المهارة في الميدان
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وذلك من خالل تحليل بطاقة  :جمع معلومات مفصلة عن أداء المعلم للمهارة - 6
المالحظة التي تم من خاللها تقويم األداء األولي للمهارة من قبل المشرف الميداني 

ومن خالل التقييم يمكن أن يتعرف على السلوكيات التي تمكّن منها . للتدريب
  .كيات التي لم يتمكّن منهاوالسلو

وذلك بهدف تحسين األداء للمهارة وصوالً لمستوى  :إعادة التدريب على المهارة - 7
  .اإلتقان مما يتطلب تكرار الخطوتين الخامسة والسادسة

فيها يطلب المشرف الميداني من المعلم ممارسة هذه  :تطبيق المهارة في الميدان - 8
ويتم تقويم أدائه من خالل بطاقة المالحظة , المهارة في الفصول الدراسية الفعلية

باإلضافة إلى التقويم الذاتي، ومن ثم . التي يدونها عليه زمالؤه مع المشرف الميداني
وفي حالة عدم تمكّنه يمكنه إعادة التدريب حسب . يمكنه التعرف على أدائه الكلي

  .الخطوات السابقة حتى يصل إلى مستوى اإلتقان المطلوب
  

  :عرض الدرسمهارات 
, يحتاج المعلم دوماً إلى االرتقاء بمستوى مهاراته في عرض الدرس حتى يصل إلى التمكن
. ألن هناك مواقف عديدة تتطلب من المعلم أن يقوم بالدور الرئيسي فيها داخل الغرفة الصفية

أن  )فالندرز(بينت بحوث  شاركة الطالب في النشاطات الصفية؛على الرغم من أهمية م
وتناولت البحوث بالدراسة للمهارات , مما يجري داخل الغرفة الصفية يقوم به المعلم%) 70(

  : 2)2008عبد الفتاح، (الرئيسية من مهارات عرض الدرس فمنها 

  .تقديم الدرس أو ما يسمى بالتمهيد •

االستحواذ على انتباه الطالب خالل الدرس أو الحصة أو ما يطلق عليه تنويع  •
  .المثيرات

 .التعزيزات عن طريق عمليات التلخيص أو ما يسمى بعملية الغلقتوفير  •

  

 :مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية: أوالً 
إن فكرة تمهيد الطالب للدرس ليست بجديدة على الممارسات التعليمية، فقد استخدمها 

, وزيادة دافعيتهم ,المعلمون المتمرسون على مر العصور كأسلوب إلثارة اهتمام الطالب
 .وجذب انتباههم للدرس الجديد

                                                       
m/files/107418.dochttp://asi2007.jeeran.co2  
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كل ما يقوله المعلم أو يفعله بقصد إعداد الطالب للدرس الجديد، بحيث : "بأنه التمهيد ويعرف
: 1989جابر وآخران، " (يكونون في حالة ذهنية وانفعالية وجسمية قوامها التلقي والقبول

124 .(  

رأت بينما , يئة والتمهيد فيعرفونهما بتعريف واحدمن التربويين من يخلط بين مفهوم الته
التهيئة هي التي يعمل المعلم فيها على تهيئة ف ,بين التهيئة والتمهيد اًهناك فرقأن  الباحثة

  .وهو ما يسمى بالتهيئة الميتافيزيقية....,الفصل من ناحية التهوية واإلضاءة والحرارة

وينقل الطالب , يها بالمشاعر واألحاسيس لدى الطالبأما التهيئة الذهنية يكون اهتمام المعلم ف
وبالنسبة للتمهيد . من جو نفسي سابق إلى جو نفسي آخر جديد يتناسب مع موضوع الدرس

وتكون مهارة التمهيد من ضمن مهارات عرض , يكون اهتمام المعلم بالمادة العلمية الجديدة
  . الدرس

  :ستماع في اللغة العربية بأنهاالباحثة مهارة التمهيد عند تدريس االعرفت 

بدقة وبسرعة للتعامل مع متغيرات ) المعلمات/الطالبات(مجموعة السلوكيات التي تقوم بها 
المواقف التدريسية في مستهل تعلم الطالب للدرس الجديد في االستماع أو أحد عناصره بقصد 

  . وضعهم في حالة استعداد للتعلم

  :التمهيد من وجهة نظر إسالمية

المتتبع للحياة اإلسالمية بكل جوانبها التاريخية واالجتماعية ؛ يستنتج بشكل ملحوظ التمهيد 
  . الذي ظهر في كثير من األمور واألحكام الدينية

تحريم الخمر لم يأت دفعة واحدة؛ وإنما مر بعديد من األحكام مهدت : فعلى سبيل المثال
  .تمع اإلسالمي للحكم النهائيوذلك من أجل تهيئة المج, للتحريم األبدي له

حيث إن أردنا الحديث في موضوع ما , ولذلك يعتبر التمهيد أمراً ضرورياً في حياتنا اليومية
حتى اإلمام في خطبته يمهد لموضوعها بالحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا , مهدنا له

  . ثم ينتقل إلى الموضوع األصلي -صلى اهللا عليه وسلم -

المعلم المبدع ال يبدأ مع الطالب من نقطة الصفر أو : "بأن) 152: 2008( حلس ويوضح
وإنما يثير فيه معلوماته السابقة؛ لتكون رصيداً ينمو في البحث والحوار أو التجربة , الفراغ
  ".الجيدة

أن يمهد لموضوعه باألسلوب الذي سجله في كراسة ) المعلم/ الطالب(لذلك يلزم المعلم و
  . وقد يغيره إذا رآه غير مناسب, تحضيره
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وابتكاريته في جذب انتباه الطالب للدرس , تعتمد على موهبة المعلم فمهارة التمهيدلذلك 
حتى يضمن المعلم مشاركة , الجديد، مع عدم إغفال المعلم لمشاعر الطالب واهتماماتهم

بد أن يعرف ما يدور  فعندما يدخل المعلم غرفة الفصل ال. الطالب وتجاوبهم معه أثناء الدرس
  .بين الطالب من حوار أو أحداث ويفسره تفسيراً سليماً

فمثالً يدخل المعلم الغرفة الصفية ويجد فيها ضوضاء، قد يفسر ذلك تفسيراً خاطئاً على أنه 
عدم احترام من جانب الطالب لوجوده، أو مشكلة من مشكالت النظام فيستدعي المدير أو 

هم أسباب الضوضاء، فربما أدوا امتحاناً صعباً في حصة سابقة، أو ولكن لو حاول ف. المشرف
وهذه الرحلة ألغيت لسبب ما، فلذلك يجب على المعلم , ربما كان مقرراً لهم الذهاب في رحلة

  .أن يشعر الطالب اهتمامه بأمورهم حتى يكسب ودهم ويضمن تجاوبهم معه في الدرس

أن المعلمين الذين يحاولون التأثير على تالميذهم بطرق ب )أميدون فالندرز(بينت دراسات "كما 
تقبل مشاعرهم، وإظهار االهتمام بما يشغلهم، يحققون نتائج أفضل بكثير : مثل, غير مباشرة

  ).125: 1989, جابر وآخران"(من المعلمين الذين ال يقومون بذلك

تم تعلمه فترة طويلة حين وكذلك االحتفاظ بما , وبينّت البحوث أيضاً أن تحصيل الطالب يزداد
  .يعمل المعلمون عن قصد على تهيئة الطالب واستثارة استعدادهم

يساعد الطالب على تعلم أكثر، وذلك ألنهم يركّزون انتباههم على المادة التي "فالتمهيد 
يتعلمونها، ويحسنون قدرتهم على مراقبة فهمهم ذاتياً، ويزداد احتمال ربط المعلومات الجديدة 

  ). Eby, 1992" (عرفة المسابقةبالم

فهذا معلم , وتظهر مهارة المعلم أيضاً في ابتكاره ألساليب متنوعة الستثارة انتباه الطالب"
أو عينات يعرضها  اًيستخدم األسئلة المثيرة للتفكير في التمهيد للدرس، وآخر يستخدم مواد

لمجتمع إلثارة الطالب لموضوع على الطالب ثم يسألهم، وهذا ثالث يستخدم أحداثاً جارية في ا
ومن البديهي أن تكون طريقة التمهيد سبق وأن كتبت في خطة التدريس بناء على . الدرس

الحصين "(تخيل مسبق ألحداث الدرس، حتى ال تجيء األمور مرتجلة فتحدث ما ال تحمد عقباه
  ).68: 1997وقنديل، 

حيث الشروع في الدرس مباشرة , من الطرق التربويةيرى المربون أن التمهيد جزء مهم "
ألن أذهان الطالب في بداية الدرس؛ تكون غالباً مشغولة بأمور , ودون مدخل ليس جيداً

والمدرس .  لذلك على المعلم أن يجمع أفكارهم المشتتة, وبعيدة عن مواضيع الدرس, مختلفة
طالب السابقة حتى الكفء ال يبدأ مع الطالب من نقطة الصفر؛ بل عليه أن يثير معلومات ال

  .)209: 1995, شوقي وسعيد"(تكون رصيداً للتجربة الجديدة
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أغراض مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية لدى طلبة المرحلة 

  :األساسية الدنيا

  :ن اختيار تمهيد مناسب لدرس االستماع في اللغة العربية يخدم أغراضاً تعليمية منهاإ

  .طالب في األنشطة الصفيةيضمن اندماج ال -1

حيث أثبتت . ابتكار إطار لتنظيم المعلومات واألفكار التي سوف يتضمنها الدرس - 2
أو عما هو متوقع , الدراسات بأن إعطاء الطالب في البداية فكرة عن محتوى الدرس

 .منهم؛ يساعدهم على فهم الدرس وتحقيق ما هو مطلوب منهم

 .على نجاح المعلم في المراحل التالية له النجاح في التمهيد  له تأثير مباشر - 3

يساعد التمهيد على توفير االستمرارية في العملية التعليمية، عن طريق ربط موضوع  - 4
 .الدرس بما سبق أن تعلمه الطالب وبخبراتهم السابقة

  

  :متطلبات التمهيد الفعال لدروس االستماع في اللغة العربية
. ع بطريقة تجعله جديداً، مشوقاً أو مالئماً للطالبينبغي أن يقدم المعلم درس االستما - 1

وكثيراً ما يبدأ المعلمون الدرس بعرض بيان يدهش الطالب، أو يقدم لهم نتيجة غير 
  .متوقعة إلثارة حبهم لالستطالع عن موضوع الدرس أو فكرته األساسية

من األمور و. وسلوكه في بداية الدرس مناخاً تفاعلياً, ينبغي أن تخلق أفعال المعلم - 2
أو في ,المهمة أن يدمج المدرسون الطالب على نحو مباشر في االستجابة لألسئلة

  .التفكير في الموضوع والتحدث عنه
أو تمهيده انتباه الطالب إلى الجوانب المهمة من , ينبغي أن يوجه المعلم مدخل الدرس - 3

المدرسون على وأحياناً يكتب . وأن ينقل ويوصل الطالب إلى أهداف الدرس, المحتوى
 .السبورة ملخصاً لعناصر الدرس إلبراز الجوانب المهمة فيه

  .ينبغي أن يربط درس اليوم بما يعرفه الطالب من قبل - 4
  

  :أنواع التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية

 تقترحف, واحد محدد ألنواع التمهيد يتفق عليه جميع المعلمين والتربويين تصنيفال يوجد 

  :كما يليأنواع التمهيد ) 202‐2003:203( ويالفتال
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  :التمهيد التوجيهي:  أوالً

  :  عندماوهذا التمهيد يستخدم 
  .يوجه المعلم تالميذه إلى أهداف الدرس التي ينبغي تحقيقها - أ
 .يعطي المعلم لتالميذه تصوراً عن األنشطة التعليمية التي سوف يتضمنها الدرس - ب
أو إثارة اهتمامهم به عن طريق , لموضوع الدرس يوجه المعلم انتباه تالميذه  - ج

 .أو شيء لهم خبرة سابقة به, أو حدث, استخدام نشاط
كأن يعرض المعلم فيلماً تعليمياً قصيراً، أو عرض مجموعة من الشرائح الشفافة، 

 .أو يذكر حادثة من الحوادث الجارية
 : التمهيد االنتقالي:  ثانياً

 : ومن خصائص هذا التمهيد
خدم أساساً لتوفير االنتقال المرن من مادة معلومة سبق دراستها إلى مادة يست - أ

أو ربط نشاط , وذلك عن طريق ربط الدرس السابق بالدرس الجديد, جديدة
  .سابق بنشاط جديد

 .يعتمد اعتماداً كبيراً على استخدام األمثلة التي تصلح للقياس عليها - ب
حتى يتحقق االنتقال , م بها الطالب ومولعون بهايعتمد على األنشطة التي يهت - ج           

 .التدريجي المنشود

كأن يقوم المعلم بعرض توضيحي يبرز الخصائص التي سبق أن شرحها قبل  •
  .أن ينتقل إلى النقطة التالية

  :التمهيد التقويمي:  ثالثاً

  :فمن خصائصه أنّه

ال إلى أنشطة أو خبرات أو كلفوا به قبل االنتق, يستخدم لتقويم ما تم تعلمه سابقاً - أ
 . جديدة

يعتمد هذا التمهيد إلى حد كبير على األنشطة المتمركزة حول الطالب إلظهار مدى  - ب
  .تمكنه من المادة التعليمية

كأن يوجه المعلم عدة أسئلة في بداية الدرس؛ يختبر عن طريقها طلبته في  •
  .مواضيع سابقة للموضوع الحالي
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 :تمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربيةاألساليب التي يتحقق بها ال

بعض المعلمين يعتقد بأن تمهيد الدرس يعني فقط توجيه أسئلة إلى الطالب حول الدرس 
أي ذات عالقة , وليس هذا صحيحاً؛ فالدرس الجديد يمكن أن يبدأ بتمهيد خاص به, السابق

وارتباطه , حقيق انتباه الطالبوت, إال أنه يشترط فيه اإلثارة, وثيقة بموضوع الدرس الحالي
  . بخبرات قديمة لديهم بحيث يمكن االستفادة منها في بناء الخبرات الجديدة

  :هناك عدة أساليب للتمهيد لموضوع الدرس فمنها

  .استخدام األحداث الجارية -1

 .سرد قصة معبرة - 2

 .وضع الطالب أمام مشكلة ليس لها حالً إال بالدرس - 3

 .ولعب األدوار) االدرام(توظيف مواقف تمثيلية - 4

 .استخدام وسيلة إيضاح كالمسجل أو الحاسوب - 5

 .عرض صورة ومناقشتها - 6

 .طرح األسئلة - 7

طرح يسرد قصة ثم يأو , طرح األسئلة عليهايالمعلم وسيلة ثم  يعرضويمكن أن 
 .األسئلة عليها

  

  :نماذج من أساليب التمهيد المالئمة لتدريس االستماع في اللغة العربية
  :ة عدة نماذج من أساليب التمهيد لتدريس االستماع فمنهاالباحث اقترحت

 :التمهيد بالقصة - أ

حيث نجدهم يصغون للمعلم عند سرد  ,تعتبر القصة من األمور التي تجذب انتباه الطالب
ولكن على المعلم أن يختار , فاستخدام القصة كأسلوب في التمهيد يعتبر مجدياً. القصة

وأن تصاغ , وأن تكون ذات مدلول تربوي, درسالقصة التي لها عالقة بموضوع ال
ويفضل أن تكون حقيقية حتى يكون أثرها أعمق في . صياغة جيدة لتحقيق أهداف مرجوة

نفوس الطالب وينبغي أن يراعي عامل الزمن أثناء سرد القصة حتى ال تطغى على 
  .الموضوع األساسي

  :التمهيد باستخدام الوسيلة التعليمية - ب

حيث تتنوع أشكال هذه , لة التعليمية في أكثر من موضوع في الدرسيتم استخدام الوسي
فقد يلجأ المعلم إلى استخدام وسيلة تمهيدية للدرس الحالي إذا كان , الوسائل وأحجامها
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. يرتبط بدرس سابق لذلك يلجأ إلى استخدام وسائل الدرس السابق كتمهيد للدرس الحالي
  :ستخدامه الوسائل التعليمية في درسه وهيويجب على المعلم مراعاة عدة أمور عند ا

  .التنوع في استخدام الوسائل حتى ال يملّها الطالب وينصرفون عن الدرس •
حتى ال يتشتت أذهان , الحرص على عدم ازدحام الدرس بالوسائل التعليمية •

  .الطالب
  .عند استخدام السبورة االستخدام اإليجابي عليه أن يحافظ على ترتيبها ونظافتها •
  .د عرض الوسيلة عليه أن يراعي أن تكون في مكان يسمح للجميع مشاهدتهاعن •
حتى ال ينصرف  ,بعد االنتهاء من عرض الوسيلة عليه أن يرفعها أو يغطيها •

  . الطالب عن متابعة الدرس
 :التمهيد باألحداث الجارية - ج

يريد فالمعلم الناجح هو الذي يستطيع استغالل األحداث الجارية لخدمة موضوعه الذي 
, واإلذاعة, والتليفزيون, وخاصة بعد تطور وسائل اإلعالم الحديثة كالصحف, التمهيد له

 .ويمكن للمعلم استغالل بيانات ومعلومات وإحصاءات رسمية

  :التمهيد بطرح األسئلة -د

  :من الفوائد التربوية ألسلوب طرح األسئلة عند التمهيد

                      .          إثارة عنصر التحدي لدى المتعلم -1
 . يكسب المعلومة قوة في البروز -2

  . يشارك في تحقيق األهداف السلوكية الثالثة -3
  . صورة تربوية تعليمية سريعة الكتساب المعلومة -4

  

 :اختيار األسلوب المناسب للتمهيد
بأن اختيار األسلوب المناسب لتمهيد موضوع الدرس ) 2005:203(يلّخص محمود
  -:يتوقف على

  .الطالب خصائص •
  .خبرات الطالب المناسبة •
  .القاموس اللغوي للطالب •
  .طبيعة المادة الدراسية •
  .موضوع الدرس بالنسبة للمقرر •
  .موقع الحصة في الجدول الدراسي •
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الباحثة بأنه يتوقف اختيار األسلوب المناسب للتمهيد لدرس االستماع في اللغة  رأتبينما 

  :العربية

  :ونوعية المستمعين حسب المرحلة التعليمية: أوالً

ففي المرحلة األساسية الدنيا ,يختلف التمهيد لدرس االستماع من مرحلة تعليمية إلى أخرى
  .تقترح الباحثة أن يكون سرد القصص ولعب األدوار وأسلوب الدراما هو المناسب

  . بينما في المرحلة العليا يستخدم أسلوب المناقشة أو األحداث الجارية واأللغاز

  :حسب موقع حصة االستماع من الجدول الدراسي :ثانياً

ويكون الطالب أكثر نشاطاً وحيوية فتقترح الباحثة  , فقد تكون الحصة في بداية اليوم الدراسي
  .أن يستخدم أسلوب استرجاع لمعلومات سابقة أو أسلوب لعب األدوار

وبالتالي , وإجهاد أما إذا كانت الحصة في نهاية اليوم الدراسي يكون الطالب في حالة تعب
لذلك يفضل , يختلف أسلوب التمهيد حيث يتطلب أن يكون للمعلم قدرة في إثارة الطالب

أو عرض فيلم عليهم عند التمهيد لدرس االستماع حتى يشرك , استخدام أسلوب سرد قصة
  .  أكبر عدد من الطالب

تدريس االستماع نجاحاً في  بأنه ال يعتبر اختيار المعلم لألسلوب المناسب للتمهيد عند ويالحظ
ولكن يتوقف ذلك على كيفية تنفيذه لهذا األسلوب الذي تم اختياره بطريقة سليمة , تهيئة الطالب

  . ومشوقة للتالميذ

والتمهيد ال يقتصر على بداية الدرس، ألن الدرس يشتمل على عدة أنشطة متنوعة يحتاج كل 
ولضمان . نشاط تعليمي آلخر انتقاالً تدريجياً حتى يكون االنتقال من, منها إلى تهيئة مناسبة

تحقيق الهدف من هذا النشاط الجديد؛ فالتمهيد يتوقف على عدد األهداف التي يسعى المعلم 
  ..........الثاني وهكذا. .لتحقيقها

  
  :مواقيت استخدام مهارة التمهيد

  -:يتم التمهيد للدرس في المراحل التالية
  .في بداية الدرس •
  .رض كل عنصر من عناصر الدرسفي بداية ع •
  .قبل كل تقويم بنائي للدرس •
  .عند توجيه األسئلة واستقبال اإلجابات من الطالب •
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  .عند فتح باب المناقشة مع الطالب •
  .قبل استخدام الوسائل التعليمية •
  .قبل التقويم الختامي للدرس •

  

  :مدة التمهيد المناسب عند تدريس االستماع في اللغة العربية
. بأنه ليس هناك بالضرورة مدة زمنية محددة للتمهيد) 111: 1989(غا وعبد المنعميؤكد األ

  .والمعلم هو سيد الموقف في تحديد زمن هذه المدة
- 5(بأن مدة التمهيد تتراوح ما بين , ولكن ترى الباحثة بعد مالحظة أداء المعلمين المتمرسين

مهيد؛ هو عدم وجود فواصل واضحة والذي يعطي األمر صعوبة في تحديد مدة الت, دقائق) 10
  .بين التمهيد للدرس والدرس نفسه

  

لدرس االستماع في اللغة  هتمهيدعند األخطاء التي يجب أن يتجنبها المعلم 

  :العربية

  : هناك أخطاء يجب أن يتجنبها المعلم عند تمهيده  لدرس االستماع في اللغة العربية منها

  .كون ارتجالياًعدم إعداد التمهيد  مسبقاً أي ي -1

  .خروج المعلم من التمهيد إلى شيء جانبي غير متعلق بدرس االستماع - 2
 .المبالغة في التمهيد بحيث يستهلك وقت التدريس - 3

 .عدم مراعاة ميول وحاجات الطالب - 4

 .عدم إدراك المعلم ألهداف درس االستماع - 5

 المطروحسوء استخدام المعلم ألسلوب التمهيد المناسب للموضوع  - 6

  

  :تقويم فاعلية التمهيد في درس من دروس االستماع في اللغة العربية
  :يمكن للمعلم أن يستخدم أحد األنشطة التالية لتقويم فعالية التمهيد فمنها

وفهمهم ألهداف , توجيه أسئلة مباشرة للطالب لمعرفة مدى إلمامهم 
  .الدرس

الذين يحاولون  مالحظة مستوى انتباه الطالب بمعرفة أعداد الطالب 
  .أو الذين ينصرفون عن المشاركة, المشاركة في إجابة أسئلة المعلم
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عند  )ةالمعلم/الطالبة(راعيها التي يجب أن تهناك من األمور يتبين أن وفي ضوء ما سبق 

  :تمهيد لدرس االستماع في اللغة العربيةال

ما زادت خبرة المعلم؛ كلما كلحيث , دقائق) 5-3(راعي أال يزيد تمهيد الدرس علىأن ت -1
 .كان تمهيده سهالً ومالئماً وغير متكلف

  .تابع ردود فعل الطالب مع مرونة األداءأن ت -2

  . نتقل من مرحلة إلى أخرىطر على أفكار الدرس حتى يمكن أن تسين تأ -3

  

  :مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية: ثانياً 

وسرحانهم بعيداً عن موضوع , ر مشكلة تواجه المعلمين اليوم هي ملل الطالبأن أكب يالحظ
حيث إن الطالب أصبحوا يهربون بعقولهم وحتى بأجسادهم بعيداً عن التعليم , الدرس

  .والمحطات الفضائية ,ه نحو مباريات كرة القدمفكل ما يثير انتباههم متج. المدرسي

ولما يحققه من الفهم واالستيعاب لدى الطالب على اختالف  ,وألهمية االنتباه في عملية التعلم
) المعلمة/ الطالبة(مراحلهم التعليمية؛ كان البد من تناول هذه المهارة بالدراسة حتى تتمكّن 

  .والعمل بموجبها إتقانهامن 

, ن إليهم بمجرد أنهم ينظرون إليهم خالل الشرحقد بعض المعلمين أن الطالب منتبهوويعت
البعد بويكمن وراء تلك المشكلة ما يسمى . حقيقة األمر منصرفون عن المعلم ذهنياً وهم في

  . الذهني عن جو الفصل الدراسي أي السرحان

عن  يستطيع أن يبعد بتالميذه ؛المعلم القادر على تنويع المثيراتأن  يتبينفي ضوء ما سبق 
  .ال يؤثر على سير الدرسومعالجتها حين ظهورها وبما , كثير من المشكالت الصفية

المعلم الذي يجيد اختيار المثيرات التي تحفّز الطالب على التركيز واالنتباه، ويحسن فولذلك 
انتقاء األساليب الخاصة لضمان التفاعل الصفّي بينهم أثناء سير الدرس، هو المعلم األكثر 

  . نجاحاً في تحقيق األهداف المخطط لها من هذا الدرس

من ذلك، فكثيراً ما يفشل المعلم في تحقيق مستويات أفضل من التحصيل وعلى العكس 
العلمي لدى هؤالء الطالب، وذلك بسبب عدم قدرة المعلم على االستحواذ على انتباههم، 
فيتملكهم الملل، ويتأصل في نفوسهم الشرود واالنصراف عن الشرح، وتكون النتيجة الفشل 

ه في عملية التعلّم ولما يحققه من الفهم واالستيعاب وألهمية االنتبا. في تحقيق األهداف
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فالبد من تناول هذه المهارة . والتحصيل لدى الطالب على اختالف مراحلهم التعليمية
  . بالدراسة والتحليل، حتى يتمكن المعلم من إتقانها والعمل بموجبها

به، وأسباب هذه بدايةً البد للمعلم أن يتعرف على المظاهر المميزة للطالب غير المنت

  . المظاهر

  : المظاهر المميزة للطالب غير المنتبه
  :صور ُبعد الطالب عن الدرس فمنها)271: 2005(ويوجز محمود  

  . وتظهر في ثبات بصر الطالب على المعلم, سرحان العيون •
  . ومضايقتهم حتى يحدثوا أمراً يعاقبون عليه, معاكسة األقران •
  .ر في الخارجالنظر من نافذة الفصل لما يدو •
  .النوم داخل الفصل •
  .االعتداء على ممتلكات الزمالء •

  :الباحثة أن هناك بعضاً من المظاهر للطالب غير المنتبه فمنها رأت

  . سرحان العيون -1
  . ظهور حالة من اإلعياء على وجه الطالب -2
  .النظر المستمر في االتجاهات المختلفة -3
  . بالدرس محادثة الزمالء بأشياء ال تتعلق -4
  . العبث باألدوات المدرسية واللعب بها -5
  .  الخوف وعدم االرتياح -6
  .  عدم المشاركة الفعالة في الدرس -7
  . عدم اإلجابة عن أسئلة التقويم البنائي للحصة الدراسية -8

  

 :أسباب مظاهر الشرود عند الطالب
في مظاهر الشرود لدى بعضاً من العوامل التي تكون سبباً  2008)3,شرف الدين(يبين

  : الطالب ومنها

  : ومنهاأسباب تتعلق بالمعلم  - 1

  . أن يكون صوته ضعيفاً* 

                                                       
3 http://www.moudir.com/vb/showthread.php?t=247799  
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  . أن يسرد الدرس سرداً من الكتاب وهو جالس على كرسيه*  

  . أن يشرح وهو يحدق في األرض تارة، وفي سقف الغرفة تارة أخرى* 

  . أن يكون جامداً ال يبتسم وال يتحرك *

  . المثيرات واألساليب المتنوعة الستثارة انتباه الطالبال يستخدم * 

  . عدم تمكنه من المعلومة، قد يكون لعدم تحضيره لخطة سير الدرس ذهنياً وكتابياً *

  : أسباب تتعلق في الطالب -2

  . التعب واإلجهاد والملل* 
  . مشكالت شخصية واجتماعية يعيشها الطالب* 
  . والضعف التراكمي لديه ضعف القدرة االستيعابية للطالب* 
  . عدم توقع الطالب لتعلم شيء جديد من الدرس* 
  . أفكار خاطئة عن المادة وأهميتها في تحصيله* 
  . لعدم قناعته بالمعلم الذي يقوم بتدريسه وارتباطه بمعلم خاص في المنزل* 
  : أسباب تتعلق في البيئة المدرسية والصفية ومنها3 ‐ 

  . ارتفاع درجة الحرارة* 
  . سوء ترتيب الفصل* 
  . تحطم األثاث المدرسي* 
  . عدم نظافة المدرسة* 
  . والمقصف المدرسي, و مياه الشرب, عدم توفر الخدمات كالكهرباء* 

  فيقصد , للحد من هذه األسباب تنويع المثيراتفلذلك على المعلم أن يستخدم مهارة 

ا المعلم بهدف االستحواذ على انتباه جميع األفعال التي يقوم به:" بمهارة تنويع المثيرات
  ). 1989:132, جابر وآخران"(الطالب أثناء سير الدرس

مجموعة السلوكيات أو األداءات : "بأنها تنويع المثيراتيعرف ) 367: 2001(أما زيتون 
, التدريسية التي يقوم المعلم بدقة وبسرعة وبقدرة على التكيف مع معطيات المواقف التدريسية

والسعي لالحتفاظ بهذا االنتباه أثناء سير , إثارة انتباه الطالب لنقاط محتوى الدرسبغرض 
  ". الدرس
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  :الباحثة مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية بأنها عرفتو

بدقة وبسرعة للتعامل مع متغيرات ) المعلمات/ الطالبات(مجموعة السلوكيات التي تقوم بها 
  . واقف التدريسية بهدف االستحواذ على انتباه الطالب أثناء عرض درس االستماعالم

  . وتجديد انتباهه, البفمهارة تنويع المثيرات تتألف من تغييرات في نماذج حث ودفع الط

  
 :أغراض مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية

  .فظة على هذا االنتباهوالمحا, تركيز انتباه الطالب على الدرس -1

  .وتحفيزهم لمزيد من التعلم, إثارة رغبة الطالب ودفعهم للعمل -2

 .التغيير في إيقاع عرض الدرس -3

 .التأكيد على النقاط المهمة أثناء عرض الدرس -4

 . التغلب بشكل فعال على الكثير من المشاكل التربوية ومنها الملل -5

من العوامل المؤدية إلى إحساس الطالب بالملل  ومعلم اللغة العربية الناجح يستطيع أن يتخلص
وذلك عندما يضع في اعتباره السلوكيات التالية التي , وتركيزهم للدرس, ، ويقلل من انتباههم

 :أال وهي أداءات مهارة تنويع المثيراتتعتبر بمثابة 

في التنويع , الصمت, تحويل التفاعل, التركيــز, تغيير نبرات الصوت, التنويع الحركي
  .  استخدام الحواس

  
  :سلوكيات مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية

  :التنويع الحركي:أوالً

  .تعتبر حركة المعلم الهادئة والمقصودة من مكان آلخر في الصف من العناصر الجاذبة لالنتباه
فق متطلبات الموقف فالتنويع الحركي يعني قدرة المعلم على الحركة في أرجاء الفصل و

ورأسه وجسمه , أو استخدام يديه, أو تقليد حركات, وهذه الحركة تأخذ صور المشي, التدريسي
كما وتشمل حركات العينين وعضالت الوجه والشفتين؛ على أال , إلعطاء كالمه معان معينة

  . ويشتت انتباههم, يتحرك بشكل غير هادف مما يربك الطالب
بسبب قدرتها على , رص على االستخدام الصحيح المدروس للغة الجسدلذلك على المعلم أن يح

  .جذب انتباه الطالب وتحفيزهم وجعلهم أكثر تركيزاً في جو الدرس
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  :التنويع في نبرات الصوت: ثانياً
وإدخال , يلعب صوت المعلم داخل الصف دوراًً مهماًً في عملية االتصال اللفظي مع تالميذه

  .ب انتباههم إلى الدرسالراحة إلى نفوسهم وجذ

وذلك برفع , وطرد الشرود من أذهانهم, يستخدم هذا األسلوب عند الحاجة لجذب انتباه الطالب
  . الصوت أو خفضه

ف قال تخلّ  -رضي اهللا عنهما -عن عبد اهللا بن عمرو: فهناك جذور إسالمية لهذا األسلوب
ونحن , وقد أرهقتنا الصالة, ركنافي سفرٍ سافرناه فأد -صلى اهللا عليه وسلم - عنّا الرسول

  : نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته

  .)241, مسلم(و) 60, البخاري( متفق عليه. "مرتين أو ثالثاً, ويل لألعقاب من النار"

والتغيير في نوعية الصوت , إن الصوت المنخفض الرتيب يؤدي إلى حجرة دراسية كئيبة"
الحيوية على  وإضفاءتناغم درجات الصوت كلها تسهم في حيوية المعلم ارتفاعاً وانخفاضاً و

  ).119: 1998, براون" (جو الدراسة

كاسل الطالب فينبغي أال ينسى المعلم أن الصوت إذا سار على وتيرة واحدة؛ تكون سبباً في ت
ر بل على المعلم أن يضخم صوته أو يرفعه ويجعله مليئاً بالمشاع ,وانصرافهم عن الدرس

حسب ما يتطلبه  مخارجها الحقيقية وبسرعة مناسبة ويحرص على إخراج الحروف من
فالعناية بتنويع  الموقف التعليمي، حتى ال يسير على رتابة ووتيرة واحدة تبعث للطالب الملل

 .نبرات الصوت أمراً مهماً إلثارة الدافعية ويبعد المتعلمين عن شبح الملل
  

  :زالتركيـ:ثالثاً
ويحدث إما , األساليب التي يستخدمها المعلم بهدف التحكم في توجيه انتباه الطالب"ويقصد به 

  ).135: 1989,جابر وآخران"(عن طريق استخدام لغة لفظية أو غير لفظية أو مزيج منهما

  .ويستخدم المعلم التركيز لتوجيه انتباه الطالب لنقطة معينة محل التدريس حتى يالحظوها

أو جذب انتباه الطالب مع مالحظة أن , ي يفيد المعلم في ترسيخ معلومةفهذا األسلوب التربو
 .وكذلك تعطيله بالكامل, اإلسراف في استخدام اإلشارات واإليماءات مزعج للطالب

  : فهناك أدلة عديدة في السنة النبوية تدلل على ذلك

: فزعاً يقول دخل عليها يوماً -صلى اهللا عليه وسلم -أن الرسول: "عن زينب بنت جحش قالت
, "فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه, ال اله إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب"
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أفنهلك وفينا : قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول اهللا, وحلّق بأصبعيه اإلبهام والتي تليها
  ).2880, مسلم(و, )7135, البخاري" (كثر الخبث إذانعم : " الصالحون ؟ قال

  :أنماط ألسلوب التركيز ومنهاهناك 

أو عبارات محددة , أو جمل معينة, يتم من خالل التركيز على كلمات: التركيز اللفظي - أ
  .توجه أنظار الطالب لشيء محدد وذلك بإشراك حاسة السمع فقط

كأن يقول المعلم انظروا إلى هذا الرسم، الحظوا هذه الصورة، الحظوا الفرق بين    
 .كذا وكذا

ويتم عن طريق توجيه انتباه الطالب لنقطة معينة باستعمال اإليماءات : اإلشاريالتركيز  - ب
 .الجسدية وبدون لفظ وذلك بإشراك حاسة البصر فقط

كأن يشير المعلم باليد أو كلتا اليدين أو الرأس أو أصبع السبابة أو الضرب بخفة على 
  .أو التأشير على أجزاء الخريطة باألصبع أو المؤشر, السبورة

أي يتضمن إشراك   ,وفيه يشترك التركيز اللفظي مع اإلشارة: التركيز اللفظي اإلشاري -ج
 .وهذا النمط يعتبر أكثر فاعلية من غيره, حاستي السمع والبصر

كأن يشير المعلم بأصبعه إلى موقع مدينة القدس على خريطة فلسطين، ويقول للتالميذ  
 حر المتوسط؟أين تقع مدينة القدس بالنسبة للب: الحظوا

  :تحويل التفاعل: رابعاً

, يعتبر التفاعل داخل الغرفة الصفية من أهم العوامل التي تعمل على استحواذ انتباه الطالب 
  .وتزيد من فاعلية العملية التعليمية

وقد يمكن لفظياً عن طريق الكالم ,االتصال داخل الصف بين المعلم والطالب:" بالتفاعل فيقصد
  ).360: 2003, الفتالوي ( "طريق اتصال المعلم مع تالميذه باإلشاراتأو غير لفظي عن 

حيث أكدت الدراسات والتجارب وجود عالقة إيجابية بين التفاعل اإليجابي وبين التحصيل 
كما ثبت علمياً أن له أثراً كبيراً في تعديل السلوك خاصة لدى الطالب الذين ال , العلمي

  .و بطء التعلميشاركون في الدرس بسبب الخجل أ
  : ويتضمن تحويل التفاعل أنواعاً متعددة من التفاعل يمكن أن تحدث داخل الغرفة الصفية وهي

-معلم(وهو ما يتم عندما يتحدث المعلم للطالب في الصف: التفاعل ذو االتجاه الواحد - أ

  ).مجموعة



   

- - 66 -- 
 

اء ويساعده على إنه, فهذا التفاعل يفضله الكثير من المعلمين لكونه يوفر الوقت
ه أسئلة إلى ويوج, ما يحاضر المعلمدكما يحدث عن.المادة الدراسية في وقتها المحدد 

 .ككل وليس إلى طالب بعينه )الطالب(المجموعة

 - معلم(وهو ما يتم عندما يتناقش المعلم مع أحد الطالب: التفاعل ذو االتجاهين - ب

 ).تلميذ

  :ويتضمن التفاعل ذو االتجاهين عدة حاالت 
• لمعلم سؤاالً إلى أحد طلبته ثم يتلقى الجواب منه ه اكأن يوج. 

• ه المعلم أحد الطالب لالنتباه في المناقشة الصفية أو يوج.  
  .أو يعزز المعلم إجابة أحد الطالب  •

  .وهنا ال يكون النشاط التعليمي متمركزاً حول المعلم ولكنه موجهاً بواسطة المعلم
ومع بعضهم في ,يتناقش طالب الفصل مع المعلموهو ما يتم عندما : التفاعل المتعدد  -ج

 ).تلميذ -تلميذ(نفس الوقت

  :يتضمن التفاعل المتعددو 

, ويطلب من تلميذ آخر التعليق على اإلجابة , توجيه المعلم سؤاالً إلى تلميذ •
  .ويمكن للمعلم من إشراك عدد من الطالب في المناقشة وعليه إدارة النقاش 

, كلة أثارها أحد الطالب إلى طالبٍ آخر لكي يجيب عنهايوجه المعلم سؤاالً أو مش •
 .بدالً من إجابته المباشرة عليها , أو يدلي برأيه فيها

  
أي أنه لو أثار أحد الطالب سؤاالً أو قضية معينة؛ وبدالً من أن يجيبه المعلم يقوم بتوجيهه 

  .لتوجيه فقطفيكون دور المعلم مقتصراً على ا, إلى طالبٍ آخر لكي يدلي برأيه فيه
المعلم الكفء ال يقتصر على نوع واحد من هذه األنواع الثالثة بحيث يكون نمطاً سائداً في "و

وفق ما يتطلبه الموقف , وإنما يحاول أن يستخدمها جميعاً في الدرس الواحد, تدريسه
 مما, وهذا االنتقال من نوع إلى نوع آخر يؤدي وظيفة مهمة في تنويع المثيرات. التعليمي

جابر "(ويعمل على جذب انتباههم, يساعد على انغماس الطالب في األنشطة التعليمية
  ).137: 1989, وآخران

ألن تحقيقه صعب ما , أصعب نماذج التفاعل هو المتعددأن ) "120: 1998( ويؤكد براون
كما أن الطالب في حاجة إلى أن ينظر إلى , لم تكن هناك حدود وضوابط ألهداف الدرس

  ".لم من آنٍ آلخر ليقرأ على وجه ما إذا كان يوافق على ما يقول أم الالمع
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وأن , ولتعزيز نموذج التفاعل المتعدد يجب أن يتفادى المعلم النظر إلى الطالب أثناء إجابته
وعندما يلمح المعلم أحد الطالب يتحفز , عما يراه في إجابة الطالب األول يسأل طالباً آخر

  .ويطرح وجهة نظره باإلجابةعوه لكي يدلي لإلجابة؛ عليه أن يد
  

 :ـتالصم: خامساً

فمطلوب منه أن يحدد متى , استخدام الصمت مهارة ضرورية يجب أن يستخدمها المعلم
 . ثم ما نتيجة هذا الصمت, ولماذا يصمت, وكم مدة الصمت, يصمت

ن الصورة قد تكون فكما أ, يقال بأن أول خطوة تجاه إثراء مهارة االستماع هي قلة الكالم"
أجدى من ألف كلمة؛ فإن صمت المعلم أيضاً قد يكون أحدى من ألف كلمة ينطق 

  ).416: 2003, زيتون"(بها
ومن المواقف التي تحتاج من المعلم الصمت في بداية الحصة حتى يستطيع التأثير على 

ر الطالب جميع الطالب، وعند توجيه األسئلة حتى ينصت الطالب باهتمام وعند لفت نظ
  .أو عند حدوث سلوك غير مرغوب أثناء الدرس, أو فكرة مهمة في الدرس, لمعلومة

وهضم الفكرة , والمطلوب الصمت الذي ال يتجاوز الدقيقة مما يتيح للطالب فرصة للتفكير
  .واستيعابها وإعطائهم فرصة للسؤال واالستيضاح 

فقد تطول فترة , لم فيه الصمتلكن الصمت المتكرر بمناسبة أو غير مناسبة؛ يفقد المع
  .وانعدام النظام وإرباك الطالب وتشتيت انتباههم , الصمت مما يغلب الفوضى بالصف

  :أسلوب الصمت له مهام تربوية مختلفة منهاف 

  .التأكيد على أهمية نقطة معينة - 1
  .جذب انتباه الطالب - 2
 .خلق جو من اإلثارة - 3

 .لمستمع الجيدتقديم نموذجاً فعاالً لسلوك ا - 4

  .وإعداد أنفسهم لإلجابة على السؤال, توفير الوقت للتالميذ ليفكروا في السؤال - 5
  

  :التنويع في استخدام الحواس: سادساً
الطالب يتلقون معلوماتهم من خالل الحواس إن التنويع في استخدام الحواس حيث 

ستطع المعلم من خالل وبالتالي ي, )السمع، البصر،اإلحساس،الشم، التذوق(المختلفة 
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عرضه للدرس مخاطبة حواس الطالب الخمس عن طريق فتح عدة قنوات لالتصال 
  .بالطالب
كاالنتقال من , م عندما ينتقل المعلم من نشاط محسوس إلى نشاط محسوس آخروهذا يتّ

لبصر أو إلى النشاط أي االنتقال من حاسة السمع إلى حاسة ا. االستماع إلى المشاهدة
أو إعطاء الطلبة بعض المالحظات , إخراج طالب للكتابة على السبورة: مثلاليدوي 

أو كأن يستخدم المعلم مواد تعليمية تدفع الطالب ألكثر من حاسة . ليدونوها في كراساتهم
  .قبل البصر والسمع والتذوق للحصول على المعلومات المطلوبة

وهي , من وقت الدرس%) 70(أن حديث المعلمين يستغرق حوالي ) فالندرز(حيث وجد 
ولكن البحوث والدراسات الحديثة تؤكد أن قدرة الطالب . لغة لفظية تخاطب حاسة السمع

يمكن أن تزداد بشكل جوهري إذا اعتمدوا في تحصيلهم على استخدام , على االستيعاب
  .السمع والبصر على نحو متبادل

, ءة انطباعاتهم حول الدرسمن خالل نظر المعلم في أعين طالبه يستطيع قرا: فالبصر
  . الطالب يستطيعون أن يفهموا ما يريد المعلم بواسطة نظرات األعين وأيضاً

أو عند , وقد يستخدم المعلم التواصل العيني كأسلوب لجذب انتباه الطالب لموضوع ما
  .ضبط النظام داخل الفصل

األولى من المرحلة وخاصة في السنوات الثالث , فله أثر ايجابي على الطفل: أما اللمس
فهذا يشعر الطفل , أو الكتف, األساسية كالمسح على شعر الرأس أو التربيت على الظهر

  . باالهتمام من قبل المعلم وباألمن واالطمئنان للمعلم

  : الذي يقول فيه  -صلى اهللا عليه وسلم - حديث رسول اهللاما أكّده وهذا 

 الغزالي( "له بكل شعرة تمر عليها يده حسنةمن وضع يده على رأس يتيم ترحماً كانت "
  .)2ج,1994,

لذلك فأسلوب , مثالً) المرحلة الثانوية(ولكن ال يجوز أن يربت المعلم على كتف طالبة في 
 .وأكثر فعالية في مرحلة رياض األطفال, اللمس يكون فعال فقط في المرحلة األساسية الدنيا

  :ثالثة أنماط من أساليب تغيير الحواس وهي بأن هناك ) 365: 2003(وتؤكد الفتالوي 

  .في حالة انتقال المعلم من اللفظ إلى الصورة والعكس : سمعي             بصري   - أ

  . كأن يوضح المعلم مفهوماً معيناً ثم يستخدم السبورة لتوضيحه
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رك أو في حالة انتقال المعلم من اللفظ إلى فيلم متح: سمعي                   بصري - ب   
  .وسيلة سمعية بصرية وعلى العكس 

في حالة انتقال المعلم من استخدام وسيلة بصرية : بصري             سمعي بصري - ج   
  .قد تكون لوحة أو صورة إلى التعليق عليها وعلى العكس 

وعليه أن يعد درسه , وهذا يؤكد بأن المعلم ال ينبغي له أن ينسى أن لكل تلميذ خمس حواس
  .يخاطب كل قنوات االتصال عند الطالببحيث 

لكن هذا ال  ,الباحثة بأن مهارة تنويع المثيرات ترتبط بمواصفات المعلم الشخصية وخلُصت

, وهي قابلة للتعلم من خالل الممارسة والتدريب, يعني أنها موهبة؛ بل هي مهارة تُدرس

التنويع في نبرات صوته  فإن المعلم بحاجة إلى, ولذلك لكي تُؤدى هذه المهارة بكفاءة

  . والتنويع في أساليب االتصال والتفاعل, وتعبيرات وجهه, وتحركاته

  

اإلجراءات التربوية التي تجعل معلم اللغة العربية قادراً على تطبيق مهارة تنويع 

  :المثيرات
ب، وفنيات إن المعلم الذي يدرك أنه ال تعلُّم دون انتباه، فإنه سيسعى دائماً إلى استحداث أسالي

متنوعة، وإجراءات تتميز بالتجديد واإلبداع، بغية االستئثار بانتباه طالبه، طيلة الحصة 
  . الدراسية لتحقيق أهدافه من عملية التعلم التي يقوم بها

جملة من اإلجراءات التي يستطيع كل معلم أن يستعين بها لتحقيق هذه المهارة المهمة  هناك

  :في عملية التعلم منها

 . اإلخالص في العمل، والنية الصادقة في العطاء، والخوف من اهللا عز وجل1‐ 

كترتيب المقاعد، ونظافة الفصل والسبورة، : تهيئة البيئة المدرسية الصفية للطالب -2
  . وتقليل العوامل المشتتة لذهن الطالب

  . إعطاء تعليمات واضحة عما يجب أن يفعلوه أثناء سير الدرس 3‐

أساس الفهم أوالً ال على أساس الحفظ، لذا يجب اإلكثار من األمثلة، العمل على  -4
 . والوسائل لتعليمية المعينة

 .توظيف طرائق وأساليب التدريس بشكل جيد لتشويق الطالب5‐  

 . إظهار الحماس أثناء سير الدرس، وحيوية ورغبة في تعليم الطالب 6 ‐
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 . ى يتم التالقي البصري بينه وبينهمالنظر إلى الطالب دوماً أثناء التدريس، حت 7‐

إشعار الطالب بأنه حريص على مستقبلهم، وبناء عالقة أبوية قائمة على الحب  -8
 . المتبادل

 . التنويع الحركي في موقعه في حجرة الفصل9‐

 .التنويع في اإلشارات واإليماءات الجسدية10‐ 

 .استخدام فترات صمت فعالة 11‐ 

 .ركيز األشد تأثيراً عند شرح نقطة مهمة لتحقيق المزيد من االنتباهاستخدام أساليب الت12‐

وتارة , فتارة يتحدث لمجموع الطالب : تنويع أساليب االتصال مع طالب الفصل 13‐
وتارة يتحدث لطالب واحد ثم يعمم كالمه على , ينتقل إلى الكل يتحدث لطالبين أو أكثر ثم

  . الجميع

وتارة , تارة عن طريق السمع: ب للمعلومات أثناء الدرستنويع أشكال استقبال الطال14‐
و تارة ,وتارة عن طريق التذوق, و تارة أخرى عن طريق الشم, ثانية عن طريق البصر

 .عن طريق اللمس

المعلم الناجح هو الذي يكتشف على الدوام أساليب نجاحه من خالل حرصه وحنكته ف

أنها ميدان تجريبي للوصول إلى ما يمكنه من ويتفاعل مع المواقف التعليمية، ك, التربوية

على عكس المعلم الذي يتعامل مع المهنة تعامالً روتينياً جامداً، غير قابل , تحقيق أهدافه

  . ألي شكل من أشكال التطور

  
  :مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية: ثالثاً

يجعلهم , لمين مع طالبهم أثناء الدرسإن كثرة األنشطة الصفية التي يقوم بها بعض المع
فينتهي وقت الحصة بصورة مفاجئة؛ فيسرع الطالب , ينهمكون في العمل حتى يدق الجرس

أو يسرع المعلم في االنصراف من غرفة الصف دون أن يكون , إلى االنصراف عن المعلم
  . والتركيز على أهدافه, هناك احتواء وتلخيص للدرس

ولذلك لها أهمية كبيرة في تحقيق الهدف , ر مرحلة في مراحل الدرستُمثّل مهارة الغلق آخ
  .من الدرس بما يالئم طبيعة المادة الدراسية

والتي يقصد بها أن , تلك األفعال أو األقوال التي تصدر عن المعلم: "بأنه الغلقيشار إلى 
  ).140: 1989جابر وآخران، " (ينتهي عرض الدرس نهاية مناسبة
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  : بأنها حثة مهارة الغلق في درس االستماعالبا وعرفت

بدقة وسرعة للتكيف مع المواقف ) المعلمات/ الباتالط(مجموعة السلوكيات التي تقوم بها
  .التدريسية؛ بقصد إنهاء عرض درس االستماع نهاية مالئمة ومشوقة

ية الواردة واألفكار األساس, تعتبر مهارة الغلق عملية استنباطية تقوم على استيعاب الحقائقو
  .وتدل على أن الدرس أو أجزاء منه قد ُأنجزت, في الدرس

  :أهمية الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  :أهمية الغلق في تدريس االستماع بالتالي يمكن تلخيص

  .يعتبر دليالً على فهم الطالب للمادة الدراسية  -1 

ومات الرئيسية الواردة في درس إبراز العناصر التي يجب استخالصها من المعل - 2
  .االستماع حتى يتم تحقيق األهداف المرجوة

 .التذكَير بالمعلومات و األفكار الرئيسية التي احتواها درس االستماع - 3

 .يمكّن المعلم من المساهمة في خلق فكر استنتاجي لدى الطالب بصفة عامة - 4

استيعابهم للمعلومات التي وردت في و, يمكّن المعلم من قياس وتقويم مدى فهم الطالب - 5
 .درس االستماع

 .يحقق الطمأنينة في الحجرة الصفية بسبب اكتمال الرأي حول قضية أو قضايا معينة - 6

رة الخبرات التعليمية التي مر بها الطالب خالل يتم من خالل مهارة غلق الدرس بلو"و
إلضافة إلى تذكيرهم بالنقاط با, وإيضاح ما بين نقاط الدرس من عالقات وروابط, الدرس

  ).208: 2005, محمود" (األساسية للدرس
  :وتعتمد مهارة الغلق على عمليتين أساسيتين من عمليات التدريس هما

حيث إن الفكرة العامة تتيح . أو الممارسة, إعطاء فكرة شاملة عن الموضوع والتدريب 
والممارسة تزود الطالب بفرصة لكي , للتالميذ تنظيم المعلومات والمفاهيم في إطارها السليم

  ).142: 1989جابر وآخران، (يقوم بتطبيق المادة التي تعلمها في مواقف مألوفة 

  :مواقيت استخدام الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  .لختام المناقشة حول موضوع معين •

 .لمتابعة فيلم تعليمي •
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 .لتعزيز تقديم ضيف متكلم •

 .بيتي تمت مراجعته في الفصللمتابعة واجب  •

  .لتنظيم التفكير حول مفهوم جديد في الدرس •
  

  :وظائف مهارة الغلق
  :بأن للغلق وظائف عديدة منها) 141: 1989(يشير جابر وآخران

ينبغي على , ولتحقيق هذه الوظيفة: جذب انتباه الطالب وتوجيههم لنهاية الدرس 1‐
ده لخطة الدرس، ولكن كثيراً من المعلمين المعلم أن يخطط لعملية الغلق أثناء إعدا

ينهمكون في الشرح والحديث حتى يدق الجرس معلناً نهاية الدرس، دون أن تتم عملية 
وفي مثل هذه الحاالت ينتهي الدرس بما يعتبره . الغلق بالصورة التي ينبغي أن تكون

  : المعلم غلقاً كأن يقول

  .ما بعدحسناً، لقد دق الجرس، سوف نكمل الموضوع في •
 .يكفي هذا اليوم، فلنترك كتبنا ونخرج لنستمتع بالفسحة •

 .هل يوجد أسئلة؟ حسناً دعنا ننتقل إلى الفصل التالي •

ألن مثل هذا الغلق يتجاهل , فمثل هذه العبارات تؤكد للطالب أن الدرس قد انتهى وحسب
لعناصر عرض  حقيقة أساسية، هي أن التعليم الفعال يعتمد على التتابع المنظم والسليم

الدرس، ومن هنا فإن أهم مقومات التتابع الفعال أن يوفر تغذية راجعة لكي يعرف المعلم 
 .والطالب ما تم انجازه

فمجرد جذب االنتباه إلى أن الدرس قد انتهى : المساعدة على تنظيم معلومات الطالب 2‐
ومن ثم , والمعلوماتليس كافياً، أو الدرس قد يحتوي على العديد من التفاصيل واألنشطة 

والغلق الجيد . فإن من واجب المعلم أن يحاول ربط هذه المكونات في إطار شامل متكامل
 .هو وسيلة المعلم لتحقيق ذلك

فبعد أن يلمح المعلم إلى قرب انتهاء : إبراز النقاط المهمة في الدرس وتأكيدها 3‐
عليه أن يوجه انتباه الطالب ويبذل جهداً مقصوداً في تنظيم عناصره وبلورتها، , الدرس

فالهدف األساسي هو مساعدة الطالب على . إلى أهم النقاط األساسية التي شملها الدرس
تذكر النقاط األساسية التي قدمت من قبل، فالغلق يكفل تكامل عناصر الدرس في الخريطة 

 .وربطها بشكل متماسك, المعرفية للطالب
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  :د تدريس االستماع في اللغة العربية بالتاليوظائف مهارة الغلق عنويمكن إيجاز 

 .التأكد من تحقيق األهداف المرجوة •

  .ربط عناصر درس االستماع ببعضها •
  .الحث على االستمرارية في التعلم •
  .تحديد فاعلية طريقة وأسلوب التدريس •
  .اإليحاء بانتهاء درس االستماع •
 .االستماع التأكيد على النقاط المهمة في درس •

  
  :لق درس االستماع في اللغة العربيةأساليب غ
  :بالتاليأساليب غلق درس االستماع في اللغة العربية  تتمثل

ويتطوع أحدهم لإلجابة ويعقب , أن يطرح المعلم سؤاالً وينتظر إجابة من الطالب1‐ 
من يمكنه أن  : يسألهم قائالًكأن , وهكذا والسؤال الذي يمكن أن يوجهه المعلم, المعلم

 ما تعلمناه منذ بدأنا ؟ يلخص لنا

 .ويطلب من كل طالب اإلجابة وتُجمع اإلجابات, يوجه سؤاالً مكتوباً على أوراق عمل2‐ 

  . ويطلب من أحد الطالب قراءتها وقد يقرؤها هو بنفسه, يقدم المعلم الخالصة مكتوبة3‐ 

م ثم يطلب المعل, يمكن توزيع مجموعة طالب الصف إلى مجموعات فرعية صغيرة 4‐
  .ثم تعرض المجموعات النتائج وتتم مناقشتها, من المجموعات أن تقوم بتلخيص ما تعلموه

بمعنى أنها تُركّز على تلخيص النقاط , فقد تكون مهارة غلق الدرس نهاية أكاديمية"
ويتم ذلك عن طريق أسئلة تُوجه للطالب أو يقوم , العلمية والعملية التي تناولها الدرس

وهذا , أو يتطرق المعلم لبعض السلوكيات عند غلق الدرس, لخيصالمعلم بهذا الت
يتوقف على ما دار في الدرس من أحداث وموضوعات لذلك يجب التنويع في أساليب 

حتى ال تتكرر وتصبح مملّة وحذاري أن يكون غلق الدرس على يد جرس , الغلق
 ).271: 2001, كوجك" ( الحصة

لضمان تسلسل , لمه الطالب في الدرس المقبلويفضل أن يتضمن الغلق ما سوف يتع
  .ومن المفضل أيضاً أن يشترك الطالب مع المعلم في غلق الدرس, الموضوعات الدراسية
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  :أنواع الغلق

 .وغلق النقل, غلق المراجعة: للغلق نوعان وهما 

في هذا النوع يستخدم الغلق لمراجعة النقاط الرئيسية في  :غلق المراجعة - أ
, ويجذب انتباه الطالب لنقطة نهاية منطقية للدرس, قدمه المعلمالعرض الذي 

ويلخص مناقشاتهم حول موضوع معين ويربط الدرس بمفهوم رئيسي سبق 
  .دراسته

يحاول هذا النوع أن يجذب انتباه الطالب إلى نقطة النهاية في : غلق النقل - ب
راستها، ويطلب من الطالب أن ينموا معارف جديدة من مفاهيم سبق د, الدرس

: 2007الحيلة،( كما أنه يسمح للطلبة بممارسة ما سبق أن تعلموه أو تدربوا عليه
127.(  

  :يمكن استخدام أنواع الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية 

إذا أراد المعلم أن يساعد الطالب على , يكون مناسباً لالستخدام غلق المراجعةففي  - أ
  .ين قبل االنتقال إلى مفهوم جديدتنظيم أفكارهم حول مفهوم مع

قبل أن ننتقل إلى المفهوم : كأن يقول المعلم  مثالً موجهاً حديثه إلى الطالب 
دعونا أن نراجع النقاط األساسية في عرضنا عن ............ الثاني

.(...............  

لنقاط مع مراجعة ا, فهو بذلك يلفت انتباه الطالب إلى نقطة نهاية منطقية في درسه
ويمكن أن يساهم الطالب في تلخيص ومراجعة النقاط , األساسية في العرض

  . األساسية

المعلم يحاول توجيه إجابات الطالب والمعلومات التي يجمعها  غلق النقلأما في  - ب
للصف الرابع " العنب"فمثالً في درس . ثم يوجههم إلى توسيع معارفهم, الطالب

ية طالبه بواجب منزلي هو جمع معلومات عن األساسي يكلّف معلم اللغة العرب
وبعد مناقشة إجابات الطالب في هذا , وذلك بالرجوع إلى المكتبة" فوائد العنب"

ومن ثم فهو يريد أن , يدرك المعلم أن الطالب قد ألموا باألفكار األساسية, الواجب
 فيقول لهم إجابتكم في هذا, وينتقل إلى دراسة موضوع جديد, ينهي الموضوع

  ...........الواجب جيدة واآلن علينا أن ننتقل إلى 
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  :يمكن إدراج نوعين من الغلق في تدريس اللغة العربية

بالنسبة لتدريس النحو والبالغة؛ يكون الغلق عبارة عن استخالص القاعدة العامة من  •
  .خالل األمثلة المقدمة للطالب

الغلق تذكيراً باألفكار الرئيسية  وبالنسبة لتدريس القراءة و النصوص واالستماع؛ يكون •
 .بقصد الوصول إلى حكم نهائي في الموضوع, الواردة في جميع مراحل الدرس

  :صور مهارة الغلق في تدريس االستماع

  . تأخذ مهارة الغلق أكثر من صورة غالباّ ما تكون في صورة عرض ملخص لنقاط الدرس

  : صورةبأن عملية الغلق تأخذ ) 208: 2005( ويؤكد محمود

  .الغلق اللفظي •

  .الغلق التخطيطي •
بالنسبة للغلق اللفظي يأخذ صورة كالمية في فقرات أو عبارات توجز محتوى الدرس من 

أو قد يكون في صورة إطار عام يتم صياغته في صورة رؤوس , نقاط مفتاحيه
 .موضوعات متدرجة

 .ائط المفاهيمأما الغلق التخطيطي يكون في صورة رسوم بيانية أو تخطيطية أو خر

وهذا الملخص ينقله الطالب في دفتر , وأغلب المعلمين يقومون بكتابة الغلق على السبورة
  .الحصة؛ لذلك ينبغي أن يكون بسيطاً

, ويتوقف نجاح مهارة الغلق على درجة وضوح المعلومات الواردة في الدرس وانسجامها
ومهارة الغلق تبين مدى . سوعلى قدرة الطالب على استخالص ما استوعبوه أثناء الدر
  .توظيف المعلم لعديد من المهارات الالزمة في العملية التعليمية

  :من األمور التي يجب على المعلم أن ينتبه لها عند غلق درس االستماع في اللغة العربية

  .أن يستخدم أسلوباً جذاباً في غلق درس االستماع •
  . إعطاء فرصة للطالب للمشاركة في غلق الدرس •
  .العمل على أن يشجع الغلق الطالب للدرس القادم •
  .التنويع في غلق الدرس •
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 :سلوكيات مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية

 .تلخيص النقاط األساسية للموضوع •

  .توجيه بعض األسئلة على موضوع الدرس •
 .مساعدة الطالب على تنظيم معلومات الدرس في صورة نقاط •

ح مهارة الغلق على درجة وضوح المعلومات الواردة في الدرس، وعلى قدرة ويتوقف نجا
 .الطالب على استخالص ما استوعبوه أثناء الدرس

 :الفرق بين مهارتي التمهيد والغلق

تختلف مهارة الغلق عن مهارة التمهيد؛ حيث إن التمهيد يجذب انتباه الطالب إلى دراسة 
.  يجذب انتباه الطالب إلى دراسة موضوعات الحقة وأما الغلق, الموضوع الحالي للدرس

, وما سيتم تحقيقه من أهداف, والتمهيد يوضح ما سيتم تناوله في الدرس من مادة دراسية
  .وما تم تحقيقه من أهداف, بينما الغلق يهتم بما تمت دراسته

لذلك من الضروري أن يختتم الدرس بإبراز أهم العناصر وربطها في شكل متماسك 
لضمان االستيعاب والتكامل لمجريات الموقف التعليمي في ذهن الطالب؛ لذا يجب على 

 . المعلم أن يتدرب مسبقاً على التحكم في الزمن

مراحل التدريب على مهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق عند تدريس 

  :االستماع في اللغة العربية

  .وصف وتحديد المهارة -1

  .شرح المهارة - 2
 .عرض شريط تطبيق توضيحي للمهارة - 3

-6(لمدة ) موقف تعليمي مصغّر(بتحضير درس صغير) المعلمة/ الطالبة(تقوم  - 4
 .دقائق للمهارة) 10

 .ويتم تسجيله عن طريق كاميرا ديجيتال, إلقاء الدرس على الزميالت - 5

 .تقوم الزميالت بتسجيل المالحظات طبقاً لبطاقة المالحظة الخاصة بالمهارة - 6

 .مشاهدة شريط الموقف التعليمي المصغّر - 7

 .مع الزميالت المتدربات واألساتذة المشرفين) المعلمة / الطالبة (مناقشة  - 8

 .بإعادة الموقف التعليمي المصغّر مرة أخرى بعد النقد) المعلمة/ الطالبة(تقوم  - 9
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 جح البرامج الكتسابوأثبتت الدراسات والبحوث بأن برنامج التدريس المصغّر يعتبر من أن

حيث يتّم التدريب , واألنشطة المتضمنة في مهارات التدريس, الخبرات) المعلمين/ الطالب(
  . في وقت قصير وبفاعلية كبيرة

  

  ):المعلمين/الطلبة(رحة في تعليم مهارات التدريس لدىبعض التقنيات المقت
  Microteaching  التدريس المصغّر:أوالً

التربوية في مجال التدريب على مهارات  االبتكاراتمن أهم  ر واحداًيعتبر التدريس المصغّ
على مهارات التدريس في معاهد ) المعلمين/ الطالب( فهذا اإلبداع صمم لتدريب, التدريس

وهذه الخطوة تسبق تدريبهم على التدريس في الفصول الدراسية الفعلية , وكليات المعلمين
  .التدريب الميداني أو التربية العمليةوذلك من خالل برنامج , بالمدارس

أسلوب تقني حديث لتدريب المعلمين : "التدريس المصغّر بأنه) 167: 2002(يعرف الحيلة
وأسس التدريب على التدريس، يتم فيه تخفيض التعقيدات , وتزويدهم بالمعلومات, والمدربين

وحجم , يح مهارات سابقةوهو مصمم لتطوير مهارات جديدة وتنق, العادية في غرفة الدرس
) 10 -5( ووقت التعليم محدد ما بين, الصف محدد مابين متعلم واحد وعدد من المتعلمين

  ."دقائق

  :بأن التدريس المصغّر عبارة عن )2005:85(ويوضح الدريج وجمل 

إذ , طريقة تهدف إلى تبسيط التعقيدات الموجودة في عمليات التعليم والتعلم العادية"
حيث عدد الحاضرين أقل , متدرب بأنشطة في مواقف جزئية وبتركيز كبيريقوم ال

وتساعد التغذية الراجعة ,ويتناول مهمة تدريسية محددة, والزمن المتاح أقل من الدرس
كما أنها تبقى مادة توثيقية يمكن أن تستخدم في تدريب , للمتدرب في إعادة بناء الدرس

  .معلمين جدد

  :صغّروهناك نوعان للتدريس الم

  .التعليم الموجه إلى المتعلمين - أ

 التعليم الموجه إلى الزمالء  - ب
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  :فوائد التدريس المصغّر في تدريب المعلمين قبل الخدمة

فوائد التدريس المصغّر في تدريب المعلمين قبل ) 176 - 175: 2002( يلخِّص الحيلة  
 : بالتالي الخدمة

ك يقوم التدريس المصغّر بردم الفجوة وبذل :)المعلم/ الطالب(ممارسة المهارة من قبل  •
  .بين التعليم النظري والعملي مما يجعل التعليم عملية ميدانية

مما يجعلهم يعملون سوية مما  :)المعلمين/ الطلبة(إدراك نواحي القوة والضعف لدى  •
يتيح للمدرب التعرف إلى الطلبة المعلمين الذين يدربهم وإدراك نواحي قدرتهم 

  .وضعفهم

فالمناقشات التي تقوم بين المشرف والمعلم المتدرب : رسة في حضور اآلخرينالمما •
 .تؤتي ثمارها في طالقة لسانه وتسلُّحه بأساليب النقاش المفيدة

وهذا يتم عندما ينتقل المعلم من نشاط  :إتقان بعض المهارات المصاحبة والضرورية •
أي االنتقال , المشاهدةكاالنتقال من االستماع إلى , محسوس إلى نشاط محسوس آخر
إخراج طالب للكتابة : أو إلى النشاط اليدوي مثل, من حاسة السمع إلى حاسة البصر

أو إعطاء الطلبة بعض المالحظات ليدونوها في كراساتهم مما يتيح , على السبورة
للطالب المعلم المرونة في الحركة والتفاعل والسيطرة على الصوت المرتفع أو 

 .السرعة

يتيح التدريس المصغّر مجاالً واسعاً للسيطرة على التحديات : كالت الصعبةحل المش •
 .المختلفة ومواجهة المشكالت الواقعية

 :رخصائص التدريس المصغّ

       :خصائص التدريس المصغّر ما يلي من

يركّز التدريس المصغّر على التدريب على مهارة تدريسية واحدة ،وحتى يتم إتقانها  •
 .إلى مهارة أخرى فينتقل التدريب

- 15(يتم التدريب على المهارة على هيئة دروس مصغّرة يكون فيها زمن التدريب من  •
من الزمالء في مجموعة التدريب مضاف لهم )10-4(دقيقة، وعدد الحضور من )30

 .المشرف على التدريب

يتم التدريب عادة داخل قاعات التدريب بمراكز أو معاهد أو كليات إعداد المعلمين  •
 .وتدريبهم
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 -:يمر التدريب على المهارة في صورته النموذجية بالخطوات التالية •

 .)نظرياً(دراسة المهارة معرفيا1ً ‐ 

 .مشاهدة نموذج يؤدي المهارة بدقة وبسرعة ويتكيف مع ظروف الموقف التدريسي -2

 . التخطيط للتدريب على المهارة3 ‐

 .أداء المتدرب لها ممارسة المهارة في شكل دروس مصغّرة وتسجيل 4‐

 . عن أدائه) تغذية راجعة(إعادة عرض التسجيل وتلقي المتدرب المعلومات 5‐

 ).568: 2001,زيتون (إعادة التدريب على المهارة حتى الوصول لدرجة اإلتقان -6

  
 Role Playingلعب األدوار: ثانياً

صغّر ،حيث يكون في ة ألسلوب التدريس الملموب لعب األدوار من األساليب المكيعتبر أسل
وهو أحد األساليب التي يتم من خاللها , بعض حاالت التدريب على المهارات بديالً عنه

التدريب على مهارة تدريسية عن طريق تنظيم موقف تدريبي يحاكي موقف تدريس فعلي 
حيث يلعب المتدرب دور المعلم الذي يطبق سلوكيات هذه , يحدث في الصف الدراسي الحقيقي

وبقية أفراد مجموعة , ويلعب عدد من زمالئه في مجموعة التدريب أدوار الطالب, رةالمها
التدريب يلعبون دور الطالب الذين تقتصر أدوارهم على متابعة ما يحدث في الموقف 

  . التدريبي
  

  :مزايا أسلوب لعب األدوار
  :أبرز مزايا أسلوب لعب األدوار فمنها)  573: 2001,زيتون(يلخّص  

ن فيه موقف التدريب على المهارة مشابهاً للموقف الذي تمارس فيه المهارة فعلياً في يكو -1 
 .الواقع العملي

بعيداً عن السخرية والتهديد , يوفر جواً آمناً نسبياً وغير ضاغط للتدريب على المهارة -  2
تدريس واالنتقادات التي يمكن أن يالقيها المتدرب لو تدرب على أداء المهارة في مواقف ال

 . الفعلية في المدارس

يثير انتباه المتدربين ويحفزهم على المشاركة واإليجابية، نظراً لكونه يبدو وكأنه تمثيلية  -3
 . مثيرة

واتخاذ قرارات فورية ، وتحمل المسئولية , ينمي لدى المتدربين القدرة على المبادأة -4
  .    والتكيف مع ظروف مواقف التدريس المتغيرة
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لعرض السابق لمهارات التدريس وأهميتها بالنسبة للمعلم وآلية تنفيذ التدريس المصغّر ومن ا
للمهارات التدريسية من ) المعلمة/ الطالبة(الباحثة أنه بالرغم من أهمية اكتساب  استنتجت

خالل الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ إال أنه يتم التدريب بالطرق التقليدية مع أنه أثبتت دراسات 
لمية على ضرورة استخدام التكنولوجيا وتوظيف البرامج التعليمية المحوسبة في عملية إعداد ع

لذلك , لما لها من مميزات في توفير الوقت والجهد, المعلمين وخاصة معلمي اللغة العربية
وأنواع البرامج التعليمية , ينبغي توضيح ماهية الحاسوب التربوية وحوسبة اللغة العربية

 .في المحور الثالث تم عرضهوهذا ما , وخصائص البرمجية الجيدة المحوسبة
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  :تربويات الحاسوب واللغة العربية :المحور الثالث
و الهدف النهائي للتعليم هو التحسين المستمر  ،م عصرنا اليوم باالنفجار المعلوماتييتس

  .شودةوتحقيق األهداف المن, للوصول إلى إتقان الطالب لمعظم المهارات

: ونشأت أساليب تعليمية جديدة مثل, بها في التعليماومن المعروف أن التكنولوجيا قد طرقت أبو
وقد أدى ذلك إلى تطوير طرق , والتعلم الذاتي, والتعلم عن بعد, أساليب التعليم البرنامجي

ني تدريس جديدة واستخدام أدوات تكنولوجية في التعليم أحدثها استخدام الحاسوب اإللكترو
  ).60: 1992, بهاء الدين( كأداة للتعلم

بأنه بدأ استخدام الحاسب اآللي عملياً في التعليم في الواليات ) 155: 1987(ويؤكد الحبيب
ومع , وترافق ابتكاره مع تدريب الموظفين عليه مباشرة, المتحدة األمريكية خالل الخمسينات

شهدت أمريكا والدة أول برامج تعليمية  وفي بداية الستينات, إدخاله إلى المدارس والجامعات
  .بواسطة الحاسب اآللي

وصغر حجمه بمعدل سريع , واستمر التطور في صناعة الحاسوب مما أدى إلى زيادة سرعته
في الوقت الحاضر تشهد فلسطين اهتماماً متزايداً "و. فالجديد اليوم يصبح غداً قديماً, جداً

مثل أهم عناصر البنية األساسية للتنمية االقتصادية بالحاسوب ألن المعلومات وتقنياتها تُ
وإدخاله , هذا األمر أدى إلى استخدام المعلومات بأنواعها في التعليم الفلسطيني, واالجتماعية

ويعتبر الحاسوب األداة الرئيسية والسريعة في معالجة . وطريقة, ووسيلة, في المدارس مادة
المجاالت الحياتية وضرورة تأهيل الطالب للمواكبة  وكان النتشاره في جميع. هذه المعلومات

. من أهم األسباب التي أدت إلى إدخال الحاسوب في المدارس الفلسطينية, مع عصر التقنيات
فقد كانت بداية التجربة الفلسطينية في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية بعمل مراجعة عامة 

فقد , للمناهج الفلسطينية األولى للتعليم العاموكان من ضمن الخطة الشاملة , لمناهج التعليم
) م2004- 2003( بلغت عدد مختبرات الحاسوب في المدارس الحكومية في غزة في عام

جهاز حاسوب وما زال العديد يتزايد )  2270(وعدد األجهزة , مختبراً حاسوبياً) 128(حوالي 
  ).  544‐545: 1996, أبو لغد("بصورة أكبر
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  :أسباب استخدام الحاسوب التربوية   

مجموعة من األسباب التي ساعدت في تفعيل استخدام ) 78: 2004(يلخّص عيادات
  :الحواسيب في التربية والتي منها

استخدام الحاسوب كأحد أساليب تكنولوجيا التعليم ليخدم أهداف تعزيز التعليم 1‐ 
اتي، مما يساعد المعلم على مراعاة الفروق الفردية، وبالتالي يؤدي إلى تحسين الذ

  .نوعية التعلم

يقوم الحاسوب بدور الوسائل التعليمية في تقديم الصور الشفافة واألفالم  - 2
  .والتسجيالت الصوتية

 .القدرة على تحقيق األهداف التعليمية الخاصة بالمهارات 3-

ب االنتباه، فهو وسيلة مشوقة تُخرج الطالب من روتين القدرة على إثارة جذ - 4
 .الحفظ والتلقين إلى العمل 

والوقت المستغرق في تنفيذ األعمال , التخفيف على المعلم من الجهد الذي يبذله - 5
مما يساعد في استثمار وقته وجهده في تخطيط مواقف وخبرات . التعليمية الروتينية

 .خصية الطالب في الجوانب الفكرية واالجتماعيةالتعلم التي تساهم في تنمية ش

 .إعداد البرامج التي تتفق وحاجة الطالب بسهولة ويسر6- 

وإمكانية طرح , عرض المادة التعليمية وتحديد نقاط الضعف عند الطالب 7-
 .األنشطة العالجية التي تتفق وحاجة الطالب

 .تثبيت وتقريب المفاهيم العلمية للمتعلم - 8

بأن اكتشاف الحاسوب عالج مشكلتي نقص ) 14-27: 1983, زتاربوك(وطرح 
فمع مظاهر النمو السريع في التقنية؛ ظهرت الحاجة , المعلمين وزيادة عدد الطالب

لذلك كان البد من إيجاد طرق , إلى التعليم في الوقت الذي قّل فيه عدد المعلمين
 .وتقنيات جديدة قادرة على زيادة كفاءة المعلم

 :ستخدام الحاسوب التربويةمميزات ا

  :مميزات الحاسوب إلى أربعة محاور وهي) 223‐226: 2002(يصنف زيتون 

  :مميزات استخدام الحاسوب في عملية التدريس: أوالً

حيث يتعلم الطالب أكبر قدر من المعلومات , الحاسوب يجعل التعليم أكثر فاعلية -1 
  .في أقل وقت ممكن
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يدعم التعاون بين المتعلمين من خالل نفس البرنامج، التعلم من خالل الحاسوب  - 2
ويكون تعلمه أكثر مصداقية بغض النظر عن المميزات األخرى التي تؤثر في العملية 

 .اتجاهات المعلم وقت الحصة: مثل, التعليمية

يوفر الحاسوب البرامج المالئمة لكل من المعلمين واإلداريين التي تسهل وظائف  - 3
 .الجدولة

التعليم عن : ستخدام الحاسوب يحقق الكثير من االتجاهات التربوية البناءة مثلا - 4
 .طريق االستكشاف

 .يربط الحاسوب بين العلم النظري والتطبيق العملي لموضوع ما - 5

 :مميزات استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية: ثانياً

مشوقة، وكذلك قدرة الحاسوب على معالجة المعلومات والبيانات، وعرض الصورة  - 1
  .القدرة على التعديل في المعلومات والتكرار والتغيير فيها

الحاسوب من أحسن الوسائل التي تتوافر فيه عوامل جذب االنتباه من ألوان وصور 2- 
 .وحركة وموسيقى

 .من أكثر الوسائل التعليمية مراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين - 3

م بطرق مختلفة، فيرسم بالخطوط واأللوان، ويعيد يستطيع معالجة الصورة والرسو - 4
 .الرسم

يقدم الحاسوب العديد من القدرات والخدمات التي ال تتوافر في غيره من الوسائل  - 5
 .والتقويم, والتغذية الراجعة, تقديم الدروس: التعليمية مثل

ممكن، كما الحاسوب كوسيلة تعليمية ييسر للتلميذ استدعاء أي معلومة في أقصر وقت  - 6
يمكنه من تخزين أي كم من المعلومات يريد، ويحتفظ له بسجالت عن مقدار تقدمه في 

 .المادة العلمية

 :مميزات استخدام الحاسوب بالنسبة للمعلم: ثالثاً

استخدام المعلّم الحاسوب في التدريب يوفر له الوقت الذي يمكنه من بذل مزيد من  - 1
 .الطالب المتفوقيناألنشطة الصفية األخرى، ورعاية 

يساعد الحاسوب المعلّم في االحتفاظ بالبيانات المهمة عن الطالب وتقويمهم، ومدى  - 2
 .تقدمهم في عجلة التعليم

 .يزيد الحاسوب من سيطرة المعلم على الموقف التعليمي - 3

وطرق تدريسه بما يتالءم مع , يمكّن الحاسوب المعلّم من تعديل أساليب شرحه - 4
 .لطالبمستويات ا
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يمكّن الحاسوب المعلّم من تقديم أكبر قدر من المعلومات في أقل وقت ممكن، كما  - 5
 .يمكنه من معالجة نواحي القصور في العملية التعليمية

 :مميزات استخدام الحاسوب بالنسبة للتالميذ: رابعاً

وم يثير دافعية الطالب للتعلم ويشعره بواقعية الموقف التعليمي من خالل الرس - 1
 .المتحركة، والجرافيك والموسيقى والصورة والرسوم البيانية

ويمكّن كل تلميذ من التعلم حسب , يراعي الحاسوب الفروق الفردية بين المتعلمين - 2
 .قدراته

يتعامل الطالب مع الحاسوب بدون خوف أو رهبة من المعلّم فهو الذي يصحح  - 3
 .أخطاءهم

ويقوم , لصوت والصورة إذا أجاب إجابة صحيحةيقوم الحاسوب بتعزيز التعلم با - 4
 .بتغذية راجعة سريعة إذا أخطأ الطالب

 .يقوم الحاسوب بأنشطة مثمرة ومستمرة تدعم فيهم روح التجريب والمغامرة - 5

 .وذلك بإشعارهم بتقدم عن مستواهم, يزيد من ثقة الطالب - 6

 .ل من زمالئهميجعل الطالب الضعاف يصححون أخطاءهم دون الشعور بالخج - 7

المتعلمين "بأنه توصل أحد الباحثين الغربيين بأن )  329: 2006(ويؤكد القال وآخران 
إذ يختصر , عند استخدام الحاسوب بسرعة أكثر من تعلمهم وفق الطرق العادية

  .من الوقت العادي% 40الحاسوب الوقت بما يعادل 
ل الحاسوب ال تعمل فقط على الدراسة من خال: "بأن في دراسته )2008(ويوضح البابا

  ".تحسين عملية التعلم؛ بل إنها تعد الفرد بأسلوب عصري للمجتمع الذي يعيش فيه
  :الباحثة أن الحاسوب يتميز عن التقنيات والوسائل التعليمية التقليدية بأنّه رأت

وآلة تعليمية تجمع بين عرض المعلومات , يمكن استخدامه كأداة في التعلم الذاتي -1
 .استجابة المتعلم والتغذية الراجعةو

‐2 يحيث هذه اآللة ساعدت على تغيير البنية المنهجية , د الحاسوب آلة تعلم وتدريبع
  .للتعلم نحو منهجية التعليم المبرمج

 .يمكّن الحاسوب من إيجاد جو تعليمي خارج نطاق الغرفة الصفية -3

لبرنامج الحاسوبي من خالل تأدية يساعد على تأمين صيغة تفاعلية بين المتعلم وا -4
, القراءة والمالحظة واالستماع: مثل, المتعلم لعدد من األنشطة التعليمية معاً

واالستجابة للمثيرات التعليمية باإلضافة إلى أن المتعلم يطّلع على نتيجة استجابته 
 .بصورة فورية مما يسهم في تعزيز العملية التعليمية
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 :الحاسوب كوسيلة تعليمية

, أنه من الضروري إعادة النظر في أساليب التدريس التقليدية 7): 1989(يرى الخوالدة 
  .واألخذ باألساليب الحديثة التي تثير الدافعية والفهم في التعلم الذاتي

إدخال الحاسوب كوسيلة تعليمية لما يتميز به من كفاءة يوفرها للنظام : ومن هذه األساليب
, العيسى( وتطوير أساليبه للحصول على نتائج تعليمية متقدمة, التهالتعليمي للتغلب على مشك

1990 :98 (.  

 Programmed)قامت فكرة استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية على مفهوم المناهج المبرمجة 

Instructions)  وهي تقوم بتحليل مادة الدرس إلى , التي سبقت ظهور الحاسوب بفترة
وأهم ما تتميز به؛ هو تخلصها من خطة  (Modules)الجزئيةمجموعة مترابطة من الوحدات 

فهي تعمل عادة على أساس غير خطي حيث تسمح بتفرع الدرس إلى عدة , تقديم مادة الدرس
ورغبته وتتيح له الرجوع إلى نقاط سابقة إن شعر بالحاجة إلى , مسارات وفقاً لمستوى المتعلم

ة إلى مواضيع متقدمة من المبرمج لعدم حاجته إلتباع أو القفز مباشر, وإتقانها, إعادة مراجعتها
 ).421: 1994, علي(التسلسل المنطقي

وتوفير تفاعل , تحسين التعليم باستخدام الحاسوب مكانكما أكّدت كثير من الدراسات إلى إ
  .واستيعاب أفضل للمتعلم

  :من أبرزها التعليم باستخدام الحاسوب يمتاز بمميزات عدة وقد أشارت الدراسات إلى أن

ما يكسبه , وقدراته الخاصة, توفير فرص كافية للمتعلّم للعمل بسرعته •
 .وتزويد المتعلّم بتغذية راجعة فورية, بعضاً من مزايا تفريد التعليم

  .والكيفية المناسبة للمتعلّم, والزمان, التشويق والمرونة باستخدامه بالمكان •

 .المفاهيم االيجابية للذات وتنمية, اإلسهام بزيادة ثقة المتعلّم بنفسه •

 ).8: 2006, المالكي(                                                                      

بعض النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات في دراسته ) 2001(ويؤكد العجلوني 

يلة مساعدة في والتي أجريت لتقييم فاعلية الحاسوب بصفته وس, السابقة في هذا المجال

  :التعليم والتي تمثلت في التالي

 .استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد على رفع مستوى تحصيل الطالب -1

  .يساعد الطالب في التدريب على إجراء العمليات الرياضية - 2
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 .يوفر اهتماماً خاصاً بكل طالب حسب قدراته واستعداداته ومستواه العلمي - 3

وفي تشخيص نواحي الضعف عندهم , في توضيح المفاهيم للطلبةيساعد المعلم  - 4
استخدام الصوت والصورة : مثل ,وعالجها من خالل اإلمكانات المتوفرة في الحاسوب

 .والحركة والتفاعل

يساعد في تعليم الطالب الذين يعانون من صعوبات في التعلم لحالة من تأثير إيجابي  - 5
 .لمفي تحصيلهم واتجاهاتهم نحو التع

 .يساعد الطالب في تنمية مهارة حل المشكالت وتنمية التفكير المنطقي لديهم - 6

أنه من األهداف التي يمكن تحقيقها بواسطة الحاسوب باعتباره  4)*2008, محمد(يوضح 

 :وسيلة تعليمية لغوية

وهذا يتم برفع , غرس المزيد من روح االنتماء للغة القرآن الكريم وثقافته اإلسالمية •
  ".كن قرآنياً وتكلم العربية" شعار التاليال
صلى -إكساب الطالب مهارات في استخدام الحاسوب لتنمية وتعزيز لغة رسولنا محمد  •

  .ألهل الجنة -تبارك اسمه -ولغة القرآن الكريم واللغة التي اختارها اهللا-اهللا عليه وسلم
 .تعلم الذاتيتنمية اتجاهات الطالب نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في ال •

  .العمل على تنمية خبرات الطالب العلمية والعملية بواسطة الحاسب اآللي •
إكساب الطالب مهارات البحث عن المعلومات بواسطة شبكة المعلومات  •

 .(Internet)العالمية

 .توضيح كيفية استخدام الطالب للحاسوب لتنمية اللغة العربية ومهاراتها المختلفة •

استخدام الحاسوب في تعلم اللغة العربية لدى طلبة المرحلة مميزات  ويمكن تلخيص

 :األساسية الدنيا بالتالي

وذلك عن طريق , يزيد الحاسوب من دافعية الطالب نحو تعلم اللغة العربية •
 .واإلثارة الموجودة في برامجه, التشويق

استخدام الحاسوب في تعلم مهارات اللغة العربية يعطي المجال لمزيد من  •
  .يبات والتطبيقات اللغويةالتدر

مما , يراعي الحاسوب الفروق الفردية بين الطالب من حيث القدرات والمهارات •
وال يصيب , فال يشعر المتفوق بالملل, يتيح للتلميذ أن يسير بسرعته الخاصة

 .البطيء باإلحباط
 

                                                       
4 Http \\ site.voila.frlcprmalindex-fichiersltayeb.html 
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  :فمنهاأن هناك بعض أوجه القصور عند استخدام الحاسوب في تدريس اللغة العربية  يتضح

ولكنه ال يستطيع الحكم على صحة نطق الطالب , يستطيع الحاسوب نطق الكلمات •
  . والقيام بتصحيحه في حالة الخطأ

الجمل : ال يستطيع الحاسوب أن ينطق الجمل باإليقاع المناسب لكل عملية مثل •
  .أو التعجبية, االستفهامية

 

  :حوسبة اللغة العربية

ت أهمية كبيرة نتيجة للتطور الهائل والحاصل في دول تعتبر عملية حوسبة التعليم ذا 
  . ولمواكبة هذه التطورات البد أن تستمر بشكل مكثف لمواكبة تلك الدول, العالم

بأن حوسبة التعليم يتم فيها حوسبة المناهج واالعتماد على التعليم ) 12: 1988(ويرى السيد
ألن إتباع األساليب الجافة في تعليم اللغة , ليماإللكتروني بدالًً من األساليب التقليدية في التع

  .  يؤدي إلى نفور الناشئة

في توظيف الحاسوب لدراسة ألفاظ اللغة  التفكيربدأ "بأنه ) 22: 2001(يؤكد باطاهر
وكان السعي متجهاً إلى التعامل مع هذا , )م1970(العربية في جامعة الكويت عام 

  ".دراسة العربية وتطويرهاالهائلة من أجل  بإمكانياتهالحاسوب 

, وفي عالم يزداد انفتاحاً فيما يتعلق بالمعلومات, وبما أننا اآلن في عصر المعلوماتية
وتوليد المعارف؛ فهي التي تستخدم في , وتشكل اللغة األم األداة األهم في تداول المعلومات

وتسمح بتوسيع نطاق , بيةواللغة العربية هي اللغة التي تجمع البلدان العر, التربية والتعليم
  . واستيعاب الجديد في العلوم والتقنية, وهي لغة قابلة للتطور. المعارف فيما بينها

لكن التطور الذي نشهده في العالم بسبب العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
يبها، والتحول نحو مجتمع المعرفة، يستدعي تنشيط تطوير اللغة العربية، والتطوير في تراك

  ).2006فرح، ( والحاجة إلى ابتكار المصطلحات, لمواكبة المتغيرات

فبقدر ما يمتلك من الخبرات , كونه مفتاح المعرفة والعلوم بالنسبة للطالب دور المعلمويبرز 
, يستطيع أن يخرج طالباً متفوقين ومبدعين, وأساليب التدريس الفعالة, والتربوية, العلمية

  .ويتعاظم دوره, سوب تزداد أهمية المعلموفي التعليم بالحا
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ألن التعلم بالحاسوب ليس , في مجال تخصصه, وهذا يتطلّب منه أن يتزود بكل حديث
والخصائص التي تمكنه , بل هو معلّم يمتلك كل المواصفات, وعتاد أجهزة, مجرد برمجيات

  ).14-13: 1988, السيد(التعلمية/ من توظيف الحاسوب في العملية التعليمية

, وتأهيله لمتطلبات عصره, المتعلمبل البد من تطوير , وال يقف التطوير عند المعلم
وتمكين المتعلم من . مع إتقان ثقافة الحاسوب ببرامجه العربية, واإلبداع, وتحدياته بالتفكير

, ديدبما يخدم مجتمع المعلوماتية الج, وأساليبها الوظيفية, لغته العربية في مهاراتها األساسية
  .ولسان عربي مبين, وقلب كبير, وثورة التكنولوجيا بفكر واع...ومجابهة العالم المفتوح

وهذا يدلّل , والتقنية الحديثة, والدراسات العلمية أثبتت أن العربية قادرة على استيعاب العلوم
وأنها فيض غني بالمفردات , على أن اللغة العربية ليست صعبة االستخدام تقنياً

  .ولعّل أكثر الوسائل التعليمية التقنية األكثر انتشاراً هو الحاسوب. حات والمعانيوالمصطل

وأيضاً من أهم التقنيات الحديثة التي يتوجب علينا االلتفات إليها واألخذ بها، هي حوسبة اللغة 
ويتحقق ذلك بإعادة تفسير اللغة . العربية ، أي معالجتها بالتخزين والحفظ والتحليل والتوليد

  ).2007أبو شنب، (العربية في ضوء القواعد الرياضية والمنطقية التي يقوم عليها الحاسوب

وأثبتت الدراسات بأن التفكير في توظيف الحاسوب لدراسة ألفاظ اللغة العربية بدأ في  
وكان السعي متجهاً نحو التعامل مع هذا العقل االصطناعي  ,)م 1970(جامعة الكويت عام 

وما تحقق من أهداف لم يكن , ائلة بإيجابية من أجل دراسة العربية وتطويرهابإمكانياته اله
  .في مستوى الطموح المنشود

ولكن عقد التسعينات شهد صحوة واضحة ، وعرف اهتماماً متزايداً باستخدام العربية في 
  . برامج الحاسوب وتطبيقاته العملية

م اللغة العربية، وقد استخدم في الحاسوب دخل في تعلي: "بأن) 1999:225(ويوضح الهرش
تعداد الكلمات والحروف والتحليل الكمي، وأصبحت البرامج العربية المحوسبة تضم اليوم 

وتوفرت للحاسوب درجة عالية من القدرة . بنوكاً للمصطلحات والمعاجم والمراجع اللغوية
, لمتعلم إلنجاز العملعلى التعامل مع العربية، وأصبح استخدام الحاسوب يثير الدافعية لدى ا

ومع أن استخدام الحاسوب في تعليم العربية ما زال في . ومحاولة تحسين المهارة اللغوية
بداياته األولى، فإن ما هو متوفر من البرامج اللغوية العربية يشير إلى أن المستقبل سيشهد 

يجابية في حضوراً قوياً للعربية في هذا المجال، وسوف توظف تقنيات الحاسوب بصورة إ
  ". تعليم العربية

  :أهمية حوسبة اللغة العربية
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  -:أهمية حوسبة اللغة العربية على المستويات التالية 5)2008(يلخَص البسومي 

  :المستوى الثقافي: أوالً

إن وجود أمتنا في الميدان الثقافي العالمي قد أصبح رهن قدرة اللغة العربية على 
افية العاتية، التي ال تهدأ حتى تصل إلى ما يتبناه أنصارها الصمود في مجابهة التحديات الثق

تتداخل فيها القيم , من رغبة في تفكيك الهويات الثقافية، وتمييعها في ثقافة عالمية واحدة
واللغة العربية هي السد المنيع . وتضيع الخصوصيات، ويكون لهم فيها سطوة القيادة والتحكم

  .اً من الثقافاتويمنع عنا أخالط, الذي نتحصن به

هذا . حيث إن اللغة إما أن يرقى بها أهلها فترقى هي بهم، وإما أن ينحطوا بها فتنحط هي بهم
وحوسبة اللغة العربية تعيننا على نشر ثقافتنا وعرضها على اآلخرين من غير تشويه أو 

 .تحريف

  :المستوى العلمي والبحثي: ثانياً

والتعامل معها على جميع , ن الحاسوب من فهمهاإن دراسة اللغة العربية على نحو يتمك
: مستوياتها هو السبيل الوحيد للتقدم في العديد من التطبيقات اللغوية الحاسوبية المتنوعة، مثل

برنامج تحويل النص المكتوب إلى منطوق، وكذلك تقنيات التحليل الصرفي والنحوي والداللي، 
  .تصنيف واالختصار والبرمجةسة والوما يؤسس عليها من برامج تخدم الفهر

  :المستوى االقتصادي: ثالثاً

وقد . يفوق إجمالي عائد صناعة البرمجيات في أمريكا عائد صناعتي الفضاء والسيارات
شركات مايكروسوفت، ديل، :/ مثل, جنت المؤسسات القائمة عليها عوائد استثمارية ضخمة

فقد نما اإلنفاق العالمي على , قتصاد العالميونظراً ألهمية هذا القطاع وتأثيره في اال... إنتل،
  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  :بأن اللغة العربية لغة مطواعة للمعالجة الحاسوبية حيث يتبينمما سبق 

يعتبر الحاسوب من أبرز الوسائل التكنولوجية الحديثة في عصرنا الذي يساعد في تعليم 
وينمي الحس ). والكتابة, والقراءة, والمحادثة, اعاالستم( مهارات اللغة العربية األربع

والتجريبي عند المتعلم، ويثير تفكيره، ويشبع ميوله باستخدام البرامج الشائعة، , االستكشافي
ويعالجها بنفسه، مما يكسبه الثقة , والقصص المعبرة، ويوفر فرصاً غنية للتعرف إلى أخطائه

ويرفع قدراته في استخدام تكنولوجيا , النمو اللغويو, والثبات، وينمي مهارة التعلم الذاتي

                                                       
5 Http\\ www.almujtamaa-mag.com 
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, أمة أمية وقد قيل إن أمة ال تتقن استخدام الحاسب اآللي هي ).قلم العصر(الحاسوب المسماة 
جيل تعقدت عملية  وعليه فكلما جاء, فنحن اآلن في عالم يتحكم فيه الحاسوب و الفضائيات

و ما فيه من , الحديث أن يواكب معطيات العصر تعليمه و تدريسه؛ ألنه على المعلم دائماً
ألن الطالب اآلن , المعلم نفسه فالطالب قد تعرف أموراً ال يعرفها, انفجار معرفي و تكنولوجي

الثقافات الحسن منها و السيئ ، كذلك نجده  أمام التلفاز و القنوات الفضائية التي تعرض كافة
  .العالم و أحدث المعلومات أمام الحاسب اآللي فيتعرف من خالله أحداث

يستطيع التفاهم مع هؤالء الطالب و التوصل  أن يواكب هذه التطورات؛ لكي المعلم لذلك على
  . إلى لغة متفقة للحوار

   :اإلنجازات الملموسة لمعالجة اللغة العربية حاسوبياً
اك بأن هن)230-211-63-25: 2006, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(تؤكد

  : مشروعات لتطوير وتفعيل اللغة العربية في الوطن العربي منها

  :مشروع تأسيس المركز التربوي للغة العربية بدول الخليج 

ليكون محوراً , تم تأسيس المركز التربوي للغة العربية, ضمن خطة مشروع تطوير التعليم
  )م2005 (ذي أسس فيال بدول الخليجأساسياً لمعالجة تدريس اللغة العربية في التعليم 

وحددت مجاالت عمله ونشاطاته على الوجه , ويعنى هذا المركز بتدريس اللغة العربية
 :التالي

  .بناء المناهج والمعايير الخاصة باللغة العربية •

  .طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها •

 .البحوث والدراسات والنشر في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها •

 .قويم في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمهاالقياس والت •

 .التدريب في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها •

  ).تكنولوجيا التعليم(تقنيات تعليم وتعلم اللغة •

 .التجريب الميداني •

  
 

 :تجربة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق 
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عليم اللغة العربية قواعد النحو استخدم المتخصصون إلمكانات الحاسوب في التحكم بت 
واستمر التعاون والتنسيق مع ,  في برامج تعلم ذاتي طورت في المعهد المذكور, والصرف

إدارة التربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمتخصصين في البرمجة الحاسوبية 
 .والبرمجة التربوية, واللغة العربية

وكانت منوعة التقنيات الكتابية , ليزرية مدمجة في التسعيناتونشرت البرامج في أقراص 
ويمكن تحسينها بتنويع اإلجابات الصحيحة التي تعطى للمتعلم بعد قيامه , والسمعية والبصرية

كما يمكن أن يستفيد , وإضافة ألعاب تعليمية تجعل قواعد اللغة العربية أكثر تشويقاً, باإلجابة
وكل شخص يرغب تعلم اللغة العربية , وفي المهجر, ليم النظاميمنها الطالب العرب في التع

  .بطرائق التعلم الذاتي في مراحل التعليم والتدريب والتقويم, حسب مستواه التعليمي

كما استخدم البرنامج تقنيات متعددة منها , مبرمجاً على الحاسوب) الحال( وقد عرض درس
البرنامج أمهات المراجع والكتب المتصلة وعرض في مكتبة , السمعية والبصرية بالفيديو

  .بالدرس المعروض

  :تجربة لسان العرب في القاهرة 

 بإصدار سلسلة مصروالتعليمية في , والبرمجة الحاسوبية, قام متخصصون في اللغة العربية
وهي , )م1998(على أقراص حاسوبية مدمجة عرضت في مؤتمر القاهرة عام ) لسان العرب(

وكان التعزيز باإلضافات , وقُسمت اإلطارات إلى تعليمية وتدريبية ,منوعة الموضوعات
وعندما تكون اإلجابة مغلوطة يدعوه البرنامج إلى ...) جيد –ممتاز (الصحيحة محددة بـ
  .المحاولة مرة ثانية

, ويسجل البرنامج في نهايته المجموع التراكمي لإلجابات الصحيحة واإلجابات المغلوطة
لم أن يقوم ذاته بصورة إجمالية وفي ضوء هذا التقويم التراكمي يسير حتى يستطيع المتع

  .بالسلسلة

  :سلسلة الدوالج في المملكة العربية السعودية 

أصدرها متخصصون باللغة العربية والبرمجة الحاسوبية والبرمجة التربوية في ثالثة 
وتتميز . عربية السعوديةالمملكة الأقراص تناسب المتعلمين في المرحلة االبتدائية من مناهج 

وكذلك , والتنوع في أساليب العرض, هذه السلسلة بالتنوع في التقنيات من صوت وصورة
وتتميز التغذية الراجعة , وبالتالي التشويق, واإلجابات الصحيحة التعزيزية, التنوع في اإلجابات

ما اإلجابة أ, الصحيحة بتنوع عرض طفل يضحك أو يرقص أو ينزل بمظلة أو يصعد للفضاء
وتسهيالً للتصحيح فقد وضعت , ويقول إجابتك خاطئة, المغلوطة فتعرضه يبكي ويصرخ
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واحد منها صحيح ) ثالثة بدائل أو أربعة بدائل( اإلجابة ضمن أسئلة االختيار من متعدد
  .واألخرى مموهة

والتقويم , وإجماالً كان التنويع في التقنيات واضحاً في عرض المعلومات والتغذية الراجعة
وهذه المهارة ضرورية في مراحل , باإلضافة إلى اكتساب مهارة اإلتقان والسرعة. واالختبار

  .العرض واإلجابة الصحيحة معاً

  :مشروع معمل اللغة العربية في مصر 

مؤخراً في دراسة إنشاء معمل اللغة العربية وفقاً  مصرشرعت وزارة التربية والتعليم في  
  :للمعايير التالية

  .ساندة تدريس اللغة وتعلمها ذاتياًم •

  .عدم الفصل بين التعامل مع اللغة ورقياً والكترونياً •

  .القيام بسلسلة من التجارب اللغوية مع الربط بينهما •

, القراءة, الكتابة: (تنمية المهارات اللغوية األربع في اللغة العربية •
 .والتركيز على االستخدام الوظيفي للّغة) االستماع, التحدث

 .االنطالق من اللّغة إلى باقي المواد •

 .االعتماد على المعالجات اللغوية الذكية •

 .مداومة التطوير والتحديث للغة العربية •

 .بيئة مواتية لتجريب األساليب المنهجية المتطورة •

                            .) 23-21: 2006: علي(                                              

  

  

  

  

  :البرامج التعليمية المحوسبة
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استخدام الحاسوب :"البرامج التعليمية المحوسبة بأنها) 1994:177(تُعرف مطر والزغبي
وجعله جزءاً مكمالً للدرس في تعليم مواد المنهاج المختلفة من علوم ولغات وتاريخ وفنون 

  ".بحيث يتم استخدام هذه األداة للتركيز على مفاهيم معينة, وغيرها

وحدة تعليمية منظمة " أن البرنامج المحوسب عبارة عن) 2003( بارود ؤكد دراسةوت
ومصممة لتناسب عملية التعلم الذاتي، متضمنة مجموعة من األنشطة والوسائل وأساليب 

 ".التدريس وأساليب التقويم لتحقيق أهداف منشودة

بحيث تقود المتعلم إلى إتقان سلسلة من عدة نقاط تم تصميمها بعناية فائقة " أو هو عبارة عن
  ).75: 2006, الخزندار ومهدي" (أحد الموضوعات بأقل وقت من األخطاء

مجموعة من الخبرات التربوية واألنشطة المبرمجة باستخدام  :وعرفته الباحثة إجرائياً بأنه
/ باتالطال(التي تحقق األهداف والتي تسهم في تنمية مهارات تدريس االستماع لدى , الحاسوب
  .وتطوير قدراتهن, )المعلمات

بأن البرمجية التعليمية المحوسبة هي المادة التعليمية التي ) 90‐91: 2006(يوضح قنديلو 
وتعتمد عملية إعداد البرمجية على . يتم إعدادها وبرمجتها بواسطة الحاسوب من أجل تعلمها

في أن التعلم ) سكنر(ص نظرية وتتلخ, المبنية على مبدأ االستجابة والتعزيز) سكنر(نظرية 
" السلوك المتعلم" يحدث عندما تعزز االستجابة الصحيحة لمثير معين، واالستجابة هنا تعني

, فبدأ تنفيذ فكرة التعليم البرنامجي في شكل برامج خطية. الذي ال يكون مصاحباً لذلك المثير
ودة كل منها يدور حول وفيها يعطي المتعلم المادة العلمية في صورة أجزاء صغيرة ومحد

وتتوالى األطر بحيث يشارك كل منها في تقديم الطالب خطوة , "إطار"فكرة واحدة ويسمى 
وتصمم هذه . ويستجيب الطالب لكل إطار بشكل أو بآخر, صغيرة تجاه السلوك المرغوب فيه

ية البرامج بحيث يتم اإلجابة عن جميع األطر بشكل صحيح على أن يتبع ذلك نوع من التغذ
  .الراجعة التي تؤكد صحة إجابة الطالب

  :ويكون شكل البرنامج الخطي كاآلتي

  .وهكذا> ---الرابع > ---الثالث >---اإلطار الثاني > ---اإلطار األول 

ويتكون البرنامج من مجموعة متباينة من األطر، تتصل ببعضها اتصاالً وثيقاً ومحكماً، 
محكماً باإلطارات السابقة له، ويهيئ لإلطار التالي، وفي مثالً يرتبط ارتباطاً ) 5(فاإلطار رقم 

هذه الحالة يصعب نزع أحد األطر من مكانه، كما ال يمكن للمتعلم إال وأن يسير مساراً خطياً، 
فيمكن أن تسير البرمجية الخطية , مبتدئاً في تعلمه من اإلطار األول، ومنتهياً اإلطار األخير

  : على النحو التالي
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  )5(شكل

  البرمجية المحوسبة الخطيةيوضح 

ثم أجريت تعديالت على البرامج الخطية بحيث إذا أعطي الطالب اإلجابة الصحيحة عن 
أما إذا أخطأ في اإلجابة . ينتقل إلى اإلطار الثاني في البرنامج كالبرامج الخطية, اإلطار األول

الثاني بحيث توجد تفسيرات عن اإلطار األول؛ يوجهه البرنامج إلى مكان آخر غير اإلطار 
ثم يعيد البرنامج اختباره في نفس اإلطار حتى يعطي اإلجابة , مناسبة تساعده على التعلم

بالبرامج فهذه البرامج تسمى .. الصحيحة وعندئذ يسمح له باالنتقال إلى اإلطار الثاني

  ."المتشعبة

  :ويكون شكل البرنامج المتشعب كاآلتي

  

  

  

  

  

  )6( شكل

  مجية المحوسبة المتشعبةالبريوضح 

حيث , ومع ظهور أجهزة الحاسوب أصبح عمل مثل هذا النوع من البرامج أيسر وأفضل
يستطيع المعلم كتابة برنامج تدريسي باستخدام لغة بسيطة تسمى لغة المؤلف، ألنها تتنوع من 

وفي ومع التقدم في لغات الحاسوب . وتشبه لغة الحوار بين المدرس والطالب, مؤلف آلخر
إمكانياته أصبحت هناك فرصة أفضل للتعلم عن طريق حل المشكالت أو االستكشاف، حيث 

وإجراء التشخيص والتغذية , يمكن للبرنامج الجيد توليد مواقف تعلم والمساعدة في حلولها
  .الراجعة الالزمة في كل حالة

وتصميمها , ازةوتؤكد الباحثة بأن البرمجية المحوسبة يمكن أن تكون أداة تدريسية ممت

  .أو متشعباً, يمكن أن يكون خطياً

استجابةسؤالمعلومةاستجابةسؤالمعلومة

اإلطار األول

تفسيرات

نوع
 االستجابة 

 صحيحة

 خطأ

 اإلطار الثاني
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  :أنواع برامج الحاسوب التعليمية

  :Tutorial Programsبرامج التعليم البحتة  -1

يقدم معلومات في وحدات صغيرة يتبع كل منها سؤال خاص بتلك "البرنامج التعليمي هنا 
نها باإلجابة التي قد وضعها وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتحليل استجابة الطالب، ويقار. الوحدة

"  وبالتالي تعطي تغذية راجعة للتلميذ, مؤلف البرنامج التعليمي في داخل الحاسوب
  ). 39‐40: 1993الخطيب،(

وإعطاء , مثل هذه البرامج تهتم بشرح المادة العلمية"إلى أن ) 174: 1999(ويشير محمد
  " .قويم لسلوك الطالبمزيد من األمثلة بغرض اإليضاح يلي ذلك أسئلة وعملية ت

 

  :   Drill  and Practiceبرامج التمرين والممارسة -2

وهذا النمط , برامج التمرين والممارسة من أكثر التطبيقات الحاسوبية شيوعاً في التعليم
يدخل في أي نوع من التمارين سواء كانت حركية أو عقلية والتي تنجز عادة من خالل 

المتعلم للتذكر واستخدام المعلومات التي تعلمها في وقت وهذا النمط يساعد , التكرار
 ).127: 2004, عيادات(سابق

ثم تسمح , إن برمجيات التمرين والممارسة هي البرمجيات التي توفر المعلومات الخام أوالً"
للطلبة بالعمل على المواد المحددة ليحفظوا المعلومات من خالل التمرينات المتكررة 

  ).44: 2006, زندار ومهديالخ"(والمتواصلة

ويمكن أن يوفر برنامج التدريب والممارسة المحوسب تغذية راجعة فورية الستجابات 
  ).255: 2005, الخان( المتعلمين لألسئلة المختلفة المقدمة لهم

وغالباً يفسح الحاسوب , تقدم برمجيات التمرين والممارسة الكثير من األمثلة المتنوعة
: 1998, الحيلة(قبل أن يعطيه اإلجابة الصحيحة  لقيام بعدة محاوالتللمتدرب الفرصة ل

332.(  

أن لبرامج التدريب والممارسة ميزتان مهمتان ال يملك ) 36: 2003(كما يضيف السلطان  
, الدرجة العالية من الصبر على بطء سرعة المتعلم في اإلجابة: وهما, المعلم لهما مثيالً

لقدرة التقنية على تكرار األسئلة المقدمة للمتعلم مراراً حتى وكذلك ا, وعلى كثرة أخطائه
  .يصل إلى درجة التمكن

  :Simulationبرامج المحاكاة  3 ‐
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تُستخدم هذه البرامج لمحاكاة الظواهر الطبيعية والتجارب التي يصعب تحقيقها عملياً "حيث 
تمثيل : ألمثلة على ذلكفي المختبر، إما بسبب عامل الوقت أو التكلفة أو االستحالة ومن ا

في بعض دقائق، أو تمثيل التفاعالت الكيميائية  –تأخذ أياماً وشهوراً  -عملية نمو النباتات 
ويمتاز هذا البرنامج بأن . أو النووية التي يستحيل عملها في المعمل بسبب خطورتها

. جربة الواقعيةالطالب يقوم فيه بأداء األنشطة نفسها التي يتطلبها النظام الحقيقي أو الت
سعادة ( "وهذا يولد الحماس الشديد والرغبة القوية لدى الطالب للتعلم الفعال

  ).48‐49: 2003والسرطاوي،

 :Problem Solvingبرامج حل المشكالت  -4

أو إيجاد الحل األمثل من ضمن مجموعة من , ويستخدم الحاسوب هنا كوسيلة لحل المسائل
بل جميع المسائل , ى حل المسائل الرياضية أو الفيزيائيةوال يقتصر استخدامه عل. الحلول

ووظيفة . التي تتعامل مع البيانات والتي يمكن فيها تمثيل المعلومات على هيئة أرقام
الحاسوب هنا هي إجراء الحسابات والمعالجات الكافية من أجل تزويدنا بالحل الصحيح 

  ).1998خصاونة،(لهذه المسألة 

 :Instruction Gamesتعليمية برامج األلعاب ال -5

وتهدف إلى إيجاد مناخ تعليمي يمتزج فيه التحصيل العلمي مع التسلية، بغرض توليد 
ويتم من خاللها تعليم الطالب بعض , اإلثارة والتشويق التي تحبب األطفال إلى التعلم

وصول المهارات والمعلومات، حيث تعرِّف المتعلم على نتيجته فوراً، وتتحدى قدراته لل
إلى مستويات أعلى من إتقان المهارات والمعلومات ، وتساهم في تعليم الطالب بعض 

وربط النتائج , والمنطق, والحجة, وقوة المالحظة, الصبر: مثل, االتجاهات اإليجابية والقيم
  ).2001السرطاوي،(بمسبباتها 

 :Evaluationبرامج التقييم  -6

وتحديد مستوياتهم , لم في تقييم تحصيل الطالبحيث يستخدم الحاسوب هنا لمساعدة المع
. والتعرف إلى نقاط القوة والضعف لديهم بطريقة سريعة وفاعلة توفر الوقت والجهد

يتم تزويدها بأعداد , تحضير أسئلة االمتحانات باستخدام قاعدة بيانات: ويتضمن التقييم
إجاباتهم وتحرير هذه وطرح األسئلة على الطالب وتلقي , كبيرة من األسئلة المحتملة

اإلجابات وحفظ درجات الطالب ، وعمل جداول إحصائية أو رسوم بيانية لها وغير ذلك 
  ).1999نصار،(من التطبيقات 
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 :Self Teachingبرامج التعلم الذاتي  -7

ويحل الحاسوب في هذه البرامج محل المعلم في شرح المعلومات، وتسجيل أجوبة 
ويمكن أن يستخدم هذا . حيح أخطائه وتشخيصها، ومتابعتهالمتعلم، وتقوية تعلمه، وتص

, والعلوم, والحساب, والكتابة, تعلم كل من القراءة: التعلم في العديد من المواد مثل 
  ).1991بن احمد،(والرياضيات وحتى عن الحاسوب نفسه 

 Tutorial Interactive learningبرامج التعليم الخاص المتفاعل  -8

أو فقرات أو صفحات على ) Frames(د التعليمية هنا على شكل ُأطر حيث تقدم الموا
وتفريغ . شاشة العرض مطبوعة بأسئلة وتغذية راجعة وتعزيز يعتمد على نوع االستجابة

ذلك إذا تطلب الموقف التعليمي ذلك، ويتميز هذا النوع من البرامج بكثرة المادة 
ويعتبر التفاعل .ثلة مضادة وغير ذلكالمعروضة المكونة من مفاهيم وعالقات بينها وأم

  ).1999جبيلي،(بين المتعلم والحاسوب العمود الفقري لهذا النوع من التعليم 

برنامج التدريب والممارسة في إعداد البرنامج المحوسب لتنمية  اماستخدارتأت الباحثة و

يزات بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لما تتميز هذه البرامج بالمم

 -:التالية

  .اإلثارة والجاذبية عن طريق األلوان واألصوات -1

  .تقدم الكثير من األسئلة المتنوعة ذات األشكال المختلفة- 2
 .تفسح للمتدرب الفرصة للقيام بعدة محاوالت قبل أن تعطيه اإلجابة الصحيحة - 3

  .لوتحدد متى يصل إلى مستوى األداء المقبو, تسجل مستوى أداء المتعلم - 4
وتقدم هذه البرامج التغذية الراجعة الفورية للمتعلم، سواء اإليجابية أو السلبية ،  - 5

والتغذية الراجعة تأخذ على , باإلضافة إلى التعزيز الفوري عند كل إجابة صحيحة
 .عاتقها الصعوبات التي يواجهها الطالب

 .تزيد من تفاعل المتعلم مع المادة التعليمية - 6

  .عليمية للطالب لممارسة األفكار التعليمية الجيدةتوفر فرصة ت - 7
 .ذات كفاءة عالية في تعلم الطالب منخفضي التحصيل - 8

, قدرة البرنامج على تجهيز عدد كبير من التمارين ذات نوع معين يسبق تحديدها - 9
 .وتتمشى مع األهداف التعليمية للمحتوى الدراسي

قد , الل مواهبهم ووقتهم في أعمالالستغيتيح هذا البرنامج الفرصة للمعلمين  - 10
  .تكون أهم من مجرد مراقبة طالبهم وهم يقومون بحل التدريبات في حجرة الدراسة
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  :مكونات برنامج التدريب والممارسة

  :مكونات برنامج التدريب والممارسة كما يلي )2003:207(يلخّص خميس

, حتوى الذي يتدرب عليه وأقسامهووصف الم, وتتضمن الهدف من البرنامج: المقدمة -     1
فإذا اختار قسماً ما؛ , حيث تظهر قائمة تتيح للمتعلم فرصة اختيار القسم الذي يريد البدء به

  .تظهر له شاشة تعليمات وتوجيهات توضح عدد األسئلة ونوعها وتعليمات اإلجابة عنها
, وعدد أسئلته, وينبغي عند صياغة األسئلة مراعاة كل من مدة البرنامج: األسئلة -2

  .طرق عرض األسئلة, التعليمات, السرعة, مستوى صعوبة األسئلة
والحكم عليها في ضوء , حيث يقوم الحاسوب بتحليل اإلجابة: الحكم على اإلجابة -3

  .اإلجابة الصحيحة المخزنة به
ويجب أن يكون الرجع , وهو من العوامل المؤثرة في فعالية برامج التدريبات: الرجع -4
 .ب اإلجابة مباشرةعق

قد يقوم المتعلم بإنهاء البرنامج والخروج منه بشكل مؤقت أو الخروج : إنهاء البرنامج -5
وينبغي أن تظهر له رسالة على , فيكون المتعلم قد أنهى كل التدريبات بنجاح, النهائي منه

 :الشاشة توضح له ذلك فهذا الشكل يوضح تلك المكونات

 
  

  ) 7( شكل

  برنامج التدريب والممارسةوضح ي

  

  

  

  :خصائص البرمجية التعليمية الجيدة

الحكم على  األسئلة المقدمة
البرنامج

 إنهاء الرجع
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من المعلوم أن إنتاج البرمجية الجيدة يتطلب تصميمها بطريقة تتناسب مع طبيعة المادة 
 يلخص النجارلذلك , والخروج من تدريب إلى آخر, وتراعي وضوح التعليمات, الدراسية

  :يدة تتميز بصفات منهاأن البرمجية الج) 32: 2002(وآخرون

  .سهولة استخدامها من قبل الطلبة -1

  .احتوائها على التعليمات لتسهل عملية التنقل بين التدريبات -2

  .أن تصمم بطريقة تجذب انتباه المتعلم للمادة التعليمية المعروضة -3

  .أن تتيح البرمجيات للمتعلم فرصة المشاركة والتفاعل االيجابي -4

  .حتى يسهل على الطالب تتبعها, بالمعلومات مزدحمةلشاشة أال تكون ا -5

  .أن تكون خالية من االثارات السلبية التي تفقدها قيمتها التعليمية -6

  .أن تتنوع التدريبات والتطبيقات في البرمجية -7

  .أن تحتوي البرمجية توقيتاً لقياس سرعة تعلم الطالب -8

  :البرمجيات التعليمية على النحو التاليخصائص ) 223: 2000(بينما  يلخّص الفار 

  .تشد االنتباه -1

  .تبلغ المتعلم الهدف - 2
 .تقدم مواد تعليمية مثيرة - 3

 .ترشد المتعلم - 4

 .تقود إلى اإلنجاز - 5

 .توفر تغذية راجعة تتعلق بتصحيح اإلنجاز - 6

 .تقوم اإلنجاز - 7

تعليمية ، فقد تكون  وليس من الضروري أن تتوفر كل هذه الخصائص في كل برمجية
 .هناك برمجية تستخدم كجزء من برمجية تعليمية أكبر

  

  

  

 :إعداد وإنتاج البرمجيات التعليمية
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وتتطلب الكثير , يعتبر إعداد البرمجيات التعليمية المقدمة عن طريق الحاسوب ذات جودة عالية
ربويين، حيث ال من المهارات، ولكن في بعض األحيان يعد هذه البرمجيات أشخاصاً غير ت

فنرى الشكوك قد تزايدت فيما يتعلق , يتوفر لديهم إال القليل عن الطريقة التي يتعلم بها األفراد
  .بجودة البرمجيات التعليمية

فلذلك يحبذ اشتراك المعلمين في إعداد البرمجيات التعليمية على األقل على مستوى التصميم 
حيث أثبتت التجارب أن معظم المعلمين . تقويمأو حتى على مستوى ال, واإلعداد والتجهيز

  .يمكن أن يصبحوا مؤلفين متميزين للبرمجيات التعليمية

تتكون البرمجية التعليمية من عدة موضوعات، والموضوع يتكون من عدة دروس، كل درس "
يتكون من عدة فقرات، وتتكون الفقرة من عدة نوافذ أو شاشات تعرض من خاللها المواد 

بدورة إنتاج وهي ما تعرف , تمر عملية إعداد البرمجيات التعليمية بخمس مراحل. ةالتعليمي

" مرحلة التصميم فاإلعداد فكتابة السيناريو فالتنفيذ فمرحلة التجريب والتطوير: البرمجية
  ).362: 2000الفار،(

ي أن وهي المرحلة التي يضع المصمم فيها الخطوط العريضة كما ينبغ :مرحلة التصميم: أوالً
  .تحتويه البرمجية من أهداف ومادة علمية وأنشطة وتدريبات

وهي المرحلة التي يتم فيها تجهيز متطلبات التصميم من صياغة  :مرحلة اإلعداد: ثانياً
وما يلزم العرض من أصوات , األهداف وإعداد المادة العلمية، واألنشطة ومفردات االختبار

  .وصور ثابتة ومتحركة ولقطات فيديو

وهي التي يتم فيها ترجمة الخطوط العريضة التي وضعها  :مرحلة كتابة السيناريو: لثاًثا
  .المصمم إلى إجراءات تفصيلية وأحداث تعليمية حقيقية على الورق

وهي التي يتم فيها تنفيذ السيناريو في صورة برمجية وسائط متعددة : مرحلة التنفيذ: رابعاً
  .تفاعلية
وهي المرحلة التي يتم فيها عرض البرمجية على عدد من  :التطويرمرحلة التجريب و :خامساً

  .المحكّمين المختلفين بهدف التحسين والتطوير
وسيأتي  ,الباحثة المراحل السابقة عند بناء البرنامج المحوسب في هذه الدراسة اتبعتو

  .تفصيل بناء البرنامج في الفصل الرابع بإذنه تعالى

  

  :مراعاتها عند تصميم وإنتاج البرمجية التعليمية الجيدة المعايير العامة التي يجب
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المعايير العامة التي يجب مراعاتها عند تصميم وإنتاج  )272-274: 2004( يلخص عيادات
  :البرمجية التعليمية الجيدة ومنها

  .جيدة تسهل إمكانية قياسهصياغة وضوح الهدف وصياغته  - 1
  .م من حيث السن والخلفية الثقافيةمناسبة محتوى البرمجية لمستوى التعل - 2
 .تعلم المهارات القبلية قبل االنتقال إلى مهارات ومفاهيم جديدة - 3

 .أن يكون هناك تفاعل من جهتين بين البرمجية والمتعلم - 4

جذب انتباه المتعلم وذلك من خالل الرسوم والخطوط والصوت وتدرجها من السهل  - 5
 .إلى الصعب

 .بة المملةاالبتعاد عن الرتا - 6

 .تنوع التغذية الراجعة للبرامج سواء بالعبارات أم بالصور أم بالرسوم - 7

 .ولكن بصورة ال تجعله اتكالياً, توفير المساعدة المناسبة حسب استجابة المتعلم - 8

 .التشخيص والعالج المناسب في حالة تكرار الخطأ - 9

وأن , المتعلم وما حققه من أهدافاالختبار المناسب لكل نهاية جزء لقياس ما تعلمه  - 10
 .يعطي للمتعلم تغذية راجعة بعد االنتهاء من االختبار

  

  :التعليمية تصنيف شاشات البرمجية

  -:إلى) 408 -380: 2000(يمكن تصنيف شاشات البرمجية التعليمية كما يراها الفار  

م المنفذ وعادة توضع موضوع البرمجية إضافة إلى اس: شاشة التعريف بالبرمجية -1
  .والمصمم والمراجع والمشرف

وتتكون عادة من شاشة واحدة أو أكثر، حيث يتم من خالل شاشات : شاشة المقدمة -2
  .هذا الجزء التعريف بموضوع البرمجية، تشويق المتعلم للبرمجية وموضوعها

وتتكون عادة من شاشة واحدة أو أكثر، حيث تتضمن األهداف : شاشة األهداف -3
 .برمجية واألهداف السلوكية ألداء الطالبالعامة لل

وتتكون عادة من شاشة واحدة أو أكثر ويمكن عن طريقها أن يتحكم : شاشة القائمة -4
وعادة تتكون من مجموعة من األزرار أو القوائم المنسدلة، حيث . المتعلم في سير الدرس
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لشاشة من ناحية وتعتبر هذه ا. يتم عن طريق اختياراتها تدفق بقية شاشات البرمجية
 .أخرى مرآة تعكس ما تحتويه البرمجية من دروس وموضوعات

والتي يتم من خاللها عرض , وتكون مجموعة متنوعة من الشاشات :شاشة العرض -5
المواد التعليمية من خالل المشاركة الفعالة من قبل المتعلم من إتاحة الفرصة له للقيام 

احتوائها على بعض الصور الثابتة والمتحركة  بالعديد من األنشطة الفردية مع ضرورة
والرسوم التوضيحية ولقطات الفيديو الالزمة للشرح والتوضيح وإتاحة الفرصة 

 .لالستيعاب النشط والفعال

, وعادة ما تكون مجموعة متنوعة من الشاشات: شاشة األمثلة والتمارين والتدريبات -6
والتدريبات المتنوعة، مع ضرورة التركيز  والتي يتم من خاللها عرض األمثلة والتمارين

على تنوع التغذية الراجعة، والتي تتضمن عادة رسالة، صوت، رسوم، أشكال، على أن 
 .تكون معبرة عن اإلجابة الصحيحة والخاطئة على حد سواء

وتكون مجموعة متنوعة من الشاشات والتي يتم من خاللها عرض : شاشة التقويم -7
والتي ينبغي أن تكون متنوعة , دف التقويم أو التشخيص أو اإلتقانمفردات االختبار به

قدر المستطاع مع ضرورة العمل على عرض نتيجة الطالب عليها بشكل واضح دون 
 .تدليل أو إحباط وهذا يتطلب الحصول على اسم الطالب قبل البدء في االختبار

 :وهي نوعان من الشاشات: شاشة المساعدة -8

شأنها أن تعين الطالب على االستخدام الصحيح من شاشة مساعدة من  
  . البرمجية

شاشة مساعدة من شأنها أن تعين الطالب على فهم بعض العروض  
 .واألمثلة أو التمارين أو التدريبات ، حالة إخفاق الطالب في ذلك

وتتكون من شاشة واحدة في كل حالة تغذية راجعة وتحتوي : شاشة تغذية راجعة -9
والتي , الراجعة المطلوبة لالستجابات الصحيحة والخاطئة على حد سواء على التغذية

أو لقطة , أو متحركة, أو صورة ثابتة معبرة, يمكن أن تكون نصاً مقروءاً ،أو مسموعاً
 .فيديو
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وهي التي عادة ما , وتتكون من شاشة واحدة أو أكثر: شاشة النهاية أو الخاتمة - 10
قيقة التي تحفزه على معاودة العمل والتعلم من خالل تودع المتعلم ببعض الكلمات الر

 .البرمجية مرة أخرى

 
أنه تمت مراعاة معظم معايير تصميم وإنتاج البرمجية وتصنيف شاشات بالباحثة أكَّدت 

وذلك لتحقيق , البرمجية التعليمية في برنامجها المحوسب الحالي لتطبيقه على عينة الدراسة
يوضح خطوات سير تنفيذ البرنامج  )8(شكل رقم المخطط التاليو, ةاألهداف التعليمية الفعال

   .التعليمي المحوسب
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قائمة
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  )8(شكل

  المحوسب التعليمي البرنامج تنفيذ سير يوضح خطوات



  الفصل الثالث
 

 

  

 

  . الدراسات التي تناولت مهارة االستماع: المحور األول •

ات التي تناولت مهارات التدريس الدراس: المحور الثاني •
  .والتربية العملية

دراسات تناولت توظيف الحاسوب في تدريس : المحور الثالث •
  .اللغة العربية

 

 

 

 
 
 
 
 

ابقةــات السـالدراس
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على أثر برنامج محوسب لتنمية مهارات تدريس االستماع 
في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، لذلك ) المعلمات/ الطالبات(في اللغة العربية لدى 

قامت الباحثة باالطّالع على مجموعة من الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بموضوع 
, بع فيها وخطواتهادراستها الحالية، بهدف التعرف على موضوعاتها وأهدافها والمنهج المت

من الحصول على نها مما مكَّ, لرسائل العلمية العربية واألجنبيةبالدوريات وا لذلك استعانت
على  بتصنيفها إلى ثالثة محاورتسهيالً لعرض هذه الدراسات قامت و, العديد من الدراسات

 :النحو التالي

  .دراسات اهتمت بمهارة االستماع في اللغة العربية: المحور األول

  .ريس في التربية العمليةدراسات اهتمت بمهارات التد: المحور الثاني

  .دراسات اهتمت بتوظيف الحاسوب في تدريس اللغة العربية: المحور الثالث

  .وقامت الباحثة بعرض الدراسات حسب التاريخ من القديم إلى الحديث

  

   :الدراسات التي تناولت مهارة االستماع: المحور األول

  ):1985,سيد(دراسة  -1

رات االستماع لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من الحلقة هدفت هذه الدراسة إلى قياس مها
. األولى، ومعرفة مدى االرتباط بين القدرة العقلية العامة لعينة الدراسة وبين مهارات االستماع

واختار الباحث عينة البحث بطريقة عشوائية من الصفوف الثالثة األخيرة من الحلقة األولى 
طالباً وطالبة ، وقام الباحث بإعداد ) 426(دن، وقد بلغت العينة من التعليم األساسي في األر

  . قائمة بمهارات االستماع، وإعداد اختبار االستماع المتدرج للصفوف الثالثة

  :من النتائج التي توصل إليها الباحث

أن هناك تحسناً واضحاً في أداء معظم مهارات االستماع لصالح الصف الدراسي  •
  .األعلى

بين القدرة العقلية العامة )   α ≥0.01(موجبة دالة إحصائياً عند مستوى  توجد عالقة •
 .ومستوى أدائهم في مهارات االستماع, لطالب عينة الدراسة
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 ):1988,سيد(دراسة  -2

وآدابه لتالميذ الصفوف الثالثة , الدراسة إلى بناء برنامج لتنمية مهارات االستماعهذه هدفت 
للتعليم األساسي في األردن، وتكونت عينة البحث من الحلقة األولى األخيرة من الحلقة األولى 

  للتعليم األساسي 

بنين وبنات، وقام الباحث بإعداد اختبار االستماع المتدرج ) الرابع، والخامس، والسادس(
للصفوف الثالثة على عينة الدراسة، وكما أعد بطاقة مالحظة آداب االستماع قبل التجربة 

 .ذ الصف السادسوبعدها لتالمي

  :وقد خرج الباحث بعدة نتائج منها

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي األداء في اإلجراءين القبلي والبعدي  •
  .لصالح اإلجراء البعدي لكل من مجموعة البنين ومجموعة البنات

البرنامج المقترح لم يحقق أهدافه في تنمية آداب االستماع بطريقة التوجيهات  •
لكنه حقق أهدافه في تنمية االستماع بطريقة التوجيهات غير المباشرة , شرةالمبا

 ).القصة(
 

  ):1989,البدر(دراسة  -3
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مهارات االستماع في اللغة العربية للمرحلة االبتدائية وطرق 

ي كتب مناهج وقامت الباحثة بتجميع مهارات االستماع ف. وأساليب تدريسها والتدريب عليها
مع استبعاد المهارات )م 1984-هـ1405( اللغة العربية لجميع المراحل في دولة قطر لسنة

ووضعت هذه المهارات في استبانه لتصنيف المهارات بما يتناسب مع كل صف , المتكررة
وبعد تحكيم اإلستبانة تم تطبيقها في أربع مدارس , دراسي من صفوف المرحلة االبتدائية

ووزعت االستبانة على جميع مدرسي ومدرسات اللغة العربية . وست مدارس للبناتللبنين، 
مدرسة باإلضافة إلى ) 84(مدرساً و ) 39(وعلى هذا فقد بلغت عينة البحث , في تلك المدارس

  . محكمين ممن حكموا االستبانة) 9(
 :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

  .لضرورية لتالميذ المرحلة االبتدائيةتحديد مهارات االستماع ا •
وبيان أهم الطرق , تحديد المهارات المناسبة لكل صف من صفوف هذه المرحلة •

واألساليب والوسائل التي يمكن من خاللها تعلم تالميذ المرحلة االبتدائية لهذه 
  . المهارات وتدربهم عليها

 .فن االستماع وبرامجهبينت الدراسة مدى إغفال واضعي مناهج اللغة العربية ل •
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  ):1991,التل (دراسة -4

هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر كل من القراءة الصامتة والجهرية واالستماع في االستيعاب 
والتقويمي لنصوص مختارة لدى طلبة الصف التاسع , واالستنتاجي, الحرفي: بمستوياته الثالثة

ع األساسي الذكور الملتحقين بالمدارس تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف التاس. األساسي
والبالغ , )م 1991-1990( الحكومية في مديرية التربية والتعليم في األردن للعام الدراسي

وتم اختيار عينة عشوائية . مدرسة) 31(شعبة في ) 30(طالباً موزعين على ) 714(عددهم 
مجموعات ) 3(نقودية إلى طالباً قسمت بطريقة ع) 66(بلغ عدد طالبها , شعب) 3(مكونة من 

وقرأت المجموعة الثانية تلك النصوص , ، قرأت المجموعة األولى النصوص قراءة صامتة
وأجرت الباحثة قبل الشروع بتطبيق . أما الثالثة عن طريق االستماع, أيضاً قراءة جهرية

  .ثم أجرت اختباراً قبلياً على مجموعات الدراسة الثالثة, معالجات الدراسة الثالث

 :وخرجت الباحثة بنتائج منها 

بين متوسط درجاتها من ) α ≥  0.05( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى •
  .حيث التعلم السابق

في االستيعاب العام ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائياً عند مستوى  •
 .تعزى لطريقة عرض النصوص لصالح مجموعتي االستماع فالقراءة الجهرية

  
 ):1997, نصر(دراسة  -5

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى أداء طلبة الصف األول الثانوي في عدد من 
وتقصي أثر كل من , في مهارات االستماع الكلية والجزئية) إربد(المدارس الثانوية بمدينة 

  .متغيري الجنس والتخصص والتفاعل بينهما على تحديد مستوى األداء في المهارة الكلية
واختيرت العينة , شعبة) 52(طالباً وطالبة يتوزعون على ) 1476(تكونت عينة الدراسة من 

عشوائياً ، حيث أعد الباحث اختباراً موضوعياً ووضع أفراد المدرسة في موقف اختباري 
دقيقة لمادة مسجلة حول موضوع ) 15(صمم لهذه الغاية، حيث يستمع طلبة الشعبة الواحدة 

وبعد االنتهاء من االستماع مباشرة يجيب الطالب على , ت على شريط كاسيتسجل) القلق(
دقائق وفقاً لتعليمات االستماع ) 10(وذلك خالل , االختبار الموضوعي في مهارات االستماع

 .واإلجابة المسجلة
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  :وتوصل الباحث لعدة نتائج منها

  .مدوجود انخفاض حاد في أداء العينة في اختبار االستماع المعت •
بين متوسطات درجات أفراد ) α  ≥0.01( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى •

 .العينة في مهارة االستماع الكلية يعزى إلى الجنس لصالح اإلناث
  

 ):1999,الخمايسة(دراسة  -6

وذلك لطلبة الصف , هدفت هذه الدراسة إلى تقويم االستيعاب االستماعي في اللغة العربية
طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر ) 2622(في تكوين مجتمع الدراسة من  العاشر األساسي

وتم اختيار عينة , )إربد الثانية(األساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة
اتبع الباحث المنهج . طالباً وطالبة قسمت على مجموعتين) 480(عشوائية متكونة من 

هما ثقافي واآلخر علمي، وأعد اختبارين عقليين وتم تطبيقهما على الوصفي واختار نصين أحد
  ).م1999-1998( عينة الدراسة في نهاية العام الدراسي

 :وقد خرج الباحث بعدة نتائج منها 

مستوى أداء الطالب في النص العلمي أعلى من مستوى أداء الطالب في النص  •
  .الثقافي

يعزى إلى الجنس لصالح , االستيعاب االستماعيوجود فروق دالة إحصائياً في اختبار  •
 .اإلناث

 

  ):2002,الهواري(دراسة -7

والقراءة لدى تالميذ الصف الخامس  هدفت هذه الدراسة إلى تنمية بعض مهارات االستماع
الكمبيوتري متعدد الوسائل في تنمية بعض مهارات  و تحديد مدى فاعلية البرنامج, االبتدائي

فاعلية البرنامج الكمبيوتري في تعديل اتجاهات تالميذ  وتكشف عن مدى, االستماع والقراءة
واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي لبيان . تعلم اللغة العربية الصف الخامس االبتدائي نحو
الكمبيوتري ، إستراتيجيتى تنظيم المحتوى، وأنماط  البرنامج( أثر المتغيرات المستقلة الثالثة

التحصيل ، ومهارات االستماع ، ومهارات القراءة ، ( التابعة لى المتغيراتع)  تقديم المحتوى
االستماع والقراءة  استبانه لتحديد مهارات: وقد اشتملت أدوات الدراسة على). واالتجاهات

المعرفي في مهارات االستماع  واختبار التحصيل, المناسبة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي
  ستماعواختبار اال, والقراءة
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و مقياس اتجاهات نحو تعلّم ,واختبار القراءة لقياس مهارات القراءة  ,لقياس مهارات االستماع 
قام . واستمارة تحليل محتوى كتاب اللغة العربية للصف الخامس االبتدائي ,اللغة العربية

على الكمبيوتر متعددة الوسائل، يحتوى كل منهما  الباحث بتصميم وإنتاج برنامجين من برامج
تالميذ الصف الخامس االبتدائي  تلميذاً من) 210( تكونت عينة الدراسة من. أربعة موديوالت

، ومصطفى حافظ، وعين شمس ) 2(، والحرية )1( أكتوبر، والبشرى، والحرية 6( بمدارس
وقد بلغ عدد , ، وتم تقسيم عينة الدراسة إلى سبع مجموعات عشوائياً)الجديدة، وأمير الشعراء

  . طالباً) 30( مجموعة من المجموعات السبع العينة في كلأفراد 

  : توصلت الدراسة إلى عديد من النتائج منها

بين متوسطات درجات تالميذ )  α ≥   0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى •
السبع في مهارات االستماع، والقراءة، والتحصيل المعرفى، واتجاهات  مجموعات الدراسة

 تعلّم اللغة العربية باستخدام الكمبيوتر، ترجع إلى أثر برنامج الكمبيوتر متعدد الطالب نحو

  .الوسائل

 بين متوسطات درجات تالميذ)  α ≥  0.05( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى •

 مجموعات الدراسة التجريبية الست فى مهارات االستماع والقراءة، والتحصيل المعرفي،

تنظيم  تعلّم اللغة العربية باستخدام الكمبيوتر، ترجع إلى أثر اختالفواتجاهات الطالب نحو 
 ".أوزوبل" محتوى البرامج، وذلك فى صالح إستراتيجية تنظيم

بين متوسطات درجات تالميذ )  α ≥  0.05( إحصائياً عند مستوى توجد فروق دالة •
ط تقديم البرنامج ، االستماع ، ترجع إلى أثر اختالف أنما مجموعات الدراسة ، في مهارات

 . الصغيرة، تليها المجموعة الفردية، وأخيراً المجموعة الكبيرة وذلك لصالح المجموعة

 

 ):2003,عبد الرحمن (دراسة  -8
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح برنامج لتنمية بعض مهارات االستماع لدى تالميذ الصف 

والتعرف على أثر هذا البرنامج على عينة , مالسادس االبتدائي المتخلفين عقلياً القابلين للتعلّ
وتكونت عينة الدراسة من تالميذ الصف , اتَّبعت الباحثة المنهج البنائي التجريبي. الدراسة

ثم قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات . السادس االبتدائي بمدرسة التربية الفكرية بسوهاج
وقامت أيضاً باقتراح , ئي المتخلفين عقلياًاالستماع المناسبة لتالميذ الصف السادس االبتدا

وطبقت اختبار قبلي وبعدي لقياس مهارات االستماع لدى . برنامجاً لتنمية مهارات االستماع
 .عينة البحث
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  :وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى

باستخدام , أن هناك نمواً في اكتساب الطالب المتخلفين عقلياً لمهارات االستماع •
  %).75(إلى %) (25لمقترح وتم التحسن في متوسط الطالب من البرنامج ا

فعالية عالية للبرنامج المقترح في تنمية مهارات االستماع لدى الطالب المتخلفين  •
  .عقلياً

  
  ):2004,رجب(دراسة  -9

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل الدرامي على تنمية مهارة الفهم االستماعي 
وتم اختيار عينة البحث , واتبعت الباحثة المنهج التجريبي. الصف األول اإلعدادي لدى تالميذ

عشوائياً حيث تم اختيار فصلين من فصول األول اإلعدادي في مدرسة النعام اإلعدادية للبنين، 
, طالباً) 30(وتم تعيين أحد الفصلين عشوائياً؛ ليصبح مجموعة تجريبية وبلغ عدد الطالب فيه 

طالباً، واستخدمت الباحثة ) 30(فصل اآلخر هو المجموعة الضابطة وبلغ عددهم وأصبح ال
  .واختبار لقياس مهارات الفهم االستماعي, ودليل المعلم, قائمة مهارة الفهم االستماعي

 :توصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

استخدام المدخل تفوق المجموعة التجريبية التي درست فصول القصة المعدة ب •
مما يدل على حدوث نمو في مهارة الفهم االستماعي لدى تالميذ المجموعة , الدرامي
  .التجريبية

  

  ):2005,البشير(دراسة  -10

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الوزن النسبي لمهارة االستماع في منهاج اللغة العربية 
, لخامس والسادس والسابع األساسيكما وردت في أدلة المعلمين للصفوف ا, في األردن

وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم , باإلضافة إلى األهداف الواردة في منهاج اللغة العربية
واستخدم أسلوب تحليل , اتَّبع الباحث المنهج الوصفي. األساسي الخاصة بالحلقة الثانية

, معدل تكراراتها  وكشف جوانبها عن طريق رصد, تشخيص مهارة االستماع المحتوى بقصد
  .ومواطن التركيز عليها  ضمن قوائم معدة لهذا الغرض
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 :وتوصل الباحث لعدة نتائج منها

مقارنة مع المهارات , أن هناك تبايناً كبيراً في تقدير  الوزن النسبي لمهارة االستماع •
, % )7.22(ن الوزن النسبي لمهارة االستماعففي الصف الخامس كا, اللغوية األخرى 

في % )  0.93(وفي الصف السابع %)  5.69(في الصف السادس و% )  7.53( و
 .منهاج اللغة العربية وخطوطه العريضة 

  

 ):  2007, معلَّم(دراسة   -11

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر حفظ القران الكريم على تنمية مهارات االستقبال اللغوي 
ومعرفة ألي مدى يسهم حفظ . مكة المكرمةلدى طالبات الصف السادس االبتدائي بمدينة 

واستخدمت . القرآن الكريم في تنمية مهارات االستماع لدى طالبات الصف السادس االبتدائي
الباحثة المنهج الوصفي، وطبقت اختبار االستماع لقياس مهارات االستماع لدى تلميذات العينة، 

وطبقت أدوات البحث على . الجهرية وتصميم بطاقة مالحظة لقياس مهارات األداء في القراءة
تلميذة من تلميذات الصف السادس االبتدائي من مدارس ) 100(تلميذات العينة المكونة من 

 .والمدارس العادية بمدينة مكة المكرمة, تحفيظ القرآن الكريم

 :وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

على أقرانهن بالمدارس العادية في أداء تفوق تلميذات مدارس تحفيظ القرآن الكريم  •
  .جميع مهارات االستماع المعينة

تفوق تلميذات مدارس تحفيظ القرآن الكريم على أقرانهن بالمدارس العادية في أداء  •
  .جميع مهارات القراءة الجهرية المعينة
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 :لتعليق على الدراسات التي تناولت مهارة االستماعا

  :األهداف: أوالً

، )1985(الدراسات السابقة إلى قياس مهارات االستماع وتحديدها كما في دراسة سيد  هدفت
  ).1989(والبدر 

، فقد تناولت اقتراح برامج )2003(وعبد الرحمن ) 1988(وبالنسبة لدراسة كل من سيد 
  .وخطط لتنمية بعض مهارات االستماع

, )1997(ثلت في دراسة نصر أما الدراسات التي تناولت تقويم االستيعاب االستماعي فتم
 ).1991(ودراسة التل , )1999(ودراسة الخمايسة 

هدفت إلى معرفة أثر استخدام المدخل الدرامي على تنمية ) 2004(بالنسبة لدراسة رجب 
 .مهارات الفهم االستماعي

هدفت إلى التعرف على الوزن النسبي لمهارة االستماع في ) 2005(وبالنسبة لدراسة البشير 
حيث أعدت الباحثة دراسة لمعرفة أثر , )2007(واختلفت دراسة معلَّم , اج اللغة العربيةمنه

فقد هدفت ) 2002(أما دراسة الهواري. حفظ القرآن الكريم في تنمية مهارات االستماع
أثر تنوع إستراتيجيات تقديم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل في تنمية للكشف إلى معرفة 

  .ستماع والقراءة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائياال بعض مهارات
واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها هدفت إلى بناء برنامج محوسب لتنمية 
مهارة تدريس االستماع، حيث اختارت الباحثة البرنامج المحوسب لما له من تأثير على 

باحثة إن هذه هي الدراسة األولى التي يستخدم وعلى حد علم ال, استثارة الدافعية لدى المتعلم
 .فيها الحاسوب لتنمية مهارات تدريس االستماع

  

 :البحث المستخدم منهج: ثانياً

فبعض الدراسات , تعددت المناهج التي اتبعتها الدراسات السابقة بتنوع أهداف تلك الدراسة
، ونصر )1989(والبدر ، )2007(، ومعلَّم )1985(اعتمدت المنهج الوصفي كدراسة سيد 

، واستخدمت دراسات أخرى المنهج )2005(، والبشير )1999(، والخمايسة )1997(
ولكن هناك دراسة ). 1991(، والتل )2004,رجب (و, )2002, الهواري(التجريبي كدارسة

). 2003(دراسة عبد الرحمن : المنهج التجريبي والبنائي مثل: جمعت بين منهجين وهما
  .راسة اتفق مع منهج الدراسة الحالية لتحقيق أهداف الدراسةومنهج هذه الد
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  :األدوات: ثالثاً

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة لجمع المعلومات والبيانات المطلوبة، فمنها 
نصر، (، ودراسة )1988سيد، ( ، ودراسة )1985سيد، (دراسة : من تناول اختباراً مثل

، )2003(، وعبد الرحمن )2004رجب، (ودراسة , )1999ة، الخمايس(، ودراسة )1997
، )1989البدر، (دراسة : ، وهناك دراسات استخدمت استبيانات مثل)1991التل، (ودراسة 

  . صممت الباحثة فيها بطاقة مالحظة لقياس مهارات األداء) 2007معلَّم، (وأما دراسة 

 و , ومقياس اتجاه, استبانه واختباراتفقد استخدم الباحث ) 2002, الهواري(وبالنسبة لدراسة
  .استمارة تحليل محتوى

حيث استخدمت الباحثة بطاقة مالحظة )2007, م معلَّ(واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
  ).المعلمات/الطالبات(لقياس أداء مهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق لدى

  

  :العينات : رابعاً

فمن الدراسات التي تناولت عينة من المرحلة , اختيار العيناتاختلفت الدراسات السابقة في 
, )2002, الهواري: (كدراسة) الخامس، والسادس، والسابع(االبتدائية بخاصة الصف 

، ومن الدراسات )2004رجب، (، و)1989البدر، (، و)2007معلَّم، (و، )2005البشير، (و
، أما دراسة )1999الخمايسة، (سة ، ودرا)1997دراسة نصر، : (التي تناولت الصف العاشر

  .فتناولت طالب الصف السادس االبتدائي المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم) 2003عبد الرحمن، (

والدراسات التي تناولت الصفوف الثالثة األخيرة من الحلقة األولى للتعليم األساسي دراسة 
  ).1988(، ودراسته أيضاً )1985سيد، (

  ).دبلوم متوسط(دراستها أن تختار عينة الدراسة طالبات وارتأت الباحثة في 

  

  :النتائج : خامساً

: مثل ,أظهرت نتائج الدراسات السابقة تحديد مهارات االستماع الضرورية للمرحلة االبتدائية
الخمايسة، (، ودراسة ) 1997نصر، (، وأظهرت كل من دراسة )1989البدر، (دراسة 
أما , جود تحسين ألفراد عينة الدراسة في مهارة االستماعو) 1991التل، (ودراسة , )1999
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أظهرت العالقة ) 2003عبد الرحمن، (و, )2002, الهواري(ودراسة, )1988سيد، (دراسة 
  ,لمقترحة في تنمية مهارة االستماعاإليجابية لمتوسط األداء ألفراد العينة  لصالح البرامج ا

  .وأيضاً هذا ما توصلت إليه الدراسة الحالية

  

 :من هذه الدراسات ةالباحث استفادة مدى
  .بالدراسات السابقة في صياغة المشكلة وإعداد فروضها ةالباحث تعاناست لقد - 1
  .للدراسة الحالية النظري اإلطار تنظيم في السابقة الدراسات من ةالباحث تفاداست - 2
 بطاقـة ( الدراسـة  اةأد إعداد في ةالباحث بها تاستعان التي الدراسات من مجموعة هناك - 3

 .) المالحظة

 .استعانت بها في استخدام األساليب اإلحصائية المالئمة - 4
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  :الدراسات التي تناولت مهارات التدريس والتربية العملية: المحور الثاني

  ):1989,األغا (دراسة  1‐

هدفت هذه الدراسة إلى استخدام أسلوبين في التربية العملية وعالقتهما باكتساب طلبة كلية 
واستخدم الباحث . ية بالجامعة اإلسالمية بغزة لمهارات التمهيد واستخدام األسئلة والتعزيزالترب

طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية ) 60(وتكونت عينة الدراسة من , التصميم التجريبي
.  طالبٍ وطالبة) 109(المستوى الرابع من قسم اللغة العربية والجغرافيا البالغ عدد طالبهما 

تم اختيار أفراد العينة ومن ثم توزيعها بطريقة عشوائية على المجموعتين ، عدد أفراد كل  وقد
فدرست إحدى المجموعتين مقرري التربية العملية باألسلوب . طالباً وطالبة) 30(مجموعة 

. ثم تدريب تقني لمدة فصل دراسي آخر, وهو تدريب ميداني لمدة فصل دراسي, األول
وهو تدريب , انية في نفس الفصلين وبنفس المدة الزمنية باألسلوب الثانيودرست المجموعة الث
  . تقني ثم تدريب ميداني

 :وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج منها

تدريب تقني ـ تدريب ميداني : تفوق طالب المجموعة الثانية التي درست باألسلوب الثاني
تدريب ميداني ـ تدريب : ب األولعلى أقرانهم طالب المجموعة األولى التي درست باألسلو

 .معاً ولكل منها على حدة) التمهيد واستخدام األسئلة والتعزيز(تقني بالنسبة لمهارات 
  

 ):1993,قزامل (دراسة  - 2
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستويات أداء الطالب المعلمين، وركزت على تنمية 

ومهارة استخدام الخرائط , لقومهارة الغ, ثالث مهارات رئيسية هي مهارة التهيئة
وسعت إلى معرفة مستويات أداء الطالب المعلمين لهذه المهارات في تدريس . الزمنية

في تلك ) المعلمين/ الطالب(التاريخ، ومعرفة أثر برنامج مقترح لتنمية مستويات أداء 
) 30(وقد اختارت الباحثة , واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي والتجريبي. المهارات

 .وكانت أداة الدراسة هي بطاقة المالحظة, طالباً عينة الدراسة

 :ومن النتائج التي توصلت إليها الباحثة   

، عينة الدراسة )المعلمين/ الطالب(ذات داللة إحصائية بين أداء  اًأن هناك فروق •
  .لمهارة التهيئة والغلق واستخدام الخرائط الزمنية ولصالح التطبيق البعدي
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%) 100: (للمهارات بالترتيب) المعلمين/ الطالب(التحسن في أداء كانت نسبة •
 .لمهارة التهيئة%) 78(لمهارة الغلق، %) 96(لمهارة استخدام الخرائط الزمنية، 

  
 ):1994,فخرو(دراسة  - 3

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير برنامج التربية العملية في جامعة قطر القائم على إجراءات 
/ الطالبات(بالمقارنة ببرنامج التربية العملية الحالي في اكتساب, التعلم حتى التمكن

ركَّزت الدراسة على توضيح فاعلية هذا البرنامج . لمهارات التدريس المختلفة) المعلمات
حيث تكونت العينة من . على أفراد عينة البحث ، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي

تخصص ) المعلمات/ الطالبات(وتمثلت في , مقصوداًطالبة واختيرت العينة اختياراً ) 61(
وأعدت الباحثة اختباراً , اقتصاد منزلي ، وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة

  .عقلياً قبلياً وبعدياً

 : وخرجت الباحثة بعدة نتائج منها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التي درست باستخدام البرنامج  •
والمجموعة التي درست بالطريقة السائدة , ئم على إجراءات التعلم حتى التمكنالقا

  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية

في المجموعتين ) المعلمات/ الطالبات(حدوث تحسن كبير في متوسطات درجات  •
  .)القياس البعدي والقبلي(التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي 

طالبات المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة  حدوث تحسن كبير في درجة •
وذلك بمقارنة نتائج , وذلك من خالل التعلم الذاتي للبرنامج المقترح, الضابطة

 . درجاتهم قبل تنفيذ البرنامج وبعد تنفيذه
 

 ):1997,عجيز (دراسة  - 4
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة التدريس المصغّر ببرامج كليات 

باإلضافة إلى معرفة المهارات التدريسية الالزمة , تربية في تنمية مهارات التدريسال
طالباً وطالبة من مجتمع ) 40(تكونت عينة البحث من . لطالب الدبلوم العام في التربية

وتم اختيار العينة عشوائياً، وقام الباحث ببناء قائمة مبدئية . طالباً وطالبة) 85(أصلي 
وبناء وتطبيق بطاقة مالحظة على المجموعتين التجريبية والضابطة،  بمهارات التدريس

 .واستخدم الباحث أيضاً المنهج التجريبي
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  :خرج الباحث بعدة نتائج منها

ال توجد فروق دالة إحصائياً بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى  •
 .ليالتمكن من المهارات التدريسية خالل فترة التطبيق القب

وجود فروق دالة إحصائياً بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في مستوى  •
 .التمكن من المهارات لصالح المجموعة التجريبية

  

 ):1999,الخزندار (دراسة  - 5
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر أسلوب التدريس المصغّر في أداء بعض  

رياضيات بكلية التربية الحكومية بغزة مقارنة المهارات التدريسية لدى طلبة شعبة ال
, استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج التجريبي. ببرنامج التربية العملية الحالي

طالباً وطالبة من طلبة كلية التربية الحكومية بغزة ) 18(وتكونت عينة الدراسة من 
وتم تقسيم . طالبات) 9(طالب و ) 9(، مكونة من )تخصص رياضيات(للمستوى الثالث 

عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية تم تدريبها بأسلوب التدريس 
المصغّر ومجموعة ضابطة تم تدريبها ببرنامج التربية العملية المتبع في كلية التربية 
الحكومية بغزة في مدارس التدريب، وكما استخدمت الباحثة في هذه الدراسة أداتين 

في أداء المهارات المختارة في هذه ) المعلم/ الطالب(قوائم المالحظة لتقويم : وهما
قبل استخدام ) التهيئة ، طرح األسئلة، تعزيز االستجابات، الغلق: ( الدراسة وهي 

) المعلمين/ للطلبة(استبيان مفتوح : واألداة الثانية هي. التدريس المصغّر وبعده
 .ن رأيهم في برنامج التدريس المصغّرللتعبير ع) المجموعة التجريبية(

 :ولقد خرجت الباحثة بعدة نتائج منها  

فعالية استخدام أسلوب التدريس المصغّر في تنمية أداء طلبة شعبة الرياضيات بكلية  •
التربية الحكومية بغزة في المهارات التدريسية التي كانت موضع التدريس مقارناً 

  . بأسلوب التربية العملية

استخدام أسلوب التدريس المصغّر في بقاء أثر التدريس لتلك المهارات لطلبة  فعالية  •
أي أن تأثير األسلوب استمر في تلك , شعبة الرياضيات بكلية التربية الحكومية بغزة

  .المهارات
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 ):1999,عسقول (دراسة  - 6
غزة نحو هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اتجاهات طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية ب 

وهدفت أيضاً إلى معرفة اتجاهات , مهنة التدريس بعد تدريبهم على بعض مهارات التدريس
وتكونت عينة . الطالب قبل وبعد التدريب للوقوف على مدى تأثرها ببرنامج التدريب

طالبة ) 50(حيث اختيرت بطريقة عشوائية فكانت , طالب وطالبة) 100(الدراسة من 
وأعد الباحث استبانة لقياس اتجاهات الطالب نحو . تمع األصليمن المج%) 34.7(بنسبة 

  .وقام بتطبيقها على العينة قبل التدريب وبعده, مهنة التدريس

 :من النتائج التي توصل إليها الباحث  

  .ارتفاع اتجاهات الطالب بعد تدريبهم على بعض مهارات التدريس عنها قبل التدريب •

واتجاهات الطالب نحو مهنة , ين اتجاهات الطالباتوجود فروق ذات داللة إحصائية ب •
 .وقد زادت الفروق بعد التدريب عليها قبل التدريب, التدريس لصالح الطالبات

  
 ):2001,اللولو (دراسة  - 7

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات على النمو المهني  
اتَّبعت الباحثة التصميم التجريبي، حيث اشتملت عينة و. لطلبة العلوم بكليات التربية بغزة

في , طالبة من طالبات العلوم بكلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة) 61(الدراسة على 
فقسمت العينة لمجموعتين تجريبية ) م2001-2000( الفصل األول من العام الدراسي

اإلستراتيجية المقترحة لتنفيذه،  وقامت بتنفيذ البرنامج المقترح ضمن. طالبة) 30(عددها 
طالبة درست محتوى وحدة التفاعل الصفي حسب نظام ) 31(والمجموعة الثانية وعددها 

وقامت الباحثة . الجامعة من خالل المحاضرات األسبوعية والتدريب العملي الميداني
 .وبطاقة المالحظة, وقياس االتجاه, بتطبيق االختبار التحصيلي

 :بعدة نتائج منهاوخرجت الباحثة  

وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والضابطة في مستوى التحصيل  •
  .لصالح المجموعة التجريبية

  .وجود فروق دالة إحصائياً في االتجاه نحو المهنة لصالح المجموعة التجريبية •
صالح وجود فروق دالة إحصائياً في األداء التدريسي في كفايات التفاعل الصفي ل •

مما يدل على النمو المهني لطالبات المجموعة التجريبية عن أقرانهن , المجموعة التجريبية
 .في المجموعة الضابطة
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 ):2002,شحاتة والشيخ (دراسة  -8

هدفت هذه الدراسة إلى  بناء برنامج تدريبي في تنمية المهارات التدريسية لدى معلمات   
تم اختيار عينة من معلمات . معرفة فاعلية هذا البرنامجو, الرياضيات في المرحلة االبتدائية

بدولة ) الصفوف األربعة األولى(الرياضيات من المدارس النموذجية في المرحلة االبتدائية 
معلمة من مختلفي سنوات الخبرة، وأعد الباحثان بطاقة ) 23(وبلغ عدد أفراد العينة . قطر

وذلك , ل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي المقترحمالحظة المعلم وطبقت على عينة البحث قب
, حيث حدد الباحثان سبعة محاور للمهارات التدريسية الرئيسية. بعد حساب صدقها وثباتها

تخطيط : وتضمنت المهارات التدريسية التالية . ويندرج تحت كل منها عدة مهارات فرعية
  . لتعليمية، إدارة الفصل، التقويم الدرس، التمهيد، عرض الدرس، توجيه األسئلة، الوسائل ا

 :ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث  

ومعظم المهارات الفرعية لم يصل , مستوى أداء عينة البحث في المهارات الرئيسية •
  .إلى المستوى المناسب من اإلتقان ألداء هذه المهارات

ت الرئيسية ، حيث كان حاجة عينة البحث إلى التدريب لرفع مستوى األداء في المهارا •
  ).متوسطاً(وكان أدنى مستوى تقدير لألداء , أعلى مستوى تقدير لألداء جيداً

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المعلمات قبل وبعد تطبيق  •
تخطيط الدرس، : لصالح التطبيق البعدي في المهارات التالية على الترتيب, البرنامج

 .خدام الوسائل التعليمية ، التمهيد للدرس ، عرض الدرس ، التقويمتوجيه األسئلة، است

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى بين متوسطي درجات المعلمات  •
 .قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي المقترح في مهارة إدارة الفصل

 .فعالية البرنامج المقترح في تنمية المهارات التدريسية  •

  
 

 ):2002,الصادق(اسة در - 9
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح إستراتيجية لتطوير المهارات التدريسية لدى طالب  

التربية العملية بكليات التربية ، ومعرفة فعالية اإلستراتيجية في تطوير أداء الطالب 
وتكونت عينة الدراسة من طالب السنة . المعلمين التدريس أثناء فترة التربية العملية

وقسمت العينة إلى . في كلية التربية بجامعة المنصورة) شعبة بيولوجي(رابعة ال
مجموعتين إحداهما المجموعة التجريبية واألخرى الضابطة، وعدد كل منهما ال يزيد عن 

/ الطالب(حيث اتَّبع الباحث المنهج التجريبي، واستخدم قائمة مالحظة ألداء . طالباً) 20(
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تضمنت مهارات تدريسية أساسية منها مهارة الشرح، وطرح . أثناء التدريس) المعلمين
مهارة تنويع المثيرات، : وقبول األفكار، ومهارات تدريسية مساعدة وهي, األسئلة

 .والتعزيز، وضبط سلوك الطالب الحركي

  :وتوصل الباحث لعدة نتائج منها

ت بين متوسطا)  α ≥  0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •
 .درجات أفراد العينتين التجريبية والضابطة قبل التجربة على قائمة مالحظة أدائهم

بين متوسطات درجات )  α ≥  0.01( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى •
 .أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على قائمة المالحظة ألدائهم بعد التجربة

  

  ):2003,العثيمين(دراسة  -10

مهارات تدريس ) المعلمات/ الطالبات(هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع ممارسة  هدفت
واتَّبعت الباحثة في هذه . النصوص األدبية في المرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة

لمهارات ) المعلمات/ الطالبات(للكشف عن واقع ممارسات , الدراسة المنهج الوصفي
متدربة ) معلمة/ طالبة)( 59(ينة الدراسة من حيث تكونت ع, تدريس النصوص األدبية

  . واستخدمت بطاقة المالحظة أداة للدراسة, بالمرحلة المتوسطة
  :خرجت الباحثة بعدة نتائج منها

  .تحديد مهارات تدريس النصوص األدبية إعداداً و تنفيذاً و تقويماً •

  .قصور واقع تدريس النصوص األدبية عما ينبغي أن يكون عليه •

 .عن ممارسة أغلب مهارات التقويم) المعلمات/ طالباتال(بعد  •
 

 ):2004, المال( دراسة -11

إكساب كفايات التدريس بالتعلم  هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية برنامج مقترح في 
ولقد . اإلسالمية بكليات التربية للبنات بقسم الدراسات) المعلمات/ الطالبات(التعاوني لدى 
طالبة معلمة في الفرقة ) 50(ثة المنهج التجريبي حيث تكونت عينة البحث من استخدمت الباح
الدراسات اإلسالمية بكلية التربية، تم اختيارهن بطريقة عشوائية، ووزعن في  الثالثة بقسم
, طالبة) 25(طالبة، واألخرى ضابطة وعددها ) 25(إحداهما تجريبية وعددها  :مجموعتين

 .بإستراتيجية التعلم التعاوني حصيلياً ، وبطاقة تقويم مهارات التدريست اختباراًأعدت الباحثة 
 .اإلحصائية للتحقق من الداللة t‐test "ت"تمت معالجة البيانات إحصائيا باستخدام اختبار 
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 :أسفرت نتائج البحث لعديد من النتاج منها

 داءبين متوسطي األ)    α ≥ 0.05( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى •

  . البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي عن التعلم التعاوني
 بين متوسطي األداء)  α ≥  0.05(  عند مستوى(وجود فرق ذي داللة إحصائية  •

 البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة في المهارات األدائية الخاصة بالتخطيط

 اتيجية التعلم التعاوني، وذلك لصالح المجموعةوالتنفيذ والتحضير والتقويم بإستر

 .التجريبية
 

  ):2004,المسكري(دراسة  -12

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تمكن معلمات المجال األول من مهارات تدريس القراءة 
اتَّبعت . الجهرية لتالميذ الصف الرابع في الحلقة األولى من التعليم األساسي في سلطنة عمان 

. معلمة من مجتمع البحث األصلي) 20(وتكونت عينة الدراسة من , ة المنهج التجريبيالباحث
وقد ُأعدت البطاقة , مهارة تدريسية للقراءة الجهرية)31(واستخدمت الباحثة بطاقة مالحظة من 

وتم حساب معامل , وتم التحقيق من صدقها, في ضوء قائمة أعدتها الباحثة للمهارات التدريسية
  .بطاقةثبات ال

  :وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج أهمها

وضع قائمة بالمهارات التدريسية الالزمة لمعلمة المجال األول عند تدريس القراءة  •
مهارة مقسمة إلى ثالث ) 31(واشتملت على , الجهرية لتالميذ لصف الرابع األساسي

  .والتقويم, التخطيط، والتنفيذ:مهارات رئيسية وهي 
المعلمات عينة البحث في مهارات تدريس القراءة الجهرية بشكل عام قد  مستوى أداء •

  .أصبح جيداًَ
ال توجد فروق دالة إحصائياَ تعزى إلى الخبرة أو التخصص في مدى تمكن المعلمات من  •

 . مهارات تدريس القراءة  الجهرية
 

 ):2006,محمود والبطراوي (دراسة  -13

ستخدام الموديوالت التعليمية في تنمية بعض مهارات هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر ا 
وتكونت . نحو مهنة التدريس بكلية التربية) المعلم/ الطالب(وتحديد اتجاهات , التدريس

ابتدائي أولى  - الفرقة الثانية -بكلية التربية بالسويس) المعلمين/ الطالب(عينة الدراسة من 
طالباً ) 80(وقد بلغ عددهم , )م2006- 2005( للفصل الدراسي األول خالل العام الجامعي
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واستخدما أيضاً , اتبع الباحثان التصميم التجريبي واألخذ بنظام المجموعة الواحدة. وطالبة 
 .ومقياس االتجاه, بطاقة مالحظة

  :وتوصل الباحثان بعدة نتائج منها

بعض في ) المعلمين/ الطالب(توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أداء    •
 .مهارات التدريس قبل استخدام الموديوالت المقترحة وبعدها لصالح المالحظة البعدية

في اتجاه الطالب بعد دراستهم ) α ≥ 0.01(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى   •
 .للموديوالت التعليمية

  

 ):2006,صالح والكندري(دراسة  -14

ريس المصغر والنمذجة في تنمية بعض هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الدمج بين التد
واعتمد الباحثان على . مهارات التدريس لدى طالب كلية التربية األساسية شعبة اللغة العربية

بشعبة اللغة العربية في ) معلماً/طالباً ) (60(حيث تكونت عينة الدراسة من , المنهج التجريبي
ى مجموعتين متكافئتين إحداهما ضابطة قسمهما الباحثان إل. كلية التربية األساسية بالكويت

  .واستخدم الباحثان بطاقة مالحظة, واألخرى تجريبية

  :وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج منها

التدريس المصغّر المدمج بالنمذجة له تأثير إيجابي في تنمية مهارة التهيئة ومهارة  •
  ).المعلمين/ الطالب(األسئلة ومهارة اإلنهاء لدى 

الة إحصائياً بين األدائين القبلي والبعدي في تنمية مهارة الشرح وجود فروق د •
 .لصالح األداء البعدي

  
 ):2007,القحطاني(دراسة  -15

مهارات تدريس ) المعلمين/ الطالب(هدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع ممارسة     
, وصفي واستخدم الباحث المنهج ال. التعبير في الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة

مهارات تدريس التعيير في الصف ) المعلمين/ الطالب(واعتمد على وصف واقع أداء 
واستخالص , ثم تحليلها, وقام بجمع البيانات. وتقدير درجة ممارسة كل مهارة, السادس
كما قام الباحث باشتقاق بطاقة المالحظة حيث . وإعداد التوصيات المناسبة, النتائج

وتوزعت على , ن مهارات تدريس التعبير في الصف السادسمهارة م)45(اشتملت على
( وكانت عينة الدراسة متكونة من جميع. اإلعداد، والتنفيذ والتقويم: ثالثة محاور وهي
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تخصص لغة عربية الذين نفَّذوا برنامج التربية العملية في بعض ) المعلمين/ الطالب
- 2006(الثاني من العام الدراسي خالل الفصل الدراسي, المدارس االبتدائية بمدينة جدة

  ).معلماَ/ طالباً) (68(وبلغ عددهم, )م 2007
  

  :أسفرت الدراسة عن نتائج عديدة منها

تحديد مهارات تدريس التعيير في الصف السادس االبتدائي إعداداً وتنفيذاً وتقويماً  •
 .وتضمينها في بطاقة المالحظة 

يهملون كثيراً من ) المعلمون/ طالبفال(القصور الواضح في واقع تدريس التعبير،  •
  .مهارات تدريس التعبير على مستوى اإلعداد والتنفيذ والتقويم

مما , أثناء تنفيذهم برنامج التربية العملية) المعلمين/ الطالب(وجود قصور في أداء  •
 .يعني أن البرنامج لم يحقق كثيراً من أهدافه

  

  :تدريس والتربية العمليةالتعليق على الدراسات التي تناولت مهارات ال

  :األهداف: أوالً

 اتفقت غالبية الدراسات السابقة في هذا المحور في إعداد وبناء برامج في تنمية وتطوير المهارات
ودراسة , )2002الصادق،( ، ودراسة)2001اللولو،(ودراسة , )1994فخرو،(:سية،كدراسةالتدري

  ).2002شحاتة والشيخ، (

الخزندار، (، ودراسة )1997عجيز، (في أهدافها كدراسة  وهناك دراسات اتفقت أيضاً
، فكان هدف هذه الدراسات التعرف على أثر )2006صالح والكندري، (، ودراسة )1999

التدريس المصغّر في أداء وتنمية بعض المهارات التدريسية ، وهناك دراسات اختلفت في 
خدام أسلوبين التربية العملية حيث هدفت إلى عالقة است) 1989األغا، (أهدافها كدراسة 

  .باكتساب طلبة كلية التربية لبعض المهارات التدريسية

هدفت إلى تحديد ومعرفة اتجاهات طلبة كلية التربية نحو مهنة ) 1999عسقول، (أما دراسة 
) المعلمين/ الطالب(هدفت إلى تحديد مستويات أداء ) 1993فرامل، (التدريس ، ودراسة 
فهدفت إلى معرفة ) 2006محمود والبطراوي، (وبالنسبة لدراسة , دريسيةلبعض المهارات الت

واتجاهاتهم نحو مهنة , أثر استخدام الموديوالت التعليمية في تنمية بعض مهارات التدريس
فقد ) 2007,القحطاني(, )2004,المسكري(, )2003,العثيمين(أما دراسات كل من .التدريس
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مهارات تدريس ) المعلمين/ الطالب(د واقع ممارسة اتفقت جميعها بأنها هدفت إلى تحدي
  .أو النصوص, أو القراءة, التعبير

نالحظ أن أهداف الدراسات السابقة قد سعت إلى تحقيق البرامج واألساليب المستخدمة في 
أما الدراسة الحالية فقد هدفت إلى إعداد . واالتجاه نحو مهنة التدريس, تنمية مهارات التدريس

/ الطالبات(سب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى برنامج محو
  ).المعلمات

  

  :البحث المستخدممنهج : ثانياً
, )1989, األغا: (اتفقت عديد من الدراسات السابقة في اتباع المنهج التجريبي كدراسة

  ).2006, صالح والكندري(و, )2002, الصادق(و, )2000, اللولو( و, )1994, فخرو(و
فقد استخدمت المنهج الوصفي ) 2004, المسكري(, )2007, القحطاني(أما دراسات كل من

محمود (، ودراسة ) 1993قزامل، (وبالنسبة لدراسة , التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة
  .فقد اتُبع فيهما المنهج الوصفي والتجريبي) 2006والبطرواي، 

في استخدامها للمنهج البنائي  )2002, الشيخشحاتة و( اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة
  .والتجريبي

  
  :األدوات: ثالثاً

تنوعت أدوات الدراسة بتنوع أهدافها ما بين االختبارات واالستبيانات ومقاييس االتجاه 
، أما )1994فخرو، (فهناك دراسات استخدمت اختباراً تحصيلياًً كدراسة , وبطاقات المالحظة

, تخدمت االستبانة لقياس اتجاهات الطالب نحو مهنة التدريساس) 1999عسقول، (دراسة 
فاستخدمت االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه وبطاقة ) 2001اللولو، (وبالنسبة لدراسة 

  .مالحظة
، )1989األغا، : (من الدراسات التي اتفقت في استخدامها لبطاقة المالحظة دراسات كل من

الصادق، (، و)2001اللولو، (، و)1993قزامل، (، و)1999الخزندار، (، و)1997عجيز، (و
صالح والكندري، (، و)2006محمود والبطراوي،(، و)2002شحاته والشيخ، (، و)2002
2006.(  

) المعلمات/ الطالبات( أما بالنسبة ألداة الدراسة الحالية فكانت بطاقة مالحظة بهدف قياس أداء
وباستخدام هذه األداة فهي تتفق مع , العربيةفي أداء بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة 

  . الدراسات السابقة المذكورة
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  :العينة: رابعاً
في كليات ) المعلمين/ الطالب(كل الدراسات السابقة اتفقت من حيث العينة فكانت عينة الدراسة

عجيز، (، ودراسة )1994فخرو، (، و)1993قزامل، (، و)1989األغا، : (التربية كدراسات
محمود (، و)2002الصادق، (، و)2001اللولو، (، و)1999الخزندار، (و ،)1997

وهذه الدراسات اتفقت مع الدراسة الحالية ). 2006صالح والكندري، (، و)2006والبطراوي، 
  ).المعلمات/ الطالبات(من حيث العينة فكانت عينة الدراسة من

ياضيات في المرحلة كانت العينة من معلمات الر) 2002شحاتة والشيخ، (أما دراسة 
  . االبتدائية

  

  :النتائج : خامساً

توصلت غالبية الدراسات على وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد العينة الدراسية في 
وهذا ما اتفق مع , عد التدريب لصالح التطبيق البعدياألداء لبعض المهارات التدريسية قبل وب
  .جما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائ

  .اتفقت معظم الدراسات على ارتفاع اتجاهات طلبة عينة الدراسة نحو مهنة التدريس

وهناك دراسات أثبتت فعالية استخدام التدريس المصغّر في تنمية أداء الطالب لبعض 
صالح والكندري، (و) 1999الخزندار، (، و)1997عجيز، : (المهارات التدريسية كدراسة

2006.(  

  

  :ةالباحث استفادة مدى
 :  في السابقة الدراسات تلك من ةالباحث تاستفاد

  .وإعداد خطط دروس استماع في اللغة العربية, بناء البرنامج المحوسب -1

التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري  -2
 .الدراسة الحالية

 .كيفية اختبار الفروض اإلحصائية -3

 .لمناسبةتحديد األساليب اإلحصائية ا -4

 .تفسير نتائج الدراسة الحالية -5
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  :دراسات تناولت توظيف الحاسوب في تدريس اللغة العربية: المحور الثالث

  :)1992,السيد (دراسة  -1
هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات النحو لدى طالب الصف األول الثانوي باستخدام 

, ذه الدراسة أداة للتدريب والمرانواستخدم الباحث الحاسوب في ه. الحاسوب كمساعد تعليمي
حيث كان يشرح المدرس درسه مستخدماً أسلوب االكتشاف الموجه، ثم يتجه الطالب إلى 
الحاسوب ليتلقى التدريب على ما يتم شرحه، على أن يعطي خالل البرنامج تغذية راجعة 

التجريبي  اتبع الباحث المنهج. وفي نهايته ملخص ألدائه في صورة نسبة مئوية, للطالب
وقد قسمت إلى مجموعتين األولى تجريبية وعددها . طالباً) 84(وتكونت عينة الدراسة من 

) 22(طالباً والثانية ) 20(األولى عددها : وقد قسمت هذه المجموعة إلى عينتين, طالباً) 42(
وكانت المجوعة . طالباً على أن تستخدم المجموعة األولى الحاسوب في التدريب والمران

أما أدوات الدراسة فهي اختبار . طالباً يدرسون بالطريقة التقليدية) 42( لضابطة عددها ا
  .وبرنامج محوسب للتدريب والمران على المهارات النحوية, تحصيلي لمهارات النحو

 :من النتائج التي توصل إليها الباحث

 زيادة متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيتين على متوسطات درجات •
طالب المجموعة الضابطة في االختبار النهائي الذي يقيس أثر استخدام طريقة 

  .االكتشاف الموجه

زيادة متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية األولى التي تستخدم الحاسوب  •
كمساعد تعليمي على متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية التي 

  .دريبتستخدم الكتاب المدرسي في الت
فعالية استخدام طريقة االكتشاف الموجه في تنمية المهارات النحوية أكثر من الطرائق  •

 .التقليدية

 .كما تبين أثر استخدام الحاسوب كمساعد تعليمي في تنمية المهارات النحوية •
 

 ):1994,البسيوني(دراسة  - 2
ي والتعبير الكتابي هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج محوسب لتدريس قواعد النحو العرب

. ومعرفة أثر استخدام البرنامج على التحصيل الدراسي لعينة الدراسة, لطالب المرحلة الثانوية
وكانت عينة الدراسة ,  اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج البنائي والمنهج التجريبي

وقسمت العينة . نطالباً من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة الطبري للبني) 80(مكونة من 
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استخدمت الباحثة أدوات . طالباً) 40(لمجموعتين تجريبية وضابطة كل منهما يتكون من 
اختبار تحصيلي للنحو، واختبار تحصيلي للتعبير الكتابي، إضافة إلى وحدة : للدراسة وهي

 .دراسية أعدت للتدريس بواسطة الحاسوب

 :اوخرجت الباحثة بعدة نتائج للدراسة من أهمه     

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  •
والضابطة في التطبيق البعدي للتحصيل النحوي والتطبيق البعدي للتعبير الكتابي 

  .لصالح المجموعة التجريبية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  •
دي لكل من التحصيل النحوي والتعبير الكتابي وذلك لصالح التحصيل التطبيق القبلي والبع

 .النحوي

  
 ):1999,المهوس(دراسة  - 3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح في تدريس مقرر النحو للصف األول 
واستخدم الباحث . الثانوي باستخدام الحاسوب على تحصيل الطالب ومعرفة اتجاهاتهم نحوه

طالباً تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية ) 72(وتكونت عينة الدراسة من , منهج التجريبيال
وأما أدوات الدراسة . طالباً من الصف األول الثانوي) 36(وضابطة، كل منهما يتكون من 

 .والبرنامج المقترح باستخدام الحاسوب, فهي اختبار تحصيلي ، ومقياس اتجاه

 :ج منهاخرج الباحث بعدة نتائ    

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة  •
وذلك في االختبار التحصيلي عند مستويات , والمجموعة التجريبية لصالح التجريبية

  ).التذكر، الفهم، التطبيق(

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة  •
وذلك في االختبار التحصيلي , لح المجموعة التجريبيةوالمجموعة التجريبية لصا

  ).التذكر، الفهم، التطبيق(عند مستويات ) االحتفاظ(المؤجل 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة  •

 .وذلك في مقياس االتجاه, والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة التجريبية
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  ):2000,النمري(دراسة  - 4
) المعلمات/ الطالبات(هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في إكساب

ولقد استخدمت . مهارات تدريس اللغة العربية وفي اتجاهاتهن نحو استخدام في التدريس
واسطوانة , اختبار تحصيلي: وقامت الباحثة بتصميم أربع أدوات هي, الباحثة المنهج التجريبي

وبطاقة مالحظة ومقياس اتجاه، وبعد تقنين وضبط تلك األدوات , )CD‐R( ة مدمجةتعليمي
 في كلية اللغة العربية) المعلمات/ الطالبات(قامت بتطبيقها على مجتمع المتمثل في جميع 

المستوى األخير الالتي يدرسن مقرر طرق تدريس اللغة العربية ،  )جامعة أم القرى(
تم تقسيمهن على مجموعتين ضابطة وتجريبية فكانت عينة الدراسة . ويمارسن التربية العملية

 .طالبة في المجموعة التجريبية) 20(طالبة في المجموعة الضابطة، و ) 20(عبارة عن 

 :وخرجت الباحثة بعدة نتائج منها    

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في التحصيل المعرفي  •
المعرفية الدنيا على حدة، ) بلوم(تدريس اللغة العربية عند مستويات  البعدي لمهارات
المعرفية العليا على حدة، وعند المستوى الكلي البعدي لمجموع ) بلوم(وعند مستويات 

  .المعرفية) بلوم(مستويات 

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي  •
والالزمة , غة العربية الالزمة لتدريس األدب المعرفي على حدةلمهارات تدريس الل

وفي المستوى الكلي لمهارات تدريس اللغة العربية , لتدريس النحو والصرف على حدة
  .في المرحلة الثانوية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو استخدام  •
 .لصالح المجموعة التجريبية وذلك, الحاسب اآللي في التدريس

  
 ) :2000,الحيلة والبجة (دراسة  -5

إلى معرفة أثر نظام التعليم الخصوصي المبرمج في معالجة الصعوبات القرائية والكتابية  هدفت
) 20( تكونت العينة من.  واستخدم الباحثان المنهج التجريبي, لدى طالبات الصف الرابع األساسي

, الرابع األساسي اللواتي يدرسن في مدرسة إناث مخيم عمان االبتدائيةطالبة من طالبات الصف 
طالبات وزعت على أربع مجموعات تعلمت المجموعات التجريبية الثالث ) 210( والبالغ عددهن

استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية . نظام التعليم المبرمج والمجموعة الرابعة مجموعة ضابطة
 ) .شيفيه( وتحليل التباين األحادي واختبار واالنحرافات المعيارية
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  :أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طالبات المجموعة التجريبية  •
ككل وطالبات المجموعة الضابطة، على االختبار البعدي المباشر واالختبار المؤجل 

  . لصالح طالبات المجموعات التجريبية ككل
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طالبات مجموعة البحث على  •

  . االختبار البعدي المباشر واالختبار البعدي المؤجل تعزى إلى المدرس الخصوصي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طالبات المجموعة التجريبية  •

ختبار البعدي المؤجل لصالح طالبات ككل وطالبات المجموعة الضابطة على اال
 . المجموعات التجريبية ككل

  
 ):2000,التويم(دراسة  -6

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر الحاسوب عند استخدامه وسيلة تعليمية في تدريس مادة 
واستخدم الباحث المنهج التجريبي لدراسة أثر . قواعد اللغة العربية للصف السادس االبتدائي

على عينة الدراسة )التحصيل الدراسي (على المتغير التابع )الحاسوب(ر المستقل المتغي
, طالباَ مجموعة تجريبية)30(طالباَ تم توزيعهم إلى مجموعتين األولى ) 60(المتكونة من 

 .طالباً تمثل الضابطة) 30(واألخرى 
  :نتائج منها َّخلص الباحث بعدة

تحصيل الطالب من المجموعة التجريبية  توجد فروق ذات داللة  إحصائية في متوسط •
 .والضابطة في مستوى التذكر لصالح المجموعة التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب بين المجموعتين في  •
  .مستوى الفهم والتطبيق

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل الطالب بين المجموعتين في  •
 .بار إجماالًاالخت

•  
 ):2001,هديب(دراسة  -7 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والتعلم الفردي من خالل 
الحاسوب في التحصيل المباشر والمؤجل لطالبات الصف العاشر األساسي في قواعد النحو 

طالبة تم ) 90(ة الدراسة من حيث تكونت عين, واتَّبعت الباحثة المنهج التجريبي. العربي
توزيعهن على ثالث مجموعات متساوية في العدد، بحيث درست المجموعة األولى بطريقة 

والثانية بطريقة تعاونية باستخدام الحاسوب فيها، أما المجموعة , فردية باستخدام الحاسوب
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لى ثالثة مستويات وقامت الباحثة بتقسيم كل مجموعة إ. الثالثة فقد درست بالطريقة التقليدية
  ).مرتفع، متوسط، منخفض(تحصيلية 

 :وتوصلت الباحثة في هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل المباشر بين مجموعات الدراسة يعزى  •
  .لطريقة التدريس

 .جلعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطريقة ومستوى التحصيل المباشر والمؤ •

  
 ):2002,عبد اهللا(دراسة  -8 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح لتدريس النصوص األدبية باستخدام  
 .وتنمية مهارات التذوق األدبي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي, الحاسوب

ص قام الباحث بإعداد برنامج على الحاسوب في الوحدتين األولى والثانية من مقرر النصو
كما تم إعداد اختبار . األدبية للفصل الدراسي الثاني المقرر على تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

وبعد التأكد من . وتذوقهم األدبي, ومقياس للتذوق األدبي لمعرفة مدى تحصيلهم, تحصيلي
 وبعد تطبيق أدوات البحث على, تم تنفيذ تجربة البحث, تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة
  .ورصد الدرجات وتحليلها, مجموعة البحث التجريبي والضابطة

  :كان من أهم نتائج البحث

وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة  •
وعلى مستويات االختبار , الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل

 . لح المجموعة التجريبيةلصا) التذكر،الفهم،التطبيق(المعرفية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية من درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة  •
  .في التطبيق البعدي لمقياس التذوق األدبي لصالح المجموعة التجريبية

وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين تالميذ المجموعة التجريبية في  •
 .م في التذوق األدبيودرجاته, التحصيل الدراسي

 
  ):2003,فارس(دراسة  - 9

ودراسة أثرها في تحصيل طلبة , هدفت هذه الدراسة إلى تصميم برمجية تعليمية
. الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفروعها مقارنة بالطريقة االعتيادية

من طلبة الصف تم اختيارها عشوائياً , طالباً وطالبة) 120(وتكونت عينة الدراسة من 
أبو بكر الصديق األساسية للبنين ونور الحسين الشاملة (السابع األساسي من مدرسة 
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قام الباحث بتقسيم . في مديرية التربية والعليم لمنطقة إربد األولى في األردن) للبنات
منها مجموعتين تجريبيتين تتكون كل منهما , أفراد عينة الدراسة إلى أربع مجموعات

طالبة تم تدريسهما من خالل الحاسوب، ومجموعتين ) 30(الب وط )30(من 
وقام الباحث . طالبة تم تدريسهما بالطريقة االعتيادية) 30(طالب، و) 30(ضابطتين 

مرتفع، (بتقسيم كل مجموعة من مجموعات الدراسة إلى ثالثة مستويات تحصيلية 
لعام ي الفصل األول من احسب عالماتهم المدرسية ف) متوسط، منخفض

وتضمنت البرمجية التعليمية وحدة دراسية فقط من الفصل , )م2003-2002(الدراسي
  .الثاني من كتاب اللغة العربية لغتنا الجميلة

 :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها

, وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الكلي تعزى لطريقة التدريس •
جنس ولصالح اإلناث والى مستوى وإلى ال, ولصالح الطريقة المحوسبة

  .التحصيل ولصالح ذوي التحصيل المرتفع

  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعالت بين متغيرات الدراسة •
وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل الطالب في فروع اللغة العربية ما عدا  •

 .وسبةولصالح الطريقة المح, فروع المحفوظات تعزى لطريقة التدريس
 

 ):2004,الهرش وأبو جاموس(دراسة  - 10
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر دراسة برمجية تعليمية في تحصيل طالب السابع 

اتبع الباحثان المنهج . األساسي في مادة اللغة العربية مقارنة بالطريقة االعتيادية
طالباً تم ) 38(منهم , طالباً وطالبة) 72(حيث تكونت عينة الدراسة من , التجريبي

طالباً ) 18(و , طالباً لمجموعة تجريبية) 20(تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين 
طالبة ) 18(طالبة تم تقسيمهن عشوائياً إلى مجموعتين ) 34(و , لمجموعة ضابطة
طالبة لمجموعة ضابطة من طلبة الصف السابع األساسي ) 16(و , لمجموعة تجريبية

لمديرية التربية والتعليم في الفصل األول من العام  في مدارس قضاء حوش التابعة
وقام الباحثان ببرمجة المادة التعليمية باستخدام برنامج , )م2004-2003( الدراسي

 Power(البوربوينت  Point(.  واشتملت البرمجية على ثالث وحدات دراسية من
رة التربية كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي المقرر عليهم من قبل وزا

  .االختبار التحصيلي والبرمجية التعليمية: واستخدم الباحثان أداتين هما. والتعليم
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 :توصل الباحثان لعدة نتائج منها

ال توجد فروق دالة إحصائياً في تحصيل أفراد عينة الدراسة في االختبار التحصيلي  •
  .اعل بينهمالمادة اللغة العربية تعزى إلى طريقة التدريس أو الجنس أو التف

وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل طالب الصف السابع األساسي في فروع مادة  •
ولصالح المجموعة التي درست باستخدام , اللغة العربية تعزى إلى طريقة التدريس

 .الحاسوب
لصالح " الفهم واالستيعاب" وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى الجنس في فرع  •

 ).المجموعة التجريبية(باستخدام الحاسوب المجموعة التي درست 
 

 ):2005, شتات (دراسة  - 11

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على تحصيل طلبة 
, اتَّبع الباحث المنهج التجريبيو. الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها

طالبات الصف الحادي عشر القسم العلمي في  طالبة من) 64(وتكونت عينة الدراسة من 
 (فلسطين للعام الدراسي_ مدرسة ثانوية تابعة لوزارة التربية والتعليم في محافظة خان يونس

حيث تم اختيار فصلين منها وتم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين األولى , )م2004-2005
طالبة ) 32(لثانية ضابطة عددها وا, طالبة تدرس عن طريق الحاسوب) 32(تجريبية وعددها 

اختبار تحصيلي : واستخدم الباحث أداتان للدراسة وهما. وتدرس الوحدة بالطريقة التقليدية
  .ومقياس اتجاه

 :وخرج الباحث بعدة نتائج منها

وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى التحصيل في النحو لصالح المجموعة التجريبية  •
  .عة الضابطةمقارنة بأقرانهم في المجمو

ال توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى تحصيل النحو عند الطالبات ذوات المستوى  •
 .المرتفع في المجموعتين التجريبية والضابطة

توجد فروق دالة إحصائياً في مستوى النحو لصالح الطالبات ذوات المستوى المنخفض  •
 .ابطةفي المجموعة التجريبية مقارنة بأقرانهن في المجموعة الض

توجد فروق دالة إحصائياً في االحتفاظ في النحو لصالح طالبات المجموعة التجريبية  •
 .مقارنة بأقرانهن في المجموعة الضابطة
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 ):2006,أبو منديل(دراسة  - 12

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب في تدريس بعض 
طبق الباحث على عينة من , الصف الثامن األساسي بغزة قواعد الكتابة على تحصيل طلبة

, اختيرت بطريقة قصدية من المجموع الكلي ووزعت على مجموعتين, طالباً وطالب) 120(
, طالباً وطالبة) 60(واألخرى ضابطة وعددها , طالباً وطالبة) 60(إحداهما تجريبية وعددها

وتم تدريس المجموعة , موعة التجريبيةوقام الباحث بتطبيق البرنامج المحوسب على المج
لعينيتين مستقلتين ومتساويتين بهدف ) ت(واستخدم الباحث اختبار, الضابطة بالطريقة التقليدية

  .التعرف على الفروق الفردية بين متوسطي تحصيل المجموعتين
  :وخرج الباحث بعدة نتائج من أهمها 

  .التجريبيةلصالح المجموعة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •

 .لصالح اإلناث إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
 

  ):2007,الهبيل(دراسة  -13

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في التعليم المبرمج لرفع مستوى التحصيل 
واتَّبعت الباحثة المنهج . في مادة اللغة العربية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة غزة 

طالباً وطالبة من طلبة الصف األول األساسي من ذوي ) 24( وتكونت العينة من, يالتجريب
وقسمت العينة إلي مجموعتين تجريبية ومجموعة ضابطة , االحتياجات الخاصة بمحافظة غزة

وأعدت الباحثة برنامجاً مقترحاً واختباراً  .طالباً وطالبة) 12( اشتملت كل مجموعة على
 -Man( واستخدمت أيضاً اختبار مان وتني, المبرمج للتعليم المبرمجتحصيلياً في التعليم 

Whitney Test (في المعالجات اإلحصائية لتحليل بيانات الدراسة والخروج بنتائجها.  

 -:وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تحصيل طلبة الصف األول من ذوي  •
, الخاصة في المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة التعليم المبرمجاالحتياجات 

 .والطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية لصالح طلبة المجموعة التجريبية

كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تحصيل طالب الصف األول  •
الذين درسوا بطريقة  االبتدائي من ذوي االحتياجات الخاصة في المجموعة التجريبية

وطالب الصف األول من ذوي االحتياجات في المجموعة الضابطة , التعليم المبرمج
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وأن نسبة الكسب . الذين درسوا بالطريقة التقليدية لصالح طالب المجموعة التجريبية
المعدل لطلبة الصف األول من ذوي االحتياجات الخاصة الذين درسوا اللغة العربية 

وهي أعلى من نسبة , ) 60% (وبنسبة)  1.2( قة التعليم المبرمج كانتباستخدام طري
 .الكسب المطلوب 

 

  :التعليق على الدراسات التي تناولت توظيف الحاسوب في تدريس اللغة العربية

  :من حيث األهداف: أوالً

هدفت عديد من الدراسات السابقة إلى معرفة أثر توظيف الحاسوب كطريقة في 
و , )1992السيد، (ستخدم الحاسوب في تدريس النحو كما في دراسة حيث ا ,التدريس

, )2001هديب، (و, )2000,التويم(، و)1999المهوس، (، و )1994البسيوني، (
  ).2005شتات، (و

الهرش وأبو جاموس، (و, )2003فارس ، (و, )2000النمري، : (أما دراسة كل من
ر دراسة برمجية تعليمية في فقد هدفت إلى معرفة أث, )2007, الهبيل( و, )2004

  .تحصيل الطالب في مادة اللغة العربية
فقد هدفت إلى الكشف عن أثر نظام التعليم ) 2000, الحيلة والبجة(أما دراسة

 .الخصوصي المبرمج في معالجة الصعوبات القرائية والكتابية

اعلية اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأنها تهدف إلى التعرف إلى ف
  ).المعلمات/ الطالبات (استخدام الحاسوب في تنمية بعض المهارات التدريسية لدى

وعلى , واختارت الباحثة الحاسوب لما له من تأثير على استثارة الدافعية لدى الطالبة
حد علم الباحثة هذه هي الدراسة األولى التي يستخدم فيها الحاسوب لتنمية بعض 

  .اللغة العربية مهارات تدريس االستماع في

  

  :من حيث العينات: ثانياً

اختلفت الدراسات السابقة في اختيار العينات، فمن الدراسات التي تناولت الصف 
الهرش وأبو : (أما دراسات كل من, )2000, الحيلة والبجة(الرابع األساسي كدراسة 

 فقد تناولت الصف) 2006,أبو منديل(ودراسة, )2007فارس، (، و)2004جاموس، 
و , )1992السيد، : (وهناك دراسات تناولت المرحلة الثانوية كدراسة. السابع والثامن
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, )2005شتات، (و, )2001هديب، (، و)1999المهوس، (، و)1994البسيوني، ( 
  . تناولت المرحلة الجامعية) 2000النمري، (بينما 

  .فقد تناولت طلبة ذوي االحتياجات الخاصة) 2007, الهبيل( أما دراسة

من حيث اختيار عينة الدراسة ) 2000النمري، (واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة 
  ).دبلوم متوسط) (المعلمات/ الطالبات(من

  

  : البحث المستخدم منهجمن حيث : ثالثاً

من المالحظ أن غالبية الدراسات السابقة قد استخدمت المنهج التجريبي لمعرفة أثر 
المنهج التجريبي : سات جمعت بين منهجين مثلولكن هناك درا, استخدام الحاسوب
  .وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية, )1994البسيوني، (والبنائي كدراسة 

  

  : من حيث األدوات: رابعاً

فمن الدراسات تناولت اختباراً , تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة
, )2000,الحيلة والبجة(، و)1994البسيوني، (و, )1992السيد، (دراسة : تحصيلياً مثل

, الهبيل(و, )2006,أبو منديل(، )2004الهرش وأبو جاموس، (، و)2001هديب، (و 
2007.(  

المهوس، : (وهناك دراسات استخدمت اختباراً تحصيلياً ومقياساً لالتجاه كدراسة
استخدمت اختباراً ) 2000النمري، (بينما دراسة , )2005شتات، (، ودراسة )1999
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت بطاقة , لياً وبطاقة مالحظة ومقياس اتجاهتحصي

  .لبعض المهارات التدريسية) المعلمات/ الطالبات(مالحظة لقياس أداء 

  

  :من حيث النتائج: خامساً

فقد أظهرت , الدراسات السابقة فاعلية استخدام الحاسوب في التدريس أجمعت غالبية
) 2005شتات، (ودراسة ) 1994البسيوني، (، )1992السيد، : (نتائج دراسات كل من

وهذا ما  , سوب في تدريس قواعد النحوحيث توصلت نتائج هذه الدراسات فعالية الحا
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إلى فاعلية الحاسوب في تنمية بعض مهارات  توصلتتناسب مع الدراسة الحالية التي 
  .تدريس االستماع في اللغة العربية

  :  ةالباحث استفادة مدى
 :  في السابقة الدراسات تلك من الباحث تاستفاد

 . تصميم البرنامج مع مراعاة المعايير الالزم توافرها لبرنامج جيد -4

 . الدراسة حول نظري مرجعي إطار تكوين -5
 البرنامج تطويرو بناء في ينفع بما فيها المستخدمة البرامج أنماط على الوقوف -6

 . الدراسة هذه في المستخدم المحوسب
 .ار التصميم التجريبي المناسب للدراسة الحاليةاختي -7

 .  المالئمة اإلحصائية واألساليب المناسبة الدراسة ةأدا تحديد -8

 .كيفية إجراءات الدراسة من الناحية التطبيقية -9

  

  : السابقة الدراسات على العام التعقيب

لباحثة من ا استخلصتمن خالل االطالع على األدب التربوي واستعراض الدراسات السابقة 
فإنه يمكن  ؛مالحظات عن دراسات كل محور من المحاور التي صنفت بها الدراسات السابقة

, القول بأن الدراسة الحالية التي قامت بها الباحثة تختلف كما تم االطالع عليه من دراسة سابقة
 وذلك الستخدام برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية

وهناك بعض الدراسات التي .في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية) المعلمات/الطالبات(لدى
ولم يكن على حد , اهتمت في محور مهارة االستماع أو مهارات التدريس أو البرامج المحوسبة

  . علم الباحثة أي من الدراسات السابقة اهتمت في محاور الدراسة المختلفة جميعها
 

 

 
 

 



 لرابعالفصل ا
 
 

 

 .منهج الدراسـة •

  .مجتمع الدراسـة •
  .عينة الدراســة •
  .أداة الدراســـة •
  .البرنامج المحوسب •
 .خطوات الدراسـة •

  .المعالجة اإلحصائية •
 

  

 الطريقة و اإلجراءات
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  الفصل الرابع
    جراءاتالطريقة واإل

  

ل توضيح مفص :والتي تضمنت, في هذه الدراسة إتباعهاهذا الفصل اإلجراءات التي تم  تناولي
من منهج الدراسة المتبع في الدراسة، ووصف مجتمع وعينة الدراسة، وبناء أداة الدراسة  لكل

باإلضافة إلى كيفية إعداد و بناء البرنامج المحوسب ، وكيفية , وإجراءات الصدق والثبات لها
و فيما يلي وصف للعناصر .  تنفيذ الدراسة وإجرائها ، واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها

  :بقةالسا

  : منهج الدراسة: أوالً

لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب
لذلك فقد استخدمت الباحثة وفقاً , في الكلية الجامعية )المعلمات/ الطالبات(اللغة العربية لدى 

 :لطبيعة الدراسة منهجين وهما

بأنه خطوات منظمة إليجاد هيكل ) 22: 2002(األغاوالذي يعرفه : المنهج البنائي 1‐
يتعلق باستخدامات مستقبلية ويتواءم , أو لم يكن معروفاً بالكيفية نفسها من قبل, معرفي جديد

 .مع الظروف المتوقعة واإلمكانات الواقعية
س وفي هذا البحث اتبعت الباحثة المنهج البنائي لبناء البرنامج المحوسب لتنمية مهارات تدري

في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  )المعلمات/ الطالبات(االستماع في اللغة العربية لدى 
  .بغزة الذي لم يكن موجوداً من قبل

أو إثبات , استخدام التجربة في إثبات الفروض"وهو عبارة عن : المنهج التجريبي 2‐
ضبط تأثير العوامل ويتخذ سلسلة من اإلجراءات الالزمة ل, الفروض عن طريق التجريب

  .)197: 2002, عبيدات وآخرون"( األخرى
لمعرفة مدى , واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على هذا المنهج نظام المجموعة الواحدة

فاعلية البرنامج المحوسب في تنمية مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى 
  . التطبيقية بغزة في الكلية الجامعية للعلوم) المعلمات/ الطالبات(
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 :مجتمع الدراسة: ثانياً

شمل مجتمع الدراسة جميع الطالبات المتدربات المسجالت لمساق التدريب الميداني في الكلية 
, )م2008/2009(الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 

 .طالبة) 150( والبالغ عددهن 

  :ةعينة الدراس :ثالثاً

من طالبات قسم العلوم التربوية بالكلية الجامعية للعلوم قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة 
والالتي سجلن لمساق التدريب الميداني وبدأن بالتدريب في المدارس التطبيقية , بغزة التطبيقية

, )م2008/2009(التي تم التنسيق معها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
بالطريقة القصدية، و ذلك ألن الباحثة تعمل مدرسة في الكلية الجامعية قسم  واختيرت العينة

) مهارات تدريس(وسهولة االتصال بعينة الدراسة كونها تدرسهن مساق , ) العلوم التربوية(
) 19( حيث اشتملت عينة الدراسة على, )م2009-2008(في الفصل الثاني للعام الجامعي 

  .طالبة

  :أداة الدراسة: رابعاً

  ‐:وقد قامت الباحثة ببناء هذه األداة متبعة الخطوات التالية, أداة الدراسة هي بطاقة مالحظة

 :خطوات بناء بطاقة المالحظة

 :تحديد الهدف من البطاقة 1‐

لقد كان الهدف من إعداد بطاقة مالحظة متمثالً في تحديد مدى تنمية مهارات التمهيد 
) المعلمات/ الطالبات(رات والغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية لدى وتنويع المثي

  :وتم بناء فقرات البطاقة وفقاً للخطوات التالية وهي, قبل وبعد تطبيق البرنامج المحوسب
 .االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة •

والمهتمين بتدريس اللغة العربية من , متدرباتاستطالع رأي عينة من الطالبات ال  •
  .خالل المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي

 .تحديد المهارات الرئيسية التي شملتها بطاقة المالحظة •

 .صياغة الفقرات التي تقع تحت كل مهارة •

 ) 1(انظر ملحق رقم,فقرة)  22(  إعداد البطاقة في صورتها األولية والتي شملت •

•  والملحق , من السادة المحكّمين التربويين ) 10( عرض بطاقة المالحظة علىتم
 .يبين أعضاء لجنة التحكيم)   6(رقم
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بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون تم حذف عدة فقرات من بطاقة  •
المالحظة ، كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات بطاقة المالحظة 

فقرة موزعة على ثالث مهارات، حيث أعطى لكل فقرة ) 17( تها النهائيةبعد صياغ
) ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف( وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي 

لتقويم مهارات تدريس االستماع في اللغة ) 1 ،2 ،3 ،4 ،5( أعطيت األوزان التالية
بحيث تكون , للعلوم التطبيقية بغزةبالكلية الجامعية  )المعلمات/ الطالبات(العربية لدى 

يبين بطاقة المالحظة في ) 1 (  والملحق رقم) 85, 17(درجة الطالبة محصورة بين 
 .صورتها النهائية

  :الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة

  :صدق المحكمين  -1

تم عرض بطاقة المالحظة على عدد من المحكمين المختصين في مجال المناهج وطرق 
وقد طلبت الباحثة من المحكمين إبداء وجهة نظرهم حول , يس ، وتكنولوجيا التعليمالتدر

            -:األمور التالية
مدى مالءمة الفقرات لمهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق عند تدريس االستماع   •

 .في اللغة العربية

  .مدى تغطية الفقرات للمهارات التدريسية المراد تنميتها  •

 .سالمة الصياغة اللغوية للفقرات مدى  •

 .حذف أو تعديل أو إضافة فقرات حسب ما يرونه مناسباً  •

التعديالت الالزمة، كما تم انتقاء الفقرات التي  وقد أجرت الباحثة في ضوء آراء المحكمين
اتفق المحكمون على صالحيتها، هذا وقد استبعدت الفقرات التي أشار إليها المحكمون 

يبين توزيع فقرات بطاقة )  1( والجدول, فقرة) 17( رات بطاقة المالحظةليصبح عدد فق
 :المالحظة على مهاراتها
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  )1( الجدول
  يبين توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مهاراتها

قبل   الفقرات عدد المهارات

  الصدق والثبات

الفقرات بعد  عدد

  الصدق والثبات

 5 5 مهارة التمهيد

 7 6 مثيراتمهارة تنويع ال

 5 5 مهارة الغلق

 17 16 المجموع

  

 :صدق االتساق الداخلي - 2
وذلك بتطبيقها على عينة , قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة

مسجالت لمساق التدريب الميداني بالكلية ) متدربات() معلمات/ طالبات() 9(مكونة من 
ط بيرسون بين كل فقرة من فقرات مهارة التميد مع ثم حساب معامل ارتبا, الجامعية

  :والجدول التالي يوضح ذلك, الدرجة الكلية لها
  :التمهيد: المهارة األولى

 )2(  الجدول
 يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة التمهيد مع الدرجة الكلية لها

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

0.01دالة عند  0.906 هيد المناسب لموضوع درس االستماع الجديدتوظف أسلوب التم 1-  
0.05دالة عند  0.778 توظف التمهيد لتحقيق أهداف الدرس الجديد 2-  
0.05دالة عند  0.713 تربط درس االستماع بخبرات سابقة لدى الطالب 3-  
0.01دالة عند  0.867 تعمل على أن يكون التمهيد مشوقاً 4-  
0.01دالة عند  0.935 باه الطالب نحو موضوع درس االستماعتوجه انت 5-  

 
  0.798) = 0.01( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 
   0.666) = 0.05( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 

  .يتضح من الجدول السابق بأن الفقرات جميعها دالة إحصائيًا
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  :رة تنويع المثيراتمها: المهارة الثانية
 ) 3( الجدول

  مع الدرجة الكلية لها يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة تنويع المثيرات

 الفقرة م
معامل

 االرتباط
 مستوى الداللة

0.01دالة عند  0.809 تتحرك بشكل مناسب أثناء الدرس لتحقيق أهداف معينة 6-  

-7 
يقتضـيه الموقـف   تنوع من اإليماءات الجسدية حسب مـا

 التعليمي
0.05دالة عند  0.745  

0.05دالة عند  0.676 تغير من نبرات صوتها وشدته حسب الموقف التعليمي 8-  
 غير دالة إحصائياً 0.374 تراعي استخدام فترات صمت فعالة أثناء الدرس 9

-10
تستخدم أنماط اتصال متنوعة لجذب انتباه الطالب لموضوع 

 الدرس
0.05عند  دالة 0.703  

0.01دالة عند  0.857 تنوع من أنماط التفاعل إلثارة الطالب لموضوع الدرس11-  
0.05دالة عند  0.685 توظف الحواس لتحقيق أهداف الدرس12-  

 
  0.798) = 0.01( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.666= ) 0.05( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 

, ألنها غير دالة إحصائياّ) 9(في ضوء االتساق الداخلي قامت الباحثة بحذف الفقرة رقم
) 6(لتصبح عدد فقرات مهارة تنويع المثيرات) 0.374(حيث بلغ معامل االرتباط عندها 

  .فقرات
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  :مهارة الغلق: المهارة الثالثة

  ) 4( الجدول
  مع الدرجة الكلية لها  ت مهارة الغلقيوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرا

 الفقرة م
معامل

 االرتباط
 مستوى الداللة

0.05دالة عند  0.707 توظف أسلوب الغلق المناسب لدرس االستماع 13-  
0.05دالة عند  0.765 تربط بين عناصر الدرس ببعضها14-  
0.01دالة عند  0.829 تلخص أهم النقاط األساسية لموضوع الدرس15-  
0.01دالة عند  0.840 توجه انتباه الطالب لنهاية الحصة16-  
0.05دالة عند  0.678 تنهي عرض درس االستماع في الزمن المحدد17-  

  0.798) = 0.01( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 
   0.666) = 0.05( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 

، 0.05( ل السابقة أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللةيتضح من الجداو
) 9(وهذا يؤكد أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي عدا الفقرة رقم, )0.01

  .لذا سيتم حذفها
معامل ارتباط (للمهارات قامت الباحثة بحساب , وللتحقق أيضاً من صدق االتساق الداخلي 

رجة كل مهارة من مهارات بطاقة المالحظة بالدرجة الكلية لبطاقة بين د )بيرسون
 .يوضح ذلك)  5( والجدول, المالحظة

  ) 5( الجدول
 معامالت ارتباط كل مهارة من مهارات البطاقة بالدرجة الكلية

 مستوى الداللة الدرجة الكلية المهارات

0.05دالة عند  0.794 مهارة التمهيد  

0.01دالة عند  0.862 مهارة تنويع المثيرات  

0.01دالة عند  0.817 مهارة الغلق  
 

 0.798) = 0.01( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 

   0.666) = 0.05( وعند مستوى داللة) 7( ر الجدولية عند درجة حرية 
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كلية لبطاقة المالحظة يتضح من الجدول السابق أن جميع المهارات ترتبط بالدرجة ال
وهذا يؤكد أن بطاقة , )0.01، 0.05( داللة إحصائية عند مستوى داللة تباطاً ذيار

  .المالحظة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي

 : ثبات بطاقة المالحظة - 3

وذلك باستخدام , تم تقدير ثبات بطاقة المالحظة على أفراد العينة االستطالعية
 : وهي آما يلي, ثالث طرق

 

  :يةالتجزئة النصف - أ

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات بطاقة المالحظة بطريقة التجزئة 
وكذلك , حيث احتسبت درجة الفقرات الفردية لكل مهارة من مهارات البطاقة, النصفية

ثم , وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين, درجة الفقرات الزوجية من الدرجات
  :يوضح ذلك) 7(  والجدول) سبيرمان براون(معادلة  جرى تعديل الطول باستخدام

  )6(  الجدول
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مهارة من المهارات وكذلك الدرجة الكلية قبل 

 التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 المهارة
عدد 
 الفقرات

  االرتباط
قبل  

 التعديل

معامل
  الثبات

بعد التعديل 

5* مهارة التمهيد  0.8550.870 

 0.5850.739 6مهارة تنويع المثيرات

5* مهارة الغلق  0.7810.803 

 16 0.6610.796 المجموع
 

  .ألن النصفين غير متساويين) جتمان(تم استخدام معامل * 

يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد التعديل 
وهذا يدل على أن بطاقة ) 0.796( مل الثبات الكليوأن معا, )0.739( جميعها فوق

 .المالحظة تتمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة
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  :)هولستي(ثبات البطاقة باستخدام معادلة   -ب

 بنفسها وباالستعانة) المعلمات/ الطالبات(بتقييم   قامت الباحثة بالتأكد من ثبات األداة
وتم حساب نسب االتفاق واالختالف بين النتائج التي توصلت إليها الباحثة مع , بزميلة أخرى

 : زميلتها وذلك باستخدام المعادلة التالية
 نقاط االتفاق            

 100×  ـــــــــــــــــ= معامل االتفاق

  نقاط االختالف+نقاط االتفاق   

  :يوضح ذلك)  8( والجدول, اِل ومرضٍفحصلت على معامل اتفاق ع
  )7( جدول رقم

  نقاط االتفاق واالختالف في مهارات بطاقة المالحظة وفي الدرجة الكلية للبطاقة

 نقاط االختالف نقاط االتفاق المهارة
  نقاط االتفاق

  +  
 نقاط االختالف

 معامل االتفاق

 %80.00 5 1 4 مهارة التمهيد

 %83.33 6 1 5مهارة تنويع المثيرات

 %80.00 5 1 4 مهارة الغلق

 %81.25 16 3 13 المجموع

مما يؤكد , وهذا معامل جيد%)  81.25( يتضح من الجدول السابق أن معامالت االتفاق كانت
  .على ثبات بطاقة المالحظة 

 البرنامج التعليمي المحوسب :ساًخام

 والبرامجبناء البرامج المحوسبة بعد االطالع على العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت ب
و برامج الفيديو ، وتم االطالع على الشكل العملي وآلية عمل التقنية التي استخدمت الحاسوب أ

 و, )2008, صيام(و, )2005,شتات(كدراسة , هذه البرامج وطرق وأساليب التدريس فيها 
 :ء البرنامج المحوسبفي ضوء ذلك اتبعت الباحثة الخطوات التالية في بنا) 2008, الفرع(

  .عداد البرنامج المحوسبالمنطلقات الفكرية إل -1
  . بناء البرنامج المحو سب معاييرتحديد  -2
 .تحديد أهداف البرنامج -3
  .تحديد الطرائق في تدريس البرنامج -4



   

- - 147 -- 
 

  .اختيار الوسائل في تنفيذ البرنامج -5
  .تقويم البرنامج -6
  .البرنامج موضوعات لتعليم الزمنية الخطة -7

  :البرنامج المحوسب لفكرية إلعدادالمنطلقات ا 
  :لتصميم البرنامج ومن أهمها منطلقات فكريةلقد استندت الباحثة إلى عدة 

االتجاهات الحديثة في تعليم اللغة العربية والمستحدثات التربوية التقنية بصفة  -1
وفي أساليب وطرق التدريس بصفة خاصة مما ارتأت الباحثة الختيار , عامة

  .مساعدة الحاسوبأسلوب التدريس ب

تجسير الفجوة بين النظرية والتطبيق في ممارسة مهارات التدريس المختلفة  -2
  .في برنامج التدريب الميداني

أهمية مهارة االستماع كونها طريقة الكتساب المعلومات والمعرفة والثقافة  -3
 .بكل أنواعها وسبلها وحفظ التراث الحضاري والثقافي

لمية عن ماهية االستماع وأهميته في اللغة العربية ندرة األبحاث والدراسات الع -4
 .مقارنة بالدراسات التي أجريت عن االستماع في اللغات األخرى

  :بناء البرنامج المحوسب معايير 

 في بناء البرنامج وهي معاييربناء البرنامج المحوسب تم االستناد على عدة في ضوء منطلقات 
بالمحتوى ، و باستراتجيات التدريس ، و بوسائل خاصة باألهداف السلوكية ، و  معايير
   .التقويم

 :الخاصة باألهداف السلوكية  معاييرال - أ

  : ما يلي  عند صياغة األهداف السلوكية للبرنامج المحو سب راعت الباحثة

  . أن يكون الهدف محدداً تحديداً دقيقاً -                     1

  .للقياس والمالحظةصياغة األهداف بمصطلحات سهلة قابلة 2‐ 

   :الخاصة بالمحتوىالمعايير  - ب

  : عند بناء البرنامج المحوسب تم مراعاة ما يلي

  . يشمل المحتوى على أمثلة وأنشطة متنوعة -1
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  . يراعي المحتوى التدرج ليناسب مستويات الطالبات -2

  .لغة المحتوى سهلة وواضحة  -3

 . ية الواقعيةربط المحتوى بالمواقف الحيات -4

  :الخاصة باستراتيجيات التدريس المعايير  -ج

  : عند إعداد استراتيجيات التدريس في البرنامج المحوسب تم مراعاة ما يلي

  .توفير البيئة التعليمية التفاعلية -1

 .تقديم تغذية راجعة فورية ومستمرة -2

  .تعزيز التعلم بشكل مباشر عند كل إجابة صحيحة -3

 .تشجيع الطالبة على التجريب دون الشعور بالخوف -4

 .لتدرج من السهل إلى الصعبا -5

 . التنوع في أساليب التدريس واألنشطة المختلفة -6

  :الخاصة بالتقويم المعايير  -د

عند إعداد البرنامج المحوسب راعت الباحثة تقويم أنشطة الطالبات البنائية والنهائية لتحقيق 
  .التعلم الذاتي وتحديد مواطن الضعف والصعوبات التي تعاني منها الطالبة أثناء, األهداف

 

 :تحديد أهداف البرنامج 

في عدة أهداف شاملة   والتي يمكن صياغتها, ويتضمن البرنامج المحو سب األهداف العامة
 . وتفرع من خاللها األهداف السلوكية للبرنامج

  :األهداف العامة للبرنامج -  أ

  .تنمية مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية •

  .ة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربيةتنمية مهار •
  .تنمية مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية •
 :األهداف السلوآية -  ب

وتم ذكر األهداف السلوكية الخاصة بكل مهارة باألطر التطبيقية للبرنامج بشكل 
  ).4(رقم ملحق فيمفصل 
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  :تحديد الطرائق في تدريس البرنامج 

وضح الدراسات التربوية أنه ليس هناك طريقة مثلى تصلح لتدريس كل الموضوعات لوجود ت
والبرنامج المحوسب يعتمد على التعلم , معايير وعوامل مؤثرة في اختيار الطريقة المناسبة

الذاتي لذلك اعتمدت الباحثة في تدريس البرنامج على طريقة التعليم المبرمج وعند تطبيق 
 : رفة الوسائل اعتمدت الباحثة علىالبرنامج في غ

يعتمد البرنامج في تطبيقه وتدريسه على استخدام أجهزة : طريقة العرض العملي -1
وذلك عبر برمجيات الوسائط المتعددة ) (LCDوقد يستخدم جهاز , الحاسوب

و تم عرض بعض الشرائح على المتخصصة في الصوت والحركة ومقاطع الفيديو ، 
(LCD)  ذه الطريقة لما تتميز به من فاعلية للتعلم عند المتعلموتم اختيار ه.  

وتم استخدامها في الدروس النظرية وتم تقديم : طريقة المناقشة والعصف الذهني -2
الجانب المعرفي مع توجيه بعض األسئلة التي تطرحها الباحثة خالل المادة المعروضة 

  :يقة مميزات منهاولهذه الطر, ومن ثم الطالبات إلى الباحثة, على الطالبات

  .تتيح المجال للتفاعل والمشاركة بين الباحثة والطالبات -أ 

  .تجعل الطالبة محور العملية التعليمية -ب 

حيث تم استخدامها في الدروس التطبيقية أثناء التدريب على : طريقة التعلم الجماعي -3
  .خطوات السير في دروس االستماع في اللغة العربية

استخدامها من خالل تقديم الطالبة نشاط تطبيقي بمفردها تم : طريقة التعلم الفردي  -4
ومناقشتها بعملها واتبعت الباحثة هذه الطريقة لتضمن بأن كل , لموقف تعليمي مصغّر

  .طالبة من أفراد العينة التجريبية قامت بعمل النشاط المكلفة به

  :اختيار الوسائل في تنفيذ البرنامج 

(CD)  ‐  حيث إن الباحثة قامت بتوفير , لتعليمية المحوسبةالمتعلق مباشرة بالمادة ا1
وتم عرضه على لجنة تحكيم أقرته , قرص مدمج تعليمي يخص البرمجية المستهدفة

للتنفيذ حيث إنه يتوافق مع تنظيم المحتوى الدراسي المتعلق بمهارات تدريس االستماع 
ادة العلمية كما في ويراعى ترتيب األهداف مع المحتوى العلمي للم, في اللغة العربية

  ).5(ملحق رقم

  .لعرض المادة العلمية وتوضيح الشرائح الحاسوبيةLCD ): (جهاز العرض -2
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, ثم الشرح من خالل هذه األجهزة, عليها) CD( حيث يتم عرض: أجهزة الحاسوب -3  
  .وتم توفير األسطوانة لكل طالبة للمراجعة من خاللها في البيت

  :تقويم البرنامج 

 : هداف استخدام البرنامج المحوسب استخدمت الباحثة أساليب التقويم التاليةفي ضوء أ

وذلك من خالل تنفيذ بطاقة المالحظة على الطالبات المتدربات لتقويم : التقويم القبلي 1‐
 .مدى وجود مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية

أثناء تنفيذ البرنامج المحوسب لكل وذلك لتقويم أداء الطالبات :   التقويم البنائي 2‐     
وذلك من   خالل كل درس على هيئة تمارين وأنشطة و اختبارات معرفية لكل , مهارة

  . مهارة ومن خالل إجابات الطالبات عليها؛ تحدد نقاط الضعف وتعالج بمجرد ظهورها

كتسابهم لمهارات حيث يتم في نهاية تدريب الطالبات لتقويم مدى ا:  التقويم الختامي         3‐
وذلك من خالل تنفيذ بطاقة المالحظة بعد تنفيذ , تدريس االستماع في اللغة العربية

 .البرنامج المحوسب

  :البرنامج موضوعات لتعليم التنفيذية الخطة 

قامت الباحثة بوضع الخطة التنفيذية المقترحة لتعليم بعض مهارات تدريس االستماع باستخدام 
 ).م4/2009/ 2(إلى ) م10/3/2009(ث يبدأ من تاريخالبرنامج المحوسب حي

 ).3(انظر ملحق رقم

  

  : تحديد مراحل إعداد وبناء البرنامج المحوسب

قامت الباحثة بتصميم وإنتاج برنامج تعليمي محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس 
ى والمتمثلة بمهارة التمهيد وتنويع المثيرات والغلق لد, االستماع في اللغة العربية

 . )المعلمات/ الطالبات(

وذلك طبقاً للمراحل األربع األساسية التي , والذي يحتوي على ثالث وحدات محوسبة
وهي مرحلة اإلعداد للبرنامج، , إلنتاج البرمجيات) 122: 1998 الفار،(أكّد عليها 

مرحلة كتابة سيناريو البرنامج، مرحلة إنتاج البرنامج، ومرحلة تطوير البرنامج وهي 
  :لتاليكا
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  : مرحلة اإلعداد للبرنامج: أوالً

  -:وتضمنت هذه المرحلة إنجاز المهام التالية

واستخدامها في , بوضوح صياغة األهداف التعليمية لموضوع البرنامج المحوسب -أ
  . اختيار األنشطة والتمارين وأساليب التقويم التي تعمل على تحقيق تلك األهداف

تم تحديد المحتوى العلمي للبرنامج في حيث : مي للبرنامجتحديد المحتوى العل -ب
وفي ضوء التطورات التقنية واالتجاهات , ضوء األهداف المحددة له السابق ذكرها

وقد تضمن المحتوى كافة المعلومات والمعارف التي . الحديثة في تدريس اللغة العربية
وهي , على ثالث وحداتحيث يشتمل المحتوى , تتعلق بالجانبين النظري والتطبيقي

  .والغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية, وتنويع المثيرات, التمهيد :كالتالي

وذلك بهدف توزيع التوقيت المناسب ألجزاء كل درس مع مراعاة التنسيق الجمالي 
  . لشاشات العرض

متمثلة في التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج المحوسب وال تحديد الوسائل التعليمية -جـ
األشكال الحركية والنمذجة واأللوان والصوت والخطوط المختلفة واالستفادة قدر اإلمكان 

  . من إمكانيات الحاسوب

التي ينبغي أن يتضمنها البرنامج والمناسبة لألهداف والعمل على  تحديد طرق التعليم -د
 . تنوعها قدر اإلمكان

ي بهدف إتاحة الفرصة للمشاركة لكل موقف تعليم تحديد األنشطة المصاحبة -هـ
والعمل على تنظيمها , وتوظيفها في مواقف تطبيقية) المعلمة/الطالبة (الفعالة من قبل 

لضمان تحقيق الفعالية مع مراعاة تلك األنشطة لألهداف واالبتعاد عن األنشطة التي 
  . تستلزم إجابات طويلة

  . وأنماطه المختلفة تحديد وسائل التعزيز -و

لموضوع البرنامج المحوسب لتحديد مواطن القوة  ديد أساليب التقويم المناسبةتح -ز
  . والضعف ووسائل العالج قدر المستطاع

  :مرحلة كتابة سيناريو البرنامج: ثانياً

وهذه المرحلة هي التي تم فيها كتابة ووصف مكونات كل شاشة من شاشات البرنامج 
التعليمية إلى دروس صغيرة يكون كل منها وقامت الباحثة بتقسيم الوحدة , بالتفصيل
وهذه االستجابات , ويتكون اإلطار الواحد من معلومات ومثيرات واستجابات, إطاراً
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بإدخال ) المعلمة/ الطالبة(وذلك بأن تقوم , يتبعها التعزيز الفوري أو التغذية الراجعة
نة تلك اإلجابات مع ثم يقوم الحاسوب بمقار, إجابتها المناسبة عن التدريبات واألنشطة

 . اإلجابة الصحيحة المخزنة في ذاكرته للتأكد من صحة إجابة الطالبة

ومع العلم بأنه يتم في بداية عرض البرنامج عرض قائمة خيارات الوحدات الرئيسية في 
وبعد اختيار الوحدة المطلوبة يتم عرض األهداف المرجو تحقيقها من تعلم هذه , البرنامج
  . الوحدة

ويتاح للطالبة التحكم , والمفاهيم, والحقائق, دأ شرح الدروس وتوضيح المعلوماتثم يب
في سرعة العرض والتنقل بين الشاشات المعروضة حسب سرعة الطالبة الذاتية في 
نهاية  دراسة الوحدة تتعرض الطالبة الختبار معرفي شامل عن الوحدة ككل لتقييم مدى 

  . استيعابها لما تم شرحه

  :رحلة إنتاج البرنامج المحوسبم: ثالثاً

وهي المرحلة التي تم فيها تنفيذ سيناريو البرنامج الذي تم انجازه بمرحلة كتابة 
   Visual Basicولغة  Macromedia Flashوذلك باستخدام برمجيات مثل , السيناريو

ولما يتميز ) (Macromedia Flashتمت برمجة البرنامج المحوسب باستخدام برنامج
برنامج من مميزات باإلضافة إلى إمكانية التعامل مع أنواع كثيرة من الصوت هذا ال

  :كما استخدمت أيضاً البرامج التاليةوالفيديو 
(action  script),(  photo  shop),  (adobe  premire),  ( movie maker)  , 

(alwaseet).  

 :وعند برمجة البرنامج المحوسب أخذت الباحثة بعين االعتبار ما يلي

  . أن تتوافق المادة العلمية مع أهداف البرنامج  -1

  .تنظيم وترتيب المحتوى التعليمي للبرنامج 2‐ 

  . أن تبسط المحتوى التعليمي وجعله متسلسالً بشكل منطقي مترابط -3

على تكوين ) المعلمات/ الطالبات(مراعاة الدور الذي يقوم به البرنامج في مساعدة -4
وتنمية القدرة , اهات حول تدريس االستماع في اللغة العربيةالمفاهيم والحقائق واالتج

 . على التعلم الذاتي 

 . )معلمة/ طالبة(لكل  (CD)تم توفير البرنامج المحوسب على أقراص مرنة 5‐
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أن يكون التعامل مع الحاسوب بكل سهولة، ألنه ال يتطلب من الطالبة المعرفة المسبقة 6‐
 . بمهارات الحاسوب المختلفة

وبالسرعة , تطبيق البرنامج حسب قدراتها الخاصة )معلمة/ طالبة(إتاحة الفرصة لكل 7‐
 . التي تريدها

 ،)الصواب أوالخطأ( وذلك كنمط, التنوع في وضع أنماط األنشطة والتدريبات8‐
 . مع االبتعاد عن التدريبات ذات اإلجابة الطويلة) االختيار من متعدد(

 . بة الصحيحة بمجرد االنتهاء من إجابتها عن السؤالالسماح للطالبة بمعرفة اإلجا9‐

 .سهولة الدخول والخروج من البرنامج 10‐

االعتماد على أسلوب التدريب والممارسة في استخدام الحاسوب في العملية التعليمية 11‐
 . لما له من المميزات المهمة

  : البرنامج صدق: رابعاً

ومن أجل التأكد من سالمته , األولية بعد أن تم بناء البرنامج ووضعه في صورته
في العديد ) 6(تم عرضه على ذوي الخبرة واالختصاص ملحق رقموصالحيته للتطبيق؛ 

, تكنولوجيا التعليم, موجهو اللغة العربية, المناهج وطرق التدريس: من المجاالت
ب على وزود كل منهم بنسخة من البرنامج المحوس, البرمجة والشكل الفني و التقنيات 

باإلضافة لنسخة ورقية من البرنامج المحوسب التطبيقي والدليل , )(CDقرص مدمج
  -:وطُلب منهم إبداء الرأي في النقاط التالية, )المعلمة/ للطالبة( اإلرشادي

مدى مالءمة الفقرات لمهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق عند تدريس  •
  .االستماع في اللغة العربية

  .لفقرات للمهارات التدريسية المراد تنميتهامدى تغطية ا •

 .مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات •

 .حذف أو تعديل أو إضافة فقرات حسب ما يرونه مناسباً •

ثم  . مما أدت في إثرائهوقد تلقت الباحثة العديد من المالحظات والتوجيهات القيمة 
مج المحوسب يتمتع بصدق وبذلك أصبح البرنا, المطلوبة في ضوئهاأجرت التعديالت 

 ملحق رقم )المعلمة/الطالبة (وصالحاً لالستخدام من قبل, في صورته النهائية المحكمين
 ).9(كما يوجد بعض صور للبرنامج المحوسب كما في ملحق رقم)  2(
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 :ةـوات الدراسـخط

   -:قامت الباحثة بالخطوات التالية

ومن , سناء العمري. و تيب بالتعاون مع أإنتاج ثالثة أفالم تعليمية على أشرطة فيدي - 1
  . (CD)ثم تحويلها على 

  . إعداد البرنامج المحوسب حسب الخطوات التي سبق ذكرها - 2

  ).  8( كما في ملحق) المعلمة/ للطالبة(إعداد دليل إرشادي  - 3

 ). 1(  والتي تم الحديث عنها سالفاً انظر الملحق رقم, إعداد بطاقة المالحظة - 4

ومن ثم إجراء , والتأكد من صدقه وثباته, عرض البرنامج على المحكمين بعد - 5
نسخة من البرنامج المحوسب حسب ) 19( التعديالت المناسبة قامت الباحثة بتصوير

  . عدد أفراد العينة

تم التنسيق مع قسم القبول والتسجيل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بإفادتنا بعدد  - 6
ات المسجالت لمساق التدريب الميداني في قسم العلوم التربوية تخصص أسماء الطالب

  ).م2009-2008 (للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي) معلم صف(

تم التنسيق مع عمادة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية للحصول على قاعة وسائل  - 7
  .  )L.C.D (تعليمية مزودة بجهاز تليفزيون مع فيديو مع حاسوب وشاشة

تم اختيار عينة الدراسة من الطالبات المسجالت لمساق تدريب ميداني من قسم  - 8
وتم اختيار العينة بشكل عشوائي , العلوم التربوية في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

ولكن المواعيد المقترحة لتنفيذ البرنامج , طالبة) 150( حيث كان إجمالي عدد الطالبات
لذلك اقتصرت العينة على هذا العدد منهن ليمثلن , طالبة منهن فقط) 19( إاللم تناسب 

  . عينة الدراسة

ومع العلم بأنه لكي تتغلب , وقد تولت الباحثة بنفسها عملية تطبيق البرنامج المحوسب
على مشكلة التعارض في المواعيد؛ قامت بتطبيق البرنامج في يوم الخميس من كل 

منة صباحاً حتى الواحدة ظهراً لمدة أربعة أسابيع حتى يتناسب مع أسبوع من الساعة الثا
 . أوقات الطالبات

, قامت الباحثة بتوزيع نشرات عن االستماع وأهميته وكيفية خطوات تدريسه - 9
ومهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق في , ومناشط تدريبية على مهارات االستماع
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ثة أعدت بطاقات للطالبات كتدريب على مهارات باإلضافة إلى أن الباح, التدريس
  ).7(االستماع وكيفية إجراء خطط دروس استماع كما في الملحق رقم

ذ موقفاً تعليمياً وهي تنفّ) المعلمات/ باتالطال(قامت الباحثة بمالحظة كل طالبة من  -10
لتمثل , مصغّراً لدرس من دروس االستماع في اللغة العربية بأسلوب التدريس للزمالء

وذلك بمساعدة زميلة لها حتى يتضح صدق , عملية المالحظة التقويم القبلي للبرنامج
  . البرنامج

وبدأت بتطبيق البرنامج  (CD)قامت بتوزيع محتوى البرنامج عليهن على  -11
ضمن ما  (L.C.D)وعرض األفالم التعليمية المصورة وعرضها من خالل , المحوسب

  . هو مخطط له

وكان , اء تطبيق البرنامج قسمت الباحثة عينة الدراسة إلى أربع مجموعاتفي أثن -12
بحيث تكون , في كل أسبوع تقوم كل مجموعة بترشيح واحدة منهن لتؤدي موقفاً تعليمياً

والباحثة تقوم بتصوير الطالبة وهي تؤدي , لدى بقية زميالتها بطاقة المالحظة المحكّمة
ومن ثم تقوم الباحثة بعرض ما , ل كاميرا ديجتالالموقف التعليمي المصغّّر من خال

قامت به الطالبة المتدربة في هذا الموقف على جهاز الحاسوب ويعرض عبر شاشة 
)L.C.D( , وتقوم الطالبة بنقد ذاتها في ضوء بطاقة المالحظة وهكذا تؤدي الطالبة الثانية

  ..وهكذا, في المجموعة الثانية

وهكذا بحيث ينتهي البرنامج , موعة بترشيح طالبة أخرىواألسبوع التالي تقوم كل مج
, وكل طالبة متدربة تكون قد أدت موقفاً تعليمياً مصغّراً ترتكز فيه على مهارات التمهيد

كما يقمن بنقد ذاتهن , والغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية, وتنويع المثيرات
  .عبر بطاقة المالحظة

وهي ) متدربة( لبرنامج قامت الباحثة بمالحظة كل طالبة معلمةبعد انتهاء تطبيق ا -13
تنفذ موقفاً تعليمياً لدرس من دروس االستماع في اللغة العربية بأسلوب التدريس 

وقامت بتصويرهن بكاميرا ديجتال لتقييمهن هي وزميلتها المشرفة على طالبات , للزمالء
التي استخدمت في التقويم القبلي هي  مع العلم بأن بطاقة المالحظة, التدريب الميداني

) المعلمات/ الطالبات(وذلك ليظهر مدى تمكن واكتساب , نفسها المستخدمة في البعدي
  . من مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية

  . تقدير عالمات بطاقة المالحظة وجمع البيانات وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها -14

  . في ضوء النتائج ثم تقديم مجموعة من المقترحات وضع توصيات الدراسة -15
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  :المعالجة اإلحصائية

اعتمدت ) SPSS( إلجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة من خالل برنامج الرزم اإلحصائية
  -:الباحثة في دراستها على المعالجات اإلحصائية اآلتية

  .المتوسطات والنسب المئوية - 1
  .النصفية المتساويةللتجزئة ) بيرسون(رتباط معامل ا - 2
 .)سبيرمان براون(معامل  - 3

 .)هولستي(معادلة  - 4

 ) (Wilcoxon Ranks Testاختبار ويلكوكسون الالبارمتري  - 5

 .للتجزئة النصفية غير المتساوية) جتمان(معامل  - 6

 .للتأكد من مصداقية النتائج المستخلصة إليجاد حجم التأثير) dو, إيتا(معامل  - 7

 

 

  
  
  



  
 الفصل اخلامس

 

  
  

  .ائج الدراسة ومناقشتهانت •
  .توصيات الدراسة •
  .حات الدراسةمقتر •

  

نتائج الدراسة ومناقشتها
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  الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت الدراسة إلى التعرف على البرنامج المحوسب لتدريس بعض مهارات تدريس 
في ) المعلمات/الطالبات(ومعرفة أثر البرنامج المحوسب على , االستماع في اللغة العربية

  . امعية للعلوم التطبيقية بغزةالكلية الج

ولتحقيق األهداف تم تطبيق أداة الدراسة والبرنامج المحوسب على عينة الدراسة التي تم 
  .في الفصل الرابعتحديدها 

وتقوم , وتعرض النتائج, ن أسئلة الدراسةعالباحثة في هذا الفصل تجيب وبِناء على ما تقدم 
ومن ثم تقدم , راسة في ضوء النتائج التي توصلت إليهاثم تقدم أهم توصيات الد, بتفسيرها

  :ويمكن عرض هذه الخطوات كما يلي, بعض المقترحات

  :اإلجابة عن السؤال األول

ما البرنامج المحوسب المقترح لتنمية بعض " :نص السؤال األول للدراسة على ما يليي   

بالكلية الجامعية للعلوم ) لمعلماتا/ الطالبات( مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى

  "التطبيقية؟

ويمكن الرجوع إلى , والتأكد من صدقهولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة ببناء البرنامج 
  .هذه الدراسةفصول  تفصيل خطوات إعداد البرنامج المحوسب في الفصل الرابع من

  

 :اإلجابة عن السؤال الثاني

 : علىنص السؤال الثاني للدراسة وي

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة التمهيد لتدريس االستماع في اللغة "

في الكلية الجامعية  ) المعلمات/ الطالبات(العربية قبل وبعد تطبيق البرنامج المحوسب لدى 

      "للعلوم التطبيقية بغزة ؟

ية األولـى للدراسـة   فرضال صحة من بالتحقق الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة التمهيد لتدريس  ال" : والتي تنص على

 ) المعلمـات / الطالبات(لدى وبعده االستماع في اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب 

 . " في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة
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إيجاد المتوسطات والوزن النسبي لكل فقرة من احثة بالمت قاوالختبار هذه الفرضية 
فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بمهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية قبل 

  : وضح ذلكي) 9(والجدول  ، وبعد تطبيق البرنامج
 ) 8(جدول

 )19=  ن(  المتوسطات والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مهارات التمهيد

 الفقرة م

 القياس البعدي القياس القبلي
  متوسط

  مالحظة 
 الباحثة

 متوسط
  مالحظة 

 الزميلة

  متوسط
المالحظتين

 الوزن
  النسبي

للمالحظتين
 الترتيب

  متوسط
  مالحظة 

 الباحثة

  متوسط
  مالحظة 

 الزميلة

  متوسط
المالحظتين

  الوزن
  النسبي

للمالحظتين
 الترتيب

1- 

توظــف أســلوب 
مهيد المناسـب  الت

ــوع درس  لموض
 االستماع الجديد

3.579 3.5263.553 71.05 1 4.684 4.579 4.632 92.63 4 

2- 
توظــف التمهيــد 
لتحقيــق أهــداف 

 الدرس الجديد
3.421 3.5793.500 70.00 2 4.789 4.579 4.684 93.68 2 

3- 
تــــربط درس 
االستماع بخبرات 
سابقة لدى الطالب

3.316 3.6843.500 70.00 3 4.579 4.737 4.658 93.16 3 

4- 
ــى أن  ــل عل تعم
ــد  ــون التمهي يك

 مشوقاً
3.000 3.3683.184 63.68 4 4.842 4.842 4.842 96.84 1 

5- 

توجــه انتبــاه  
ــو   ــالب نح الط
موضـــوع درس 

 االستماع

3.158 3.6323.395 67.89 5 4.737 4.474 4.605 92.11 5 

  
  :القياس القبلي: أوالً

  :سابق أنيتضح من الجدول ال

توظـف أسـلوب التمهيـد المناسـب     "  والتي تنص على ) 1(أعلى فقرة هي الفقرة رقم  -
 ).71.05  %(فقد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره"  لموضوع درس االستماع الجديد 

بسبب ذهاب : على جميع الفقرات المكونة لمهارة التمهيد )1(وترجع الباحثة تفوق الفقرة رقم
ممـا أدى إلـى   , إلى مزاولة مساق التدريب الميداني في المدرسة التطبيقيـة  )المعلمة/ةالطالب(

تطبيق المهارة ولو بقدر بسيط حيث تكون المتدربة معتادة على توظيف أسلوب التمهيد كمـا  
  . تقوم به معلمتها المشرفة عليها

الب نحو موضـوع  توجه انتباه الط" والتي تنص على  )2(أما أدنى فقرة هي الفقرة رقم  -
  %).  67.89(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره "  درس االستماع

, ذلك بسبب عدم وجود الخبرة المسبقة لدى الطالبة المتدربة بموضوع االستماع وتعزو الباحثة
  .وكيفية تدريسه قبل تطبيق البرنامج المحوسب
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 :القياس البعدي: ثانياً

 :أن يتضح من الجدول السابق

"  تعمل على أن يكون التمهيد مشـوقاً  "  والتي تنص على ) 4(أعلى فقرة هي الفقرة رقم  -
  ).   96.84%(وقد احتلت على المرتبة األولى بوزن نسبي قدره

حتى يصبح التمهيد , إلى البرنامج المحوسب الذي اهتم بهذا الجانب خاصة :وتعزو الباحثة ذلك
  .ستماع في اللغة العربيةفعاالً بدرجة كبيرة عند تدريس اال

توجه انتباه الطالب نحو موضوع درس : " والتي تنص على) 5(هي الفقرة رقم  أدنى فقرة -
  %).  92.11(قد احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره "  االستماع

إلى أن الجهد المطلوب تنفيذه لهـذه المهـارة    )5(وتفسر الباحثة السبب في تدني الفقرة رقم
خالل المواقف التعليميـة  ) المعلمات/ الطالبات(ة من مهارات التمهيد لم يكن كافياً عند الفرعي

  .المصغّرة
) Wilcoxon Ranks Testويلكوكسون الالبـارمتري  (ولقد استخدمت الباحثة اختبار 

للتعرف على داللة هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية، وفيما يلي جـدول يوضـح نتـائج    
 .في القياسين القبلي والبعدي"  Z"توسطات الحسابية وقيمةالفروق بين الم

 ) 9( جدول
  في مهارة التمهيد) Z(داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة
  )19=ن(لتدريس االستماع في القياسين القبلي والبعدي

 العدد الرتب القياس
متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
"Z"قيمة 

مستوى 

 الداللة

مهارة 

التمهيد 

 0 0 0 الرتب السالبة

دالة عند  3.833
 19 10 190الرتب الموجبة 0.01

   0 التساوي

  1.96) = 0.05( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة 
 2.58) = 0.01( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة 

 

  ≤ α(توى داللة المحسوبة دالة إحصائياً عند مس" Z" أن قيمة يتضح من الجدول السابق
( في مهارة التميهد لتدريس االستماع قبل وبعد تطبيق البرنامج المحوسب لدى)  0.01

وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارة التمهيد , )المعلمات/ الطالبات
وبهذا يمكن رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة لتصبح . لصالح التطبيق البعدي

 :ية الدراسة على النحو التاليفرض
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توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة التمهيد لتدريس االستماع في 

بالكلية  )المعلمات/ الطالبات( لدى وبعده اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

 )المعلمات/ الطالبات( تحسن ملحوظ في أداءوهذا يدل على .  الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة
للبرنامج المحوسب في تنمية مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في   الدور الكبيرمما يؤكد 

 .)المعلمات/ الطالبات(اللغة العربية لدى 
وقد ترجع الباحثة وجود الفروق الدالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة التمهيد عند 

 :في اللغة العربية إلى   تدريس االستماع

تميز البرنامج المحوسب بقدرته على جذب انتباه الطالبات المتدربات بطريقة مشوقة ي •
 .تختلف عن الطريقة التقليدية

وجود لقطات الفيديو المصورة لموقف تعليمي لدرس االستماع في اللغة العربية في  •
وخاصة أن المدرسة وظَّفت أسلوب الدراما في توضيح التمهيد مما , البرنامج المحوسب

وقد اتفق هذا مع ما توصلت إليه , ساعد على اكتساب المهارة بشكل جيد
 ).2004,رجب(دراسة

يوفر البرنامج المحوسب إمكانية التنقل بين المحتوى العلمي لمهارة التمهيد واألنشطة  •
وإعادة مشاهدة الفيديو أكثر من مرة حسب حاجة وقدرات , والفيديو, المصاحبة لها

 .ذلك لتوضيح المهارة نظرياً وتطبيقياً بالشكل الصحيحو, الطالبات المتدربات
 .تم تدريب الطالبات المتدربات بشكل فعال على كيفية التمهيد لدروس االستماع •
 

 η 2"بحساب حجم التأثير من خالل حساب مربع إيتا وفيما يتعلق بحجم التأثير قامت الباحثة 

  -:باستخدام المعادلة التالية  "
Z2 =η2 Z2 + 4 

  :يوضح ذلك) 11 (والجدول 
  ) 10(جدول 

  )مهارة التمهيد(وإيتا تربيع وحجم التأثير" Z" قيمة
حجم  Z Z2 Z2  + 4 η2 المهارة

 التأثير
 كبير 0.786 14.69318.693 3.833مهارة التمهيد

وهـذا  ، أن حجم تأثير البرنامج كبيـر " إيتا تربيع" يتضح من الجدول السابق ومن قيم
رنامج المحوسب المطبق أظهر تحسناً واضحاً في مهارة التمهيد  لتدريس االستماع يؤكد أن الب

  ).   المعلمات/ الطالبات(لدى
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 :اإلجابة عن السؤال الثالث

   :ينص السؤال الثالث على

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهـارة تنويـع المثيـرات لتـدريس       
) المعلمـات / الطالبات(لدى  وبعده طبيق البرنامج المحوسباالستماع في اللغة العربية قبل ت

  في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة ؟

للدراسـة   ية الثانيـة الفرض صحة من بالتحقق الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة تنويع المثيـرات   ال" : والتي تنص على

/ الطالبـات (لـدى   وبعده يس االستماع في اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسبلتدر
 . "في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة) المعلمات

حيث قامت بإيجاد المتوسطات والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة 
للغة العربية قبل وبعد تطبيق عند تدريس االستماع في اتنويع المثيرات الخاصة بمهارة 

  : وضح ذلكي )12( لوالجدو,  البرنامج
 ) 11(جدول

 )19=  ن( المتوسطات والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات مهارة تنويع المثيرات

 الفقرة م

 القياس البعدي القياس القبلي
  متوسط

  مالحظة 
 الباحثة

 متوسط
  مالحظة 

 الزميلة

  متوسط
 المالحظتين

 لوزنا
  النسبي

 للمالحظتين
  الترتيب

  متوسط
  مالحظة 

 الباحثة

  متوسط
  مالحظة 

 الزميلة

  متوسط
 المالحظتين

  الوزن
  النسبي

 للمالحظتين
  الترتيب

1- 
تتحرك بشكل مناسب 
أثناء الدرس لتحقيق 

 أهداف معينة
2.947 3.3683.158 63.16 1 4.474 4.579 4.526 90.53 4 

2- 

تنوع من اإليماءات 
دية حسب مـا  الجس

ــف  يقتضــيه الموق
 التعليمي

2.632 3.3162.974 59.47 2 4.579 4.842 4.711 94.21 2 

3- 

تغير مـن نبـرات   
ــدته   ــوتها وش ص
ــف   ــب الموق حس

 التعليمي

2.737 3.0002.868 57.37 4 4.684 4.789 4.737 94.74 1 

4- 

ــاط   ــتخدم أنم تس
ــة   ــال متنوع اتص
لجذب انتباه الطالب 

 لموضوع الدرس

2.737 2.9472.842 56.84 5 4.474 4.632 4.553 91.05 5 

5- 

تنوع مـن أنمـاط   
ــارة   ــل إلث التفاع
الطـالب لموضـوع   

 الدرس

2.737 2.9472.842 56.84 6 4.474 4.579 4.526 90.53 6 

6- 
ــواس  ــف الح توظ
ــداف   ــق أه لتحقي

 الدرس
2.789 3.1052.947 58.95 3 4.684 4.632 4.658 93.16 3 
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 :بليالقياس الق: أوالً

 :يتضح من الجدول السابق أن

تتحرك بشكل مناسب أثناء الدرس "  والتي تنص على ) 1( أعلى فقرة هي الفقرة رقم ‐
  ).  63.16%(فقد احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره"  لتحقيق أهداف معينة

سة التطبيقية بسبب ذهاب الطالبة المتدربة لتنفيذ التدريب الميداني في المدر وتعزو الباحثة ذلك
يوم واحد خالل كل أسبوع من ) األول أو الثاني األساسي(للمرحلة األساسية الدنيا الصف

الفصل الدراسي الثاني؛ كان له العامل األساسي بأن تتحرك بداخل الغرفة الصفية حسب 
  . ألن طبيعة هذه الفئة من الطلبة المرحلة كثرة الحركة والنشاط الزائد, المواقف التعليمية

تنوع من أنماط التفاعل إلثارة "  والتي تنص على )5( أما أدنى فقرة هي الفقرة رقم ‐  
 .%)56.84(احتلت المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره " الطالب لموضوع الدرس 

) المعلمة/ الطالبة(إلى أن هذه المهارة الفرعية لم تتدرب عليها  ترجع الباحثة تدني هذه الفقرة
وقلَّما وجدت الطالبة هذه المهارة لدى , في أي موقف تعليمي مسبق أثناء دراستهاتدريباً فعلياً 

 .مدرسيها في المدارس أو من محاضريها في الكلية على مثل هذه المهارة

 :القياس البعدي: ثانياً 

 :يتضح من الجدول السابق أن

ها وشدته تغير من نبرات صوت"  والتي تنص على ) 3( أعلى فقرة هي الفقرة رقم  - 

  ). 94.74%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره"  حسب الموقف التعليمي

لعرض الفيديو المصور للموقف التعليمي لدرس االستماع في اللغة العربية  وتعزو الباحثة ذلك
كان له األثر الكبير في التسهيل على الطالبات المتدربات على اكتساب مهارة , الذي تم إنتاجه

  .ي نبرات الصوت كون المدرسة استخدمت أسلوب الدراما أيضاًتغيير ف

تنوع من أنماط التفاعل إلثارة "  والتي تنص على )5(أما أدنى فقرة هي الفقرة رقم  -
 . %)90.53(احتلت المرتبة السادسة بوزن نسبي قدره " الطالب لموضوع الدرس 
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لنفس السبب الذي كان في القياس  تدني الفقرة مقارنة مع غيرها من الفقرات وتعزو الباحثة
 . القبلي

للتعرف ) Wilcoxon Ranks Testويلكوكسون الالبارمتري ( ولقد استخدمت الباحثة اختبار
على داللة هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية، وفيما يلي جدول يوضح نتائج الفروق بـين  

 .في القياسين القبلي والبعدي"  Z"المتوسطات الحسابية وقيمة

  )12(  جدول

في مهارة تنويع ) Z(داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة

 )19=ن(المثيرات لتدريس االستماع في القياسين القبلي والبعدي

 العدد الرتب القياس
متوسط

 الرتب

مجموع 

 الرتب
"Z"قيمة 

مستوى 

 الداللة

تنويع 

المثيرات

 0 0 0 الرتب السالبة

ة عند دال 3.830
 19 10 190الرتب الموجبة 0.01

   0 التساوي

 
  1.96) = 0.05( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة 
  2.58) = 0.01( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة 

  

  ≤ α(المحسوبة دالة احصائياً عند مستوى داللة " Z" أن قيمة: يتضح من الجدول السابق
ات لتدريس االستماع في اللغة العربية قبل وبعد تطبيق في مهارة تنويع المثير)  0.05

، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة ) المعلمات/ الطالبات(البرنامج المحوسب لدى 
وبهذا يمكن رفض الفرضية , إحصائية في مهارة تنويع المثيرات لصالح التطبيق البعدي

  :لى النحو التاليالصفرية وقبول الفرضية البديلة لتصبح فرضية الدراسة ع
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة تنويع المثيرات لتدريس االستماع في 

في الكلية  )المعلمات/ الطالبات(لدى  وبعده اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

  .الجامعية للعلوم التطبيقية

نويع المثيرات عند تدريس االستماع برنامج المحوسب في تنمية مهارة تال دوروهذا يدل على 
  .)المعلمات/ الطالبات(في اللغة العربية لدى 
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وقد تعزو الباحثة وجود الفروق الدالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة تنويع المثيرات 

 :عند تدريس االستماع في اللغة العربية إلى

رنامج المحوسب حتى ال إعجابهن بهذه المهارة خالل الب) المعلمات/ الطالبات(إبداء  •
مما يجعل الطالب يشعرون بالملل ولهذا تم , تسير العملية التعليمية على وتيرة واحدة

 .تنفيذ هذه المهارات بفعالية أكثر
حيث يدعم فكرة ) المعلمات/ الطالبات(مراعاة البرنامج المحوسب للفروق الفردية لدى  •

وتنتقل من إطار إلى آخر بعد , ةالتعلّم الذاتي فتسير الطالبة وفق سرعتها الخاص
 .ومشاهدة الفيديو, قراءتها للشرح الخاص بمهارة تنويع المثيرات

ويستثير دافعيتهن , )المعلمات/ الطالبات(تصميم البرنامج المحوسب قد يشد انتباه  •
لمعرفة مهارة تنويع المثيرات والمهارات الفرعية لهذه المهارة خاصة عند تدريس 

 .ة العربيةاالستماع في اللغ
مرور الطالبة المتدربة بالتغذية الراجعة الفورية أثناء تطبيق البرنامج المحوسب لمهارة  •

تنويع المثيرات؛ قد عمل على زيادة ثقة الطالبة بنفسها مما أبدت الطالبة المشاركة 
 .اإليجابية الفعالة

جذب انتباه قد يرجع إلى عرض الفيديو الذي تم إنتاجه بطريقة مشوقة حيث عمل على  •
 .وإثارة دافعيتهن الكتساب المهارات التدريسية المراد تنميتها, الطالبات

حيث , قد يعود إلى التدريبات التي تلقتها الطالبة المتدربة أثناء تنفيذ البرنامج المحوسب •
وكذلك استخدام , كان يحتوي على العديد من األنشطة المتنوعة والمتسلسلة منطقياً

وهذه  L.C.D)(كجهاز الحاسوب وجهاز عرض الشفافيات وجهاز األجهزة المتنوعة
, البابا( ودراسة, )2003, فارس( ودراسة, )2000, النمري( النتيجة اتفقت مع دراسة

2008.( 

  :والجدول اآلتي يوضح ذلك"    η 2" وفيما يتعلق بحجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا
  ) 13 ( جدول

  )تنويع المثيرات(وحجم التأثيروإيتا تربيع " Z" قيمة

حجم  Z Z2 Z2  + 4 η2 المهارة
 التأثير

 كبير 0.786 14.66918.669 3.830 تنويع المثيرات

ا يؤكـد أن  أن حجم تأثير البرنامج كبيـر، وهـذ  " إيتا تربيع" يتضح من هذا الجدول ومن قيم
المحوسب وإنما تعود لتأثير البرنامج, إلى الصدفة الفروق الناتجة لم تعز.  
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 :اإلجابة عن السؤال الرابع
  :   ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على

هل توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة الغلق لتدريس االستماع في اللغـة  
في الكلية الجامعيـة  ) المعلمات/ الطالبات(لدى وبعده العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

 يقية بغزة ؟للعلوم التطب
الفرضية الثالثة للدراسـة والتـي    صحة من بالتحقق الباحثة قامت السؤال هذا عن ولإلجابة 

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجـات مهـارة الغلـق لتـدريس      ال" : تنص على
) المعلمـات / الطالبات(لدىوبعده االستماع في اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب 

 . "لية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزةفي الك
حيث قامت بإيجاد المتوسطات والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة 
,  الخاصة بمهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية قبل وبعد تطبيق البرنامج

  : يوضح ذلك) 15(والجدول 
 ) 14(جدول

  )19=  ن(  تيب لكل فقرة من فقرات مهارات الغلقالمتوسطات والوزن النسبي والتر

 الفقرة م

 القياس البعديالقياس القبلي
  متوسط

  مالحظة 
 الباحثة

 متوسط
  مالحظة 

 الزميلة

  متوسط
المالحظتين

 الوزن
  النسبي

للمالحظتين
 الترتيب

  متوسط
  مالحظة 

 الباحثة

  متوسط
  مالحظة 

 الزميلة

  متوسط
المالحظتين

  الوزن
  النسبي

الحظتينللم
 الترتيب

1- 
توظف أسلوب الغلق 
ــدرس   ــب ل المناس

 االستماع
2.579 2.8422.711 54.21 4 4.474 4.526 4.500 90.00 5 

2- 
تربط بـين عناصـر   

 3 93.16 4.658 4.895 4.421 3 56.84 3.0002.842 2.684 الدرس ببعضها

3- 
تلخص أهـم النقـاط   
األساسية لموضـوع  

 الدرس
2.421 2.7372.579 51.58 5 4.789 4.947 4.868 97.37 2 

4- 
توجه انتباه الطـالب  

 4 91.05 4.553 4.579 4.526 2 58.95 3.1582.947 2.737 لنهاية الحصة

5- 
تنهي عـرض درس  
االستماع في الـزمن  

 المحدد
3.105 3.7373.421 68.42 1 4.789 5.000 4.895 97.89 1 
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  :القياس القبلي: أوالً

 :ل السابق أنيتضح من الجدو

تنهي عرض درس االستماع في الزمن  "والتي تنص على  )  5( أعلى فقرة هي الفقرة -

  ). 68.42  %(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره"  المحدد

الطالبات المتدربات كن في المدرسة التطبيقية : سبب تفوق هذه المهارة إلى أن وترجع الباحثة
  .يتدربن على إنهاء الدرس في الوقت المحدد لهأثناء التدريب الميداني 

تلخص أهم النقاط األساسية  "والتي تنص على  ) 3 (أما أدنى فقرة هي الفقرة رقم  -

  %).    51.58(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره  "  لموضوع الدرس

المعرفة المسبقة  إلى أن الطالبة المتدربة لم تكن لديها سبب تدني هذه الفقرة تعزو الباحثة
باإلضافة إلى أن هناك خلط لدى الطالبات , لمهارة تلخيص النقاط الرئيسية لموضوع الدرس

 .بين مهارة الغلق والتقويم الختامي وهذا ما الحظته الباحثة وزميلتها

 :القياس البعدي: ثانياً

  :يتضح من الجدول السابق أن

تنهي عرض درس االستماع في "  ى والتي تنص عل ) 5( هي الفقرة رقم  أعلى فقرة 

  ).  97.89%(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " الزمن المحدد

السبب لنفس السبب الذي جعل الطالبات المتدربات يتفوقن في هذه المهارة  ترجع الباحثة
باإلضافة إلى فعالية البرنامج حيث مارسن المهارة , الفرعية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

لذلك ركزت , بحيث كان يتم إعادة الموقف التعليمي المصغر للمهارة إذا لم يتم اإلتقان
 .الطالبات على ضرورة االنتهاء في الوقت المحدد

توظف أسلوب الغلق المناسب لدرس " والتي تنص على  )  1(وهي الفقرة رقم  أما أدنى فقرة

 %).    90.00(احتلت المرتبة الخامسة بوزن نسبي قدره  "  االستماع

استخدمن عدة أساليب لغلق ) المعلمات/ الطالبات(: سبب تدني الفقرة إلى أن وتعزو الباحثة
مما جعلهن لم يلتزمن باألسلوب المناسب لغلق درس , درس االستماع أثناء تطبيق البرنامج

باإلضافة إلى أن توظيف أسلوب الغلق المناسب يحتاج إلى , االستماع في اللغة العربية
 .التدريب والمران عدة مرات الكتساب هذه المهارة
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للتعرف ) Wilcoxon Ranks Testويلكوكسون الالبارمتري ( استخدمت الباحثة اختبارولقد 
داللة هذه الفروق بين المتوسطات الحسابية، وفيما يلي جدول يوضح نتائج الفروق بـين  على 

 .البعديفي القياسين القبلي و"  Z"المتوسطات الحسابية وقيمة
 )15(  جدول

  في مهارة الغلق) Z(داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية وقيمة
  )19=ن(لتدريس االستماع في القياسين القبلي والبعدي 

 العدد الرتب القياس
متوسط
 الرتب

مجموع 
 الرتب

"Z"قيمة 
مستوى 
 الداللة

مهارة 
 الغلق

 0 0 0 الرتب السالبة
د دالة عن 3.834

 19 10 190الرتب الموجبة 0.01

   0 التساوي

  1.96) = 0.05( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة 
  2.58) = 0.01( الحرجة عند مستوى داللة (Z)قيمة 

  ≤ α(المحسوبة دالة إحصائياً عند مستوى داللـة  " Z" أن قيمة: يتضح من الجدول السابق
 ماع في اللغة العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسـب في مهارة الغلق لتدريس االست)  0.05
، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في مهارة ) المعلمات/ الطالبات(لدى  وبعده

وبهذا يمكن رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضـية البديلـة   , الغلق لصالح التطبيق البعدي
  :لتصبح فرضية الدراسة على النحو التالي

روق دالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة الغلق لتدريس االسـتماع فـي اللغـة    توجد ف

في الكلية الجامعيـة  ) المعلمات/ الطالبات(لدى  وبعده العربية قبل تطبيق البرنامج المحوسب

  .للعلوم التطبيقية بغزة

الستماع للبرنامج المحوسب في تنمية مهارة الغلق عند تدريس ا  وهذا يدل على الدور الكبير
  .)المعلمات/ الطالبات(في اللغة العربية لدى 

وقد يرجع وجود الفروق الدالة إحصائياً بين متوسط درجات مهارة الغلـق عنـد تـدريس    

 :االستماع في اللغة العربية إلى

بمعرفة مسبقة في اإلجابة عن بطاقة المالحظة لمهـارات  ) المعلمات/ الطالبات(مرور •
العربية؛ جعلهن يتالفين أي خطأ مسبق وأنه تم نقدهن أثناء تدريس االستماع في اللغة 
 .تدريبهن على مهارة الغلق

كان لهـا  , المناقشات التي كانت تتم خالل كل جلسة بعد أداء كل طالبة متدربة للمهارة •
والباحثة للوصول إلـى  ) المتدربات/ الطالبات(األثر القوي في فتح النقاش بين باقي 
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فقد يكون لهذا السبب األثـر الفعـال لوجـود    , إتقان المهارة األهداف المرجوة وهو
  .الفروق الفردية بين التطبيق القبلي والبعدي

استخدام أسلوب التدريس للزمالء جعل التدريب واقعيـاً مقارنـة بوجـود الطالبـات      •
بحيث أصبح التدريس للزمالء األسلوب الفعال فـي  , المتدربات داخل القاعة الدراسية

  : وهذا ما أكدته العديد من الدراسات التي استخدمت األسلوب نفسه منها, اسةهذه الدر
صـالح  ( و, )2005, حسـن (و, )1999, الخزنـدار (و, )1993, قزامـل ( دراسة

 ).2006, والكندري

والجدول التالي "  η 2" وفيما يتعلق بحجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا    
  :يوضح    ذلك

  )16 ( جدول
 )الغلق(وإيتا تربيع وحجم التأثير" Z" مةقي

حجم  Z Z2 Z2  + 4 η2 المهارة
 التأثير

 كبير 0.786 14.70218.702 3.834 مهارة الغلق

أن حجم تأثير البرنامج كبير، وهذا يؤكد أن  )إيتا تربيع(يتضح من الجدول ومن قيم 
 .  )المعلمات/ الطالبات(دى البرنامج المحوسب المطبق أظهر تحسناً واضحاً في مهارة الغلق ل

 :الباحثة مميزات البرنامج المحوسب الذي أدى إلى هذه النتيجة اإليجابية كما يلي استنتجت 

بحيث يمكّن الطالبات من التعلم , البرنامج المحوسب اعتمد على التعلّم الذاتي 1-
  .بصورة ذاتية مبسطة دون االعتماد على اآلخرين

وى على عديد من األنشطة المصاحبة مما يسهل على البرنامج المحوسب احت 2-
 .الطالبات التفاعل معها

عرض البرنامج المحوسب المادة العلمية بشكل متسلسل ومنطقي مما جعله يراعي  3-
  .الفروق الفردية بينهن

بالتسجيل وهو ما يسمى , )معلمة/ طالبة(اعتمد البرنامج على تسجيل وتصوير كل  4-

التسجيل المرئي يسهم " :قائالً بأن) 121: 1994( كده النقشبنديوهذا ما يؤ, المرئي
في التركيز على الجوانب العملية في نواحي األداء والتدريب وتطوير المهارات الفنية 

, وذلك من خالل تسجيل محاوالته وإتقان هذه المهارات تحت إشراف معلميه, للمتعلم
 ."الحظات زمالئه ومن مشاهدته لنفسهوباالستفادة من التغذية الراجعة الناتجة من م
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  .ربط الجانب المعرفي للبرنامج بالجانب العملي األدائي 5-
البرنامج يعطي الفرصة الكافية للطالبة لفهم وممارسة أي مهارة والتمكن منها قبل  6-

  .االنتقال إلى مهارة أخرى
  

  : توصيات الدراســة

تت فعالية البرنامج المحوسب لتنمية بعض مهارات والتي أثب, في ضوء نتائج الدراسة الحالية
بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية  )المعلمات/ الطالبات(تدريس االستماع في اللغة العربية لدى 

 -:باألمور التالية أوصتفإن الباحثة , بغزة

لضمان  وإدراجه كمقرر, فن االستماع في جميع التخصصات للكلية الجامعيةاالهتمام ب1‐ 
 .وكيفية التدريب عليها وتطبيقها عملياً ,إتقان الطالبات لمهارات االستماع

تدريب المعلمين على كيفية غرس مهارات االستماع الجيد لدى الطالب من خالل 2‐ 
 .الحاسوب

, تدريبية للمعلمين قبل و أثناء الخدمة على مهارات التفاعل مع الحاسوب عقد دورات3‐ 
  .ج الحاسوبية المتعلقة بمهارات التدريسبعض البراموكيفية إعداد 

لالستفادة منه في اكتساب , تشجيع المتعلمين على اعتماد أسس قواعد االستماع الجيد -4
 .مهارات اللغة العربية األخرى

برمجة كتب اللغة العربية المقررة على   حث واضعي برامج اللغة العربية على أهمية -5
  .مع خصائص المتعلمينشكل برامج حاسوبية بشكل يتناسب 

ضرورة االهتمام بإنشاء معامل اللغات في المدارس لالستفادة منها في تنمية مهارات اللغة  -6
  .المسموعة

أوبعض ) CD( ضرورة تجهيز مكتبة المدرسة ببعض أسطوانات الليزر المضغوطة -7
 .االستماع خاصة مهارة القصص المطبوعة التي تشتمل على المهارات األربع لّلغة العربية

وتدريبهم على تصميم وإنتاج , الستخدام الحاسوب في التدريس) المعلمين/الطلبة (إعداد  -8 
 .برامج حاسوبية في مواد تخصصهم من خالل مقرر دراسي خاص تقدمه الكلية

نقل لمساعدته ب) المعلمة/ لطالبةا(اعتماد مبدأ التسجيل المرئي للدرس التي تتدرب عليه - 9
مما يؤدي إلى االستفادة في تقييم المهارة وفي تقديم تغذية , حركي واللفظي للطالبةالتفاعل ال
 .المراجعة
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 : مقترحات الدراســة
إلى  اقترحت الباحثة, وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية واستنتاجها على المستوى البحثي

  :ضرورة إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث في
ة مهارات االستماع على تحسين مهارات القراءة الجهريـة  أثر برنامج محوسب لتنمي •

  .لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا
في تنمية مهارات االستماع لدى طلبة المرحلة األساسـية   أسلوب الدراماأثر استخدام  •

  .الدنيا
كمتطلـب   -) اللغـة العربيـة  (دراسة فعالية استخدام الحاسوب في تدريس مسـاق   •

 .الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة لدى طالبات -إجباري
ــدريس    • ــارات الت ــبة مه ــوع حوس ــام موض ــات إلتم ــض الدراس ــراء بع إج

 .في الكليات المتوسطة بغزة) المعلمات/الطالبات(لدى
بين مهارات االستماع ومهارات التحدث لـدى   ىةإجراء دراسة لمعرفة طبيعة العالقة •

  .طلبة الجامعات
رات االستماع وأثره على مهارات التحدث لـدى طلبـة   في مها ةج محوسبإعداد برام •

 .المرحلة األساسية الدنيا
 

 
 
  
 
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . قائمة المراجع العربية •

  .قائمة المراجع األجنبية •
 .قائمة المواقع االلكترونية •
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 العربية المراجع: أوالً
 ).مصدر( القرآن الكريم

  . مكتبة االنجلو المصرية: التدريس الفعال، القاهرة مهارات): 1997( إبراهيم، مجدي -1

تحقيق محيي , الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل إيضاح): 1971(ابن األنباري -2
 .دمشق, )1(ج, الدين رمضان

   .حكومة الكويت, كتاب األضداد ):1960 (كمال الدين بن محمد, ابن األنباري -3

، 1صائص، تحقيق محمد علي النجار، جالخ): 1952( ابن جنى، أبو الفتح عثمان -4
 .، دار الكتب المصرية2ط

دار : بيروت , العبر و ديوان المبتدأ و الخبر):  ت,د(  عبد الرحمن,ابن خلدون  -5
 .إحياء التراث العربي

دار : بيروت". سنن أبي داوود" اإلمام الحافظ األشعث السجستاني األزدي, أبو داوود -6
 .الفكر

تكنولوجيا تعلم اللغة العربية في الحلقة األولى من ): 2007( أبو شنب، ميساء أحمد -7
التعليم األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب والتربية باألكاديمية 

 . العربية المفتوحة، الدنمارك

المنهاج الفلسطيني األول للتعليم العام، الخطة ): 1996( أبو لغد، إبراهيم وآخرون -8
 .مركز تطوير المناهج الفلسطينية ,الشاملة، رام اهللا

 .القاهرة,  بغية الدعاة): هـ1571(عثمان بن عمر,أبي بكر -9

دار : القاهرة, 5 ط, طرق تعليم اللغة العربية): 1986(محمد عبد القادر,  أحمد - 10
 .النهضة المصرية

دار : تكوين المعلمين من اإلعداد إلى التدريب، العين): 2005( خالد طه, األحمد - 11
 . لجامعيالكتاب ا

المكتب : اإلسكندرية, المعلم والوسائل التعليمية): 2005(عبد الباقي محمد, أحمد - 12
 .الجامعي الحديث
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استخدام أسلوبين في التربية العملية وعالقتهما ): 1989( األغا، إحسان خليل - 13
باكتساب طلبة كلية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة لمهارات التمهيد واستخدام األسئلة 

 .مايو/ ، أبريل)18( ، الجزء)4( لتعزيز، دراسات تربوية، العددوا

 .غزة, )4(ط, تصميم البحث التربوي): 2002(محمود, إحسان واألستاذ, األغا  - 14

التربية العملية وطرق التدريس، ): 1989( األغا، إحسان وعبد المنعم، عبد اهللا - 15
 . ، الجامعة اإلسالمية، غزة2ط

عالية برنامج تقني في تنمية بعض مهارات ف): 2007( األغا، ماجد عيسى - 16
األصوات اللغوية لدى طلبة الصف األول الثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 . التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية ): 2008( البابا، سالم سامي - 17
بة الصف العاشر، رسالة ماجستير غير المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طل

 . الجامعة اإلسالمية، غزة, منشورة، كلية التربية

فعالية برنامج محوسب مقترح في الكسور العادية ): 2003( بارود، بسمة مصطفى - 18
في تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بغزة، رسالة ماجستير غير 

 . جامعة األقصى -ة عين شمسمنشورة، البرنامج المشترك بين جامع

الدور الحضاري للعربية في عصر العولمة، كلية ): 2001( باطاهر، بن عيسى - 19
 . اآلداب والعلوم، جامعة الشارقة، اإلمارات

أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابها، ): 2001( البجة، عبد الفتاح حسن - 20
 . دار الكتاب الجامعي: العين

صحيح البخاري، لبنان، دار إحياء التراث ): 1983(اعيل البخاري، محمد بن إسم - 21
 .اإلسالمي

مهارات االستماع في اللغة العربية وأساليب ): 1989( البدر، عفراء بدر إبراهيم - 22
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية , تعليمها والتدريب عليها في المرحلة االبتدائية

 .التربية، جامعة الملك سعود

,  التدريس المصغّر برنامج لتعليم مهارات التدريس) : 1998( جورج, براون - 23
 .دار الفكر العربي:  القاهرة,  ترجمة محمد البغدادي
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مجلة , حوسبة اللغة العربية ضرورة علمية وثقافية): 2008( البسومي، حسين - 24
 )م 26/4/2008(، شوهد بتاريخ )1799(المجتمع، العدد 

 in www.almujtamaa.mag.com 

فعالية استخدام الكمبيوتر في تدريس قواعد اللغة العربية ): 1994( البسيوني، سامية - 25
لطالب المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين 

 . شمس، القاهرة

علمية التكنولوجية، تكوين المعلم العربي والثورة ال): 1986( بشارة، جبرائيل - 26
 .المؤسسة الجامعية

دراسة تحليلية لمهارة االستماع في منهاج اللغة ): 2005( البشير، أكرم عادل - 27
العربية لصفوف الحلقة الثانية من المرحلة األساسية في األردن، المجلة التربوية، 

 . ، ديسمبر)127-99( ، ص)77( ، العدد)20( المجلد

من , ع إنتاج البرمجيات التعليمية في الوطن العربيواق): 1991( بن أحمد، محمد - 28
 . منشورات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس

 :القاهرة, مبارك التعليم، نظرة إلى المستقبل): 1992( بهاء الدين، حسين كامل - 29
 .مطابع روز

ة ، ترجم2االستخدام األقصى بطاقات الدماغ العقلي، ط): 2002( بوزان، توني - 30
 . دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع: إلهام الخوري، دمشق

ترجمة فخر الدين , التعليم المبرمج بين النظرية والتطبيق): 1983(جري, بوكزتار - 31
 .دار العلم: الكويت, القال

, )2(ط, )4(المجلد, تحقيق إبراهيم عطوة عوض):1975(أبي عيسى, الترمذي - 32
 .شركة باب الحلبي: القاهرة

أثر القراءة الجهرية والقراءة الصامتة واالستماع في ): 1991( شادية أحمدالتل،  - 33
االستيعاب لدى طالب الصف التاسع األساسي، مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم 

 ). 1( العدد, )213( اإلنسانية والتربوية، المجلد

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طالب الصف ): 2000( التويم، عبد اهللا سعد - 34
السادس االبتدائي في مقرر قواعد اللغة العربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 . التربية، جامعة الملك سعود
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دار النهضة : مهارات التدريس، القاهرة): 1989( جابر، عبد الحميد جابر وآخران - 35
 . العربية للطباعة والنشر والتوزيع

سوب التعليمي على التحصيل أثر استخدام الحا): 1999( جبيلي، إبراهيم محمد - 36
المباشر والمؤجل عند طلبة الصف الخامس األساسي في الرياضيات، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد

أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تدريس مساعدة على ): 2002(صالح, الحايك  - 37
, )31(المجلد, مجلة دراسات,اتجاهات طلبة كلية التربية الرياضية نحو الحاسوب

 .األردن, عمان,)2(العدد

, آفاق استخدام الحاسب اآللي في مجال التعليم): 1987(عبد اهللا إبراهيم, الحبيب - 38
 .الرياض, المملكة العربية السعودية, ) 28(العدد , مجلة التوثيق التربوي

برنامج تقني لتنمية مهارة العروض العملية في ): 2005( منير سليمان, حسن - 39
, كلية التربية, رسالة ماجستير غير منشورة,  كنولوجيا لدى الطالبة المعلمةتدريس الت

 .غزة, الجامعة اإلسالمية

مهارات التدريس دليل التدريب الميداني، ): 1997( الحصين، عبد اهللا وقنديل، يس - 40
 . ، الرياض3ط

الجامعة , رؤية معاصرة في مهارات التدريس الفعال): 2008(داوود درويش, حلس - 41
 .غزة, الميةاإلس

أثر نظام التعليم الخصوصي المبرمج ) : 2000(عبد الفتاح , محمد والبجة, الحيلة - 42
مؤتة , في معالجة الصعوبات القرائية والكتابية لدى طالبات الصف الرابع األساسي

 .عمان، كلية العلوم التربوية الجامعية,  )7ع(, )15مج(, للبحوث والدراسات

: تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية، عمان: )2002( الحيلة، محمد محمود - 43
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع

دار : ، عمان2مهارات التدريس الصفي، ط): 2007( الحيلة، محمد محمود  - 44
 .المسيرة للنشر والتوزيع

، 1تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، ط): 1998(الحيلة، محمد محمود  - 45
 .نشر والتوزيعدار المسيرة لل: عمان
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طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ): 1981( محمود رشدي, خاطر - 46
 .دار المعرفة: القاهرة, 2ط, ضوء االتجاهات التربوية الحديثة

إستراتيجيات التعليم اإللكتروني، ترجمة علي الموسوي ): 2005( الخان، بدر - 47
 .شعاع للنشر والعلوم: وآخران، سوريا

أثر أسلوب التدريس المصغّر في أداء بعض المهارات ): 1999( ائلةالخزندار، ن - 48
التدريسية لدى طلبة شعبة الرياضيات بكلية التربية الحكومية بغزة فلسطين، رسالة 

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األقصى، غزة

آفاق : ةغز, تكنولوجيا الحاسوب في التعليم): 2006(الخزندار، نائلة ومهدي، حسن  - 49
 .للطباعة والنشر

الثقافة الحاسوبية لدى طلبة الصف العاشر في ): 1998( خصاونة، منيب وصفي - 50
مدارس تربية إربد الثانية ومدى انعكاسها على اتجاهاتهم نحو الحاسوب، رسالة 

 .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد

دار الكندي : األردن أساسيات في الكمبيوتر التعليمي،): 1993( الخطيب، لطفي - 51
 .للنشر والتوزيع

مستوى االستيعاب االستماعي في اللغة العربية ): 1999( ة، إياد محمدسيالخما  - 52
لدى طالب الصف العاشر األساسي في المدارس التابعة لمديرية إربد الثانية، رسالة 

 .ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك

, مكتبة دار الكلمة, 1ط, منتجات تكنولوجيا التعليم:  )2003(محمد عطية , خميس  - 53
بعض مشكالت نظام التعليم العالي العربي ): 1989(الخوالدة، محمد محمود . القاهرة

 )10(العدد, ومسوغات تجديده، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي

نشر أساليب تدريس اللغة العربية، دار الفالح لل): 2000( الخولي، محمد علي - 54
 .والتوزيع

التدريس المصغر التكوين والتنمية ): 2005(محمد جهاد, محمد وجمل,  الدريج - 55
 .دار الكتاب الجامعي: العين, المهنية للمعلمين

الهيئة العامة : القاهرة, 9 ط, مختار الصحاح): 1962( محمد بن أبي بكر, الرازي - 56
 .لشئون المطابع األميرية
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ر استخدام المدخل الدرامي على تنمية مهارة أث): 2004( رجب ثناء عبد المنعم - 57
الفهم االستماعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، مجلة القراءة والمعرفة، يناير، 

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس)3( العدد

التدريس العام وتدريس اللغة العربية، ): 1999( الرشيدي، سعد وصالح، سمير - 58
 .التوزيعمكتبة الفالح للنشر و: الكويت

برنامج تقني مقترح إلكساب مهارة طرح األسئلة ): 2001( الرنتيسي، محمود  - 59
لطلبة الدراسات االجتماعية بالجامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 .الجامعة اإلسالمية، غزة

، الجامعة )2ط (المرشد في تدريس اللغة العربية،): 1999( زقوت، محمد  - 60
 . ةاإلسالمية، غز

, مهارات االستماع وكيفية التدريب عليها:مقالة بعنوان):2008(مسعد محمد, زياد - 61
 t_6926.html‐http://www.ibtesama.com/vb/showthread 12,3,2007بتاريخ شوهد

عالم : القاهرة, ومهاراته ماذجهن:  التدريس ):2003(الحميدكمال عبد , زيتون - 62
 .الكتب

: مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس، القاهرة): 2001( زيتون، حسن حسين - 63
 .عالم الكتب

تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات ): 2002( زيتون، كمال عبد الحميد - 64
 .عالم الكتب: واالتصاالت، القاهرة

ة واإلعالم، القاهرة، دار المنار للنشر اللغة العربي): 2003( سالم، رشاد محمد  - 65
 .والتوزيع

معوقات تعلم الحاسوب وتعليمه في المدارس ): 2001( ، عادل محموديالسرطاو - 66
الحكومية بمحافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

استخدام الحاسوب واإلنترنت في ): 2003( دل، عايوالسرطاوسعادة، جودت  - 67
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: ميادين التربية والتعليم، عمان

البرامج ,  المعوقات, األهمية, من فنون اللغة المفهوم): 2008( فراس,  السلتيني - 68
 .عالم الكتب الحديث: عمان, التعليمية
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ب، مكتبة الفالح للنشر تكنولوجيا التعليم والتدري): 2005( السلطان، عادل - 69
 .والتوزيع

دار : القاهرة,التوجيه في تدريس اللغة العربية): 1983( السمان، محمود علي - 70
 .المعارف

 .سورية, جامعة دمشق, طرائق تدريس اللغة العربية): 1988(محمود أحمد, السيد - 71

تنمية مهارات النحو لدى طالب المرحلة الثانوية باستخدام ): 1992( السيد، حسن - 72
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين , لحاسوب كمساعد تعليميا

 .شمس، القاهرة

قياس مهارات االستماع لدى تالميذ الصفوف ): 1985( سيد، عبد الوهاب هاشم  - 73
الثالثة األخيرة من الحلقة األولى للتعليم األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 . التربية، سوهاج

برنامج مقترح لتنمية مهارات االستماع وآدابه ): 1988( ، عبد الوهاب هاشمسيد - 74
لدى تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة من الحلقة األولى للتعليم األساسي، رسالة 

 .غير منشورة، كلية التربية، سوهاج دكتوراه

دار المناهج للنشر : عمان: أساسيات التدريس): 2005( شبر، خليل وآخرون  - 75
 .زيعوالتو

أثر توظيف الحاسوب في تدريس النحو على ): 2005( شتات، سمير محمود  - 76
تحصيل طلبة الصف الحادي عشر واتجاهاتهم نحوها واالحتفاظ بها، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

ج مؤسسة الخلي: أساسيات في تعليم اإلمالء، القاهرة): 1984(شحاتة، حسن  - 77
 .العربي

 .مؤسسة الخليج العربي: القراءة، القاهرة): 1984(شحاتة، حسن - 78

فعالية برنامج تدريبي ): 2002( ، محمد عبد المنعم والشيخ، نوال عبد اهللاشحاتة - 79
مقترح في تنمية المهارات التدريسية لدى معلمات الرياضيات في المرحلة االبتدائية، 

، ديسمبر، كلية التربية، جامعة عين )83( دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد
 .شمس
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مهارة االستحواذ واالستئثار على "مقالة بعنوان): 2008(أنور محمد, شرف الدين - 80
  )25,2,2009(شوهد بتاريخ, "انتباه الطالب طول الدرس                    

r.com/vb/showthread.php?t=247799http://www.moudi 

 .دار المعارف: القاهرة, اللغة عند الطفل): 1956(صالح, الشماع - 81

المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة ): 1996( الشنطي، محمد صالح - 82
 .، دار األندلس للنشر والتوزيع)4ط(العربية وفنونها، 

, ن الحادي والعشرينتربية المعلم للقر):1995(محمد, محمود وسعيد, شوقي  - 83
 .مكتبة العبيكان: الرياض

إستراتيجية مقترحة لتطوير المهارات ): 2002( الصادق، ممدوح عبد العظيم - 84
 التدريسية لدى طالب التربية العملية بكليات التربية، مجلة التربية العلمية، المجلد

 .، ديسمبر)4( ، العدد)5(

أثر الدمج بين التدريس ): 2006( صالح، سمير يونس والكندري، وليد أحمد  - 85
المصغّر والنمذجة في تنمية بعض مهارات التدريس لدى طالب كلية التربية األساسية 

 .، نوفمبر)118 (شعبة اللغة العربية، دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد

أثر برنامج محوسب بأسلوبي التعليم الخصوصي ): 2008(صيام، هاني علي  - 86
لتدريس وحدة الطاقة على المهارات العلمية لدى طلبة الصف  والتدريب والممارسة

 .السابع األساسي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

تدريس العربية في التعليم العام ): 2001( طعيمة، رشدي ومناع، محمد السيد - 87
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة2نظريات وتجارب، ط

التدريس في اللغة العربية، ): 1984(ل والحمادي، يوسفظافر، محمد إسماعي - 88
 .دار المريخ للنشر: القاهرة

أثر استخدام إجراءات التعليم حتى التمكن على تمكن ): 1988( عبد الحميد، أحمد - 89
الطالبات المعلمات من بعض مهارات تخطيط الدروس اليومية، حولية كلية التربية، 

 .العدد السادس

إعداد المعلم وتدريبه ورعايته، المؤتمر القومي ): 1996( عبد الرحمن، نبيل - 90
للتطوير، الجمعية المصرية للتنمية والطفولة باالشتراك مع وزارة التربية والتعليم، 

 .القاهرة
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برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات ): 2003( عبد الرحمن، هدى مصطفى محمد - 91
ن عقلياً القابلين للتعليم، مجلة االستماع لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي المختلفي

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس)23( ، العدديونيهالقراءة والمعرفة، 

وزارة التربية , نشرة تربوية,  مهارات التدريس): 2008( انشراح, عبد الفتاح - 92
 .)مin )22/4/2008,المنطقة الغربية التعليمية,دولة اإلمارات, والتعليم

http://asi2007.jeeran.com/files/107418.doc 

برنامج مقترح لتدريس النصوص األدبية ): 2002( عبد اهللا، مختار عبد الخالق - 93
باستخدام الحاسوب وأثره على التحصيل المعرفي وتنمية مهارات التذوق األدبي لدى 

بحث محكّم، المجلة التربوية، جامعة جنوب الوادي، تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 
 .، يناير)17(العدد 

 ."أساليبه-أدواته-البحث العلمي مفهومه): "2002(ذوقان وآخرون, عبيدات - 94

األسرار العجيبة لالستماع واإلنصات، بيروت، دار ): 2000( عثمان، أكرم مصباح - 95
 .ابن حزم

مهارات ) المعلمات/ الطالبات(واقع ممارسات ): 2003( العثيمين، لطيفة صالح - 96
تدريس النصوص األدبية في المرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات لطلبة ): 2001( العجلوني، خالد - 97
 اسات، الجامعة األردنية، المجلدالمرحلة الثانوية في مدارس مدينة عمان، مجلة در

 .)101-85(، ص)1(، العدد 28

فاعلية استخدام التدريس المصغّر لبرامج كليات التربية ): 1997( عجيز، عادل - 98
على تنمية المهارات التدريسية لطالب الدبلوم العام، المؤتمر العلمي التاسع، الجمعية 

 .المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة

أثر تدريب الطلبة المعلمين في الجامعة اإلسالمية على ): 1999( حمدعسقول، م - 99
بعض مهارات التدريس في تغيير اتجاهاتهم نحو مهنة التدريس، مجلة الجامعة 

 .، يناير)1( ، العدد)7( اإلسالمية، المجلد

دور المنهج التكنولوجي في بناء برنامج لتدريب المعلم ): 2000( عسقول، محمد - 100
زة، المؤتمر العلمي الثاني الدور المتغير للمعلم العربي في مجتمع المعاصر في غ

 .الغد، المجلد األول
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:  عمان,  الكافي في أساليب تدريس اللغة العربية) : 2006( محسن علي ,عطية - 101
 .دار الشروق للنشر والتوزيع

 العرب وعصر المعلومات، مجلة عالم المعرفة، العدد): 1994( علي، نبيل - 102
 دار المناهج للنشر والتوزيع:  عمان, )184(

: الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية، عمان): 2004( عيادات، يوسف أحمد - 103
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع

طرق تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم ): 2005( العيسوي، جمال وآخران  - 104
 .دار الكتاب الجامعي: األساسي بين النظرية والتطبيق، العين

هل الحاسب اآللي غير محايد ثقافياً، رسالة ): 1990(يسي، السيد أحمد محمدالع - 105
 ).34(الخليج العربي، العدد

 .إحياء علوم الدين): 1994(أبي حامد, الغزالي - 106

تصميم الدراما كأسلوب تدريس، ورقة عمل مقدمة ): 1997( الغول، يوسف - 107
 .20/11/1997-17 لمهرجان المسرح األردني الخامس، عمان،

تربويات الحاسوب وتحديات القرن الحادي والعشرين، ): 1998(إبراهيم, ارالف - 108
 .دار الفكر العربي: القاهرة

تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن ): 2000( الفار، إبراهيم عبد الوكيل - 109
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة)2ط(الحادي والعشرين، 

عليمية ودراسة أثرها في تصميم برمجية ت): 2003( فارس، عبد اإلله عقلة  - 110
تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية وفروعها، رسالة ماجستير 

 .غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد

كفايات التدريس، المفهوم التدريب األداء، ): 2003( الفتالوي، سهيلة محسن - 111
 .دار الشروق للنشر والتوزيع: عمان

طوير برنامج التربية العملية في جامعة قطر على ت): 1994( فخرو، عائشة  - 112
 عةجام, كلية التربية, غير منشورة دكتوراهضوء إجراءات التعلم حتى التمكن، رسالة 

 .شبين الكوم, المنوفية
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الفجوة الرقمية في المجتمع العربي وأثرها على اللغة ): 2006( فرح، منصور - 113
اللغة العربية "  العربية، مجمع اللغة العربية بدمشق، المؤتمر السنوي الخامس بعنوان

 .)م22/11/2006- 20 ("في عصر المعلوماتية

ره في تنمية مفاهيم التربية برنامج محوسب ودو) : 2008(الفرع، صالح الدين  - 114
الوقائية في التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي، رسالة ماجستير، كلية 

 .التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة

االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة : (1998)محمد رجب, فضل اهللا - 115
 .عالم الكتب: القاهرة,العربية 

مؤسسة الرسالة للطباعة ,  )4 ط(, لقاموس المحيطا): 1994( الفيروز آبادي - 116
 .والنشر والتوزيع

واقع ممارسة الطالب المعلمين ): 2007( القحطاني، عادل بن عبد اهللا منصور - 117
مهارات تدريس التعبير في الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة، رسالة ماجستير 

 . غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات التدريس لدى ): 1993( نياقزامل، سو - 118
الطالب المعلمين بكلية التربية شعبة التاريخ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية 

 . التربية، جامعة المنوفية

طرائق التدريس العامة في عصر ): 2006( فخر الدين وآخران,  القال - 119
 .دار الكتاب الجامعي: العين, المعلومات

عالم : التدريس بالتكنولوجيا الحديثة، القاهرة): 2006( نديل، أحمد إبراهيمق - 120
 . الكتب

، 2اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس، ط): 2001( كوجك، كوثر حسين - 121
 .عالم الكتب: القاهرة

أثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات على النمو المهني ): 2001( اللولو، فتحية - 122
غير منشورة، البرنامج المشترك بين  دكتوراهات التربية بغزة، رسالة لطلبة العلوم بكلي

 .جامعة األقصى -جامعة عين شمس، 

وزارة التربية , تكنولوجيا الحاسوب والعملية التعليمية): 2006(حورية, المالكي  - 123
 .قطر, الدوحة, والتعليم
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 .ظدار حاف: الرحيق المختوم، جدة): هـ 1422( المباركفوري، صفي الرحمن - 124

تكنولوجيا المعلومات والعملية التعليمية التعلمية، ): 2008( محمد، الطيب - 125
شوهد fichiers/tayeb.html‐http://site.voila.fr/cprma/index ، )1ص(

 ).3/4/2009(بتاريخ

التعليمية نظرة تحليلية، مجلة التربية  تطوير البرامج): 1990( محمد، فتحية - 126
 .دار المطبوعات الحديثة: المعاصرة، اإلسكندرية

مركز : دراسات عربية، القاهرة –تكنولوجيا التعليم ): 1999( محمد، مصطفى - 127
 . الكتاب للنشر

تعليم وتعلم مهارات التدريس في عصر ): 2005(صالح الدين عرفة,  محمود - 128
 .الكتبعالم : القاهرة, المعلومات

أثر ): 2006( محمود، جمال الدين إبراهيم والبطراوي، عبد الحميد عبد الهادي - 129
استخدام الموديوالت التعليمية في تنمية بعض مهارات التدريس واالتجاه نحو مهنة 
, التدريس لدى الطالب المعلم بكلية التربية، دراسات في المناهج وطرق التدريس

 . ، نوفمبر)118العدد(

دار الفكر  :القاهرة ,التربية وثقافة التكنولوجيا): 2003( ي أحمدعل, مدكور - 130
 .العربي

دار الفكر : تدريس فنون اللغة العربية، القاهرة): 2000( مدكور، علي أحمد - 131
 . العربي

مهارات االستماع وأثرها على التعبير التحريري  ):1990(مدكور، علي أحمد - 132
رابطة التربية الحديثة، , دراسات تربويةلتالميذ الصف األول من المرحلة اإلعدادية، 

 .، القاهرة)24ج(, )5مج(

: المعلم والمناهج وطرق التدريس، الرياض): 1984( مرسي، محمد عبد العليم - 133
 .عالم الكتب

مدى تمكن معلمات المجال األول من مهارات تدريس ): 2004( المسكري، عزة - 134
ولى من التعليم األساسي في سلطنة القراءة الجهرية لتالميذ الصف الرابع في الحلقة األ

 . عمان، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس
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المكتبة العصرية :بيروت, تحقيق محمد القطب, رياض الصالحين): 1992(مسلم - 135
 .للطباعة والنشر

فاعلية برنامج بالوسائل المتعددة في تنمية ): 2006( المصري، يوسف سعيد - 136
كتابي واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثامن األساسي، رسالة مهارات التعبير ال

 . ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 .جامعة بيت لحم, الحوسبة التعليمية): 1994(سليم, منى والزغبي, مطر - 137

االستماع والتحدث والقراءة والكتابة مرتكزات ): 2006( المعبر، سمير بن يحيى - 138
 ).2( ، العدد)9( العربية، علوم اللغة، المجلدأساسية لعلوم اللغة 

دار , خصائص العربية وطرائق تدريسها):  1998(نايف محمود, معروف - 139
 .بيروت, 5ط, النفائس للطباعة والنشر والتوزيع

أثر حفظ القرآن الكريم على تنمية مهارات االستقبال ): 2007( معلَّم، فايزة جميل - 140
) 12,3,2008(شوهد بتاريخ  ,ئي بمكة المكرمةلدى تلميذات الصف األساسي االبتدا

http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/vol14/f14.htmin . 

, سلسلة الحاسوب في التعليم, استخدام الحاسوب في التعليم): 2005(مجد, معمر - 141
 .فلسطين, والتعليموزارة التربية 

فاعلية برنامج مقترح في إكساب كفايات التدريس ): 2004( المال، نهى محمد - 142
بالتعليم التعاوني لدى الطالبات المعلمات بقسم الدارسات اإلسالمية بكليات التربية 

 .للبنات، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الرياض

تصور إلعداد كتب المرحلة :)2006(لعلومالمنظمة العربية للتربية والثقافة وا - 143
 .تونس,)االبتدائية ألبناء الجاليات العربية في الخارج

برنامج مقترح لتطوير تدريس مقرر للصف ): 1999( المهوس، وليد إبراهيم - 144
األول الثانوي باستخدام الحاسوب وأثره على تحصيل الطالب واتجاهاتهم، رسالة 

م االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن مسعود، ماجستير غير منشورة، كلية العلو
 . الرياض

برنامج حاسوبي ): 2005( موسى، محمد محمود ومحمد، عبد الرحمن الصغير - 145
مقترح في تدريس قواعد النحو العربي وأثره على تحصيل طالب المرحلة الثانوية 
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ن شمس، للقواعد واالتجاه نحوها، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عي
 . ، يوليو)45( العدد

: ترجمة سامي ناشد، القاهرة, )2ط(, تنمية وعي القراءة): 1978(ماريون, مونرو - 146
 .دار المعرفة

مركز : األردن, الحاسوب وتطبيقاته التربوية): 2002(إياد وآخرون, النجار - 147
 .النجار الثقافي

رية الدراما التعليمية نظ): 2000( نصار، محمد يوسف و صوالحة، معتصم - 148
 .المركز القومي للنشر: وتطبيق، األردن

قياس اتجاهات معلمي الحاسوب نحو تدريس مبحث ): 1999( نصار، يوسف - 149
الحاسوب التعليمي وعالقة ذلك بجنسهم وسنوات خبرتهم، رسالة ماجستير غير 

 . منشورة، جامعة اليرموك، إربد

مهارات مستوى أداء طلبة األول الثانوي في ): 1997( نصر، حمدان علي - 150
 ، الجزء)13( االستماع في ضوء المؤشرات السلوكية ذات العالقة، كلية التربية، العدد

)2.( 

دار أسامة للنشر : عمان, الشامل في تدريس اللغة العربية): 2004(علي, النعيمي  - 151
 .والتوزيع

استخدام أسلوب التسجيل المرئي في التعليم ): 1994(النقشبندي، عبد السالم - 152
 ).30(التربية المعاصرة، العدد التقني، مجلة

, دراسة في مسرح الطفل, القيم التربوية): 2002(النقيب، إيمان العربي - 153
 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية

أثر استخدام الحاسب اآللي في إكساب الطالبات ): 2000( النمري، حنان سرحان - 154
ي اتجاهاتهن نحو المعلمات مهارات تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانية وف

استخدامه في التدريس، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى، 
 .السعودية

 .دار العلم: بيروت,شرح صحيح مسلم): 1992(محيي الدين, النووي - 155
تدريس مهارات االستماع ) : 2005( فائزة, عبد الرحمن والعزاوي,  الهاشمي - 156

 .عمان :دار المناهج,من منظور واقعي
أثر برنامج مقترح في التعليم المبرمج لرفع مستوى ) : 2007(الهبيل، سلوى  - 157

 .التحصيل في مادة اللغة العربية لدى الطلبة ذوى االحتياجات الخاصة بمحافظة غزة
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أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والتعلم الفردي من ): 2001( هديب، بثينة - 158
والمؤجل لطالبات الصف العاشر األساسي خالل الحاسوب في التحصيل المباشر 

 . إربد, لقواعد النحو العربي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك

, مجلة العلوم اإلنسانية, الحاسوب وتعلم اللغة العربية): 1999(عايد, الهرش - 159
 .ديسمبر, )12(العدد

برمجية أثر استخدام ): 2004( الهرش، عايد حمدان وأبو جاموس، عبد الكريم - 160
تعليمية في تحصيل طالب الصف السابع األساسي في مادة اللغة العربية، دراسات في 

 . القاهرة, ، كلية التربية، جامعة عين شمس)94(المناهج وطرق التدريس، العدد 

تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها ): 2003( الهرش، عايد حمدان وآخران - 161
 . الحريةمطبعة : وتطبيقاتها التربوية، إربد

اإلعجاز العلمي في آيات السمع والبصر في القرآن ): 2006( الهاللي، صادق - 162
 ). 3ط(الكريم، 

أثر تنوع إستراتيجيات تقديم برامج الكمبيوتر ): 2002( الهواري، خالد فاروق - 163
متعدد الوسائل في تنمية بعض مهارات االستماع والقراءة لدى تالميذ الصف الخامس 

كتوراه غير منشورة، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، االبتدائي، رسالة د
 .جامعة األزهر

دار ,  تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية): 1998( فاضل فتحي, والي - 164
  .األندلس للنشر والتوزيع

كتاب لغتنا الجميلة للصف األول ): 2002(وزارة التربية والتعليم الفلسطينية - 165
 .رام اهللا, فلسطين, )1(ط, والثاني األساسي

طرق تعليم اللغة العربية، وزارة التربية ): 1986( يونس، فتحي وآخران - 166
  .والتعليم، مصر
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  ) 1( ملحق رقم 
 *بسم اهللا الرمحن الرحيم

  غزة -الجامعــة اإلسالميـــــــة 
  عليــــا عمادة الدراسات ال

   كليــــــة التربيـــــة
  قســم المناهج وطرق التدريس 

  
 .استطالع آراء السادة أعضاء لجنة المحكمين حول بطاقة المالحظة:الموضوع

  .حفظها اهللا/  حفظه................................................................. ة/السيد
  

  .وبعد السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

تقوم الباحثة بإعداد بطاقة مالحظة وذلك ضمن دراسة لنيل درجة الماجستير في قسم المناهج 

  :وطرق التدريس بعنوان

/ الطالبات(برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى

  .في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة) المعلمات

عرض على سيادتكم بطاقة المالحظة في مهارات التمهيد وتنويع المثيرات لذلك تتشرف بأن ت

وترجو منكم التكرم باالطالع عليها وإبداء , والغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية

 :الرأي فيها حول

مدى مالءمة الفقرات لمهارات التمهيد وتنويع المثيرات والغلق عند تدريس االستماع  •
  .يةفي اللغة العرب

  .مدى تغطية الفقرات للمهارات التدريسية المراد تنميتها •
 .مدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات •
 .حذف أو تعديل أو إضافة فقرات حسب ما ترونه مناسباً •
وإن تفضلتم بمقترحات أخرى تعينها على طريق الهدف المنشود وترشدها إلى  •

 .الصواب
 

  ,,,,شاكرين لكم حسن تعاونكم

  هناء خميس أبودية: الباحثة                                                                 
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لمهارات التمهيد وتنويع ) المعلمة/الطالبة(الصورة األولية لبطاقة مالحظة أداء 

  عند تدريس االستماع في اللغة العربية  المثيرات والغلق
  مهارة التمهيد 

 السلوآي تحقيق األداءاألداء السلوآي الرقم
  
1‐ 

  :مدى توافر مهارة التمهيد . أ
 تقوم بعمل تمهيد للدرس

 ال نعم
  

  
2‐  
3‐  
4‐ 
5‐  
6‐  
7‐ 
8‐ 

  :أساليب ممارسة مهارة التمهيد . ب
  . سرد قصة سرد قصة قصيرة

 . فزوره أو أحجية 
  . عرض وسيلة تعليمية 

  . أحداث جارية
  . موقف تمثيلي

  . أسئلة عن الدرس الماضي
 .أساليب أخرى

  ال نعم
  
  
  
  
  

 

  
  
9‐  

10‐  
11‐ 
12‐  
13‐  
 

  :تقويم أداء مهارة التمهيد. ج
  

  .توظيف التمهيد لتحقيق أهداف الدرس الجديد
   .مالءمة التمهيد لخصائص الطالب

  .مناسبة التمهيد لموضوع الدرس الجديد
  . مراعاة التمهيد للزمن المخصص له
 .العمل على أن يكون التمهيد مشوقا

جيد ممتاز
 جدًا

ضعيفمقبول جيد

     

  
 :مقترحات أخرى

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

  
  

  مهارة تنويع المثيرات
 تحقيق األداء السلوآياألداء السلوآي الرقم
  :مدى توافر مهارة تنويع المثيرات . أ-1

 .للدرس تنويع المثيراتتقوم بعمل 
 ال نعم

  
2      - 

  
  
  
 

  :أساليب ممارسة مهارة تنويع المثيرات . ب
  .التنوع الحرآي

 .تغيير نبرات الصوت
  .الترآيز

  .تحويل التفاعل
  .الصمت
 . في استخدام الحواس  التنويع

  ال نعم
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3    -  
  

4    -  
  

5    - 
  

6     -  
7     -  

  
‐8      
9    - 
10  - 

  :تقويم أداء مهارة تنويع المثيرات. ج
  

بشكل مناسب أثناء الدرس لتحقيق أهداف تتحرك 
  .معينة

تنوع من اإليماءات الجسدية حسب ما يقتضيه 
  . الموقف التعليمي

تغير من نبرات صوتها وشدته حسب الموقف 
  التعليمي 

تستخدم أساليب الترآيز من عبارات وإشارات 
  . لتحقيق أهداف معينة

. تراعي استخدام فترات صمت فعالة أثناء الدرس
خدم أنماط اتصال متنوعة لجذب انتباه الطالب تست

  . لموضوع الدرس
تنوع من أنماط التفاعل إلثارة الطالب لموضوع 

 . الدرس

جيد ممتاز
 جدًا

ضعيفمقبول جيد

     

  
  :مقترحات أخرى

..................................................................................................................................................... 

  الغلق  مهارة
  تحقيق األداء السلوآياألداء السلوآي الرقم

 
  
1‐ 

  مدى توافر مهارة الغلق . أ
 .تقوم بعمل غلق للدرس

 ال نعم
  

  
2‐  
3‐  
4‐  
5‐  
6‐  
7‐ 

  :أساليب أداء مهارة الغلق  . ب
  . التأآيد حول مفهوم جديد تعلمه الطالب

  . حول موضوع الدرس  ختام المناقشة
  . الرئيسية في الدرس  تلخيص األفكار

  . التعقيب على فيلم شاهده الطالب
  . طرح أسئلة تقويمية لما تم تعلمه

 .أساليب أخرى

  ال نعم
  
  
  
  

 

  
  
8‐  
9‐  

10‐  
11‐ 

  : تقويم أداء مهارة الغلق. ج
  

  . الربط بين عناصر الدرس وتنظيمها
  . ساسية لموضوع الدرستلخيص أهم النقاط األ

  . جذب انتباه الطالب وتوجيههم لنهاية الحصة
 .إنهاء عرض الدرس في الزمن المحدد

جيد ممتاز
 جدًا

ضعيفمقبول جيد

     

  
  :مقترحات أخرى

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................  
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لمهارات التمهيد وتنويع ) المعلمة/الطالبة(ة أداء الصورة النهائية لبطاقة مالحظ

 عند تدريس االستماع في اللغة العربية المثيرات والغلق

رة
ها
الم

 

قم
لر
ا

 

 األداء السلوآي 

 تحقيق األداء السلوكي

5 4 3 2 1 

ضعيف مقبول جيدجيد جداًممتاز

ـيد
ــ

هـ
تم
ال

 

توظف أسلوب التمهيد المناسب لموضوع  -1
.ستماع الجديددرس اال

     

      .توظف التمهيد لتحقيق أهداف الدرس الجديد 2‐
 

تربط درس االستماع بخبرات سابقة لدى  3‐
 .الطالب

      
 

      .تعمل على أن يكون التمهيد مشوقًا -4
 

توجه انتباه الطالب نحو موضوع درس  -5
 .االستماع

      
 

ت
را
ـي
ــ

مث
 ال
ـع
ــ

يـ
نو
ت

 

كل مناسب أثناء الدرس لتحقيق تتحرك بش -6
.أهداف معينة

     

تنوع من اإليماءات الجسدية حسب ما  -7
. يقتضيه الموقف التعليمي

     

تغير من نبرات صوتها وشدته حسب الموقف  -8
.التعليمي

     

تستخدم أنماط اتصال متنوعة لجذب انتباه  -9
. الطالب لموضوع الدرس

     

نماط التفاعل إلثارة الطالب تنوع من أ-10
.لموضوع الدرس

     

     . توظف الحواس لتحقيق أهداف الدرس-11

ـق
ــ

لغل
ا

 

توظف أسلوب الغلق المناسب لدرس -12
 .االستماع

      
 

      . تربط بين عناصر الدرس ببعضها-13
 

     .تلخص أهم النقاط األساسية لموضوع الدرس14‐

      . باه الطالب لنهاية الحصةتوجه انت15‐
 

تنهي عرض درس االستماع في الزمن 16‐
 .المحدد
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  ) 2( ملحق رقم
 استطالع آراء السادة أعضاء لجنة المحكمين حول البرنامج المحوسب

 
  غزة -الجامعــة اإلسالميـــــــة
 عمادة الدراسات العليــــا 

  كليــــــة التربيـــــة 
  هج وطرق التدريسقســم المنا

  
  . تحكيم برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع :الموضوع

  
  .حفظها اهللا/  حفظه.................................................................. ة/السيد

  .…السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد
والتقدير لحسن تعاونكم في خدمة البحث  يسعد الباحثة أن تتوجه لسيادتكم بخالص الشكر

انطالقاً مما توصلت إليه الدراسات التربوية من فاعلية التدريس بمساعدة الحاسوب . العلمي

  .بصفته يربط  بين العلم النظري والتطبيق العملي لموضوع ما

 برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع فيلهذا فقد عملت الباحثة على بناء 

 .بغزة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية) المعلمات/ الطالبات(اللغة العربية لدى 

لذلك تتشرف بأن تعرض على سيادتكم البرنامج المتمركز حول مهارات التمهيد وتنويع 

من خالل , وترجو من سيادتكم االطالع على البرنامج وإبداء الرأي فيه,  المثيرات والغلق

  .وأساليب تقويمه, وأنشطته, ومحتواه, المرفقة بالبرنامج والتي تتضمن البرنامجتعبئة االستبانة 

  

  

 

 مع خالص الشكر والتقدير

                                                                 

  هناء خميس أبودية: الباحثة
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  استبانة استطالع الرأي لتحديد درجة مناسبة البرنامج المحوسب

 اقتراحات وتعديالت غير مناسبمناسبد المراد معرفة آراء المحكمين بهاالبنو

:أهــــداف البرنامج:أوالً

   .مصاغة بصورة دقيقة وواضحة

    .متسمة بالتنوع

    .ممكنة التحقق

    .قابلة للقياس والمالحظة

 :محتـــوى البرنامج:ثانياً

   .مرتبط بأهداف البرنامج

    .قة منطقيةمنظم بطري

    .متضمن مادة تعليمية واضحة

    .المادة التعليمية مقدمة بطريقة شيقة

    .متضمن صور وأصوات وألوان مناسبة

:أنشـــطة البرنامج:ثالثاً

    .متناسبة مع محتوى البرنامج

    .مرتبطة باألهداف

    .متصفة بالتنوع

  .مناسبة إلثارة دافعية الطالبات

   .زودة بالتعزيز والتغذية الراجعةم

 :أساليب تقويم البرنامج:رابعاً

    .متدرجة من حيث السهولة والصعوبة

   .مراعية للفروق الفردية بين الطالبات
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 ) 3( ملحق رقم
  الخطة التنفيذية المقترحة لتعليم بعض مهارات تدريس االستماع باستخدام البرنامج المحوسب

اليوم 
والتاريخ

 التدريب مكان الموضوع نوع اإلجراء الزمن

  الثالثاء
10/3 

تصوير التطبيق  11-1
 القبلي

تم تطبيق بطاقة المالحظة على عينة الدراسـة  
  .قبل تطبيق البرنامج بمشاركة زميلة الباحثة
 توزيع نسخ البرنامج المحوسب على الطلبة

  
W 312  
 

الخميس 
12/3  

8 -9  
  

9 -1 

  محاضرة
   

  مهيدمهارة الت
 عروض فيديو+ 

أهداف , مهارة االستماع، أهمية االستماع
  . تدريس االستماع

عرض الوحدة األولى من البرنامج وهي مهارة 
التمهيد وعرض األنشطة التعليمية المصاحبة لها 

 .  وفيديو لدرس توضيحي لفن االستماع

  
قاعة الوسائل 

 التعليمية 

الخميس 
19/3 

8 -9  
  

9 -1 

  محاضرة 
  
نويع مهارة ت

   مثيرات
 عرض فيديو + 

خطوات تدريس االستماع، ومناقشـة تكليـف   
  . التدريب التطبيقي لمهارة التمهيد

عرض الوحدة الثانيـة وهـي مهـارة تنويـع     
المثيرات وعرض األنشطة ومناقشتها وتـدريب  
الطالبات عليها وتصوير هـن للتقيـيم الـذاتي    

  .وعرض درس توضيحي لتوضيح المهارة

  
 قاعة الوسائل
 التعليمية 

الخميس 
26/3 

8 -9  
  
9 -1 

  محاضرة
  

   مهارة الغلق
   عرض فيديو+

مناقشة تكليف التدريب التطبيقي للمهارة الثانية 
  .واألنشطة والتكليفات

عرض الوحدة الثالثة ومناقشة األنشطة 
  .واالختبارات وتدريب الطالبات عليها

وعرض درس توضيحي جديد لتوضيح بعض 
 .تطبيق المهارة

  
عة الوسائل قا

 التعليمية

الخميس 
2/4 

8 -9  
9 -2 

تصوير التطبيق 
 البعدي 

  .مناقشة كاملة من البرنامج المحوسب
تم تصوير الطالبات لتطبيق بطاقة المالحظة 

البعدية عليهن حتى يتم عرضها بمشاركة 
  .الزميلة لتعبئة بطاقة المالحظة البعدية

  
W 312  
 



   

- - 197 -- 
 

  )  4(  ملحق رقم

 لبرنامج المحوسباألطر التطبيقية ل

     
  :اسم البرنامج   

/ الطالبات( برنامج محوسب لتنمية بعض مهارات تدريس االستماع في اللغة العربية لدى
  .في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة) المعلمات

     
   : مقدمة البرنامج    

ل الحاسب اآللي فيوذلك بعد دخو, يعتبر العصر الحالي عصر المعلومات والثورة المعرفية
وأصبح التدريس بالحاسوب ينال االهتمام, مجاالت الحياة المختلفة كالتربية والتعليم واإلدارة

وتبين أن اللغة العربية لغة مطواعة للمعالجة. الكبير على شتى األنظمة التربوية العالمية
ويعتبر.  لمختلفةوهي السد المنيع الذي نتحصن به من خطر اختالط الثقافات ا, الحاسوبية

ومؤثرة في تعلم القراءة, االستماع من أهم مهارات اللغة العربية لما له من مكانة مهمة
وقد استخدمت الباحثة أسلوب التدريس بمساعدة الحاسوب الذي يندرج منه التمرين.  والكتابة

ت التمهيدعلى التدريب ألداء مهارا) المعلمة/  الطالبة( فهذا األسلوب يساعد, والممارسة
. وتنويع المثيرات و الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية بشكل منظم وبدقة وإتقان

)المعلمة/  للطالبة( ويتميز هذا األسلوب باإلثارة والجاذبية وتقديم التغذية الراجعة الفورية
لتعلم الطالب كما يعتبر من األساليب المناسبة, باإلضافة إلى التعزيز عند اإلجابة الصحيحة

  .ذوي التحصيل المنخفض
 
  

  

 الوحدة األولى
  ) المعلمة/  الطالبة(مرحبًا بِك أيتها 

  مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  : المقدمة

  : معلمة المستقبل/عزيزتي طالبة اليوم  
تى تصل إلى التمكن إّن المعلمة بحاجة دومًا إلى االرتقاء بمستوى مهاراتها في عرض الدرس ح

. ، ألن هناك مواقف عديدة تتطلب من المعلمة أن تقوم بالدور الرئيسي في داخل الغرفة الصفية
حيث تعتمد مهارة التمهيد على موهبة المعلمة , ومن مهارات عرض الدرس مهارة التمهيد

ضمن مع عدم إغفال مشاعر الطالب حتى ت, وقدرتها في جذب انتباه الطالب للدرس الجديد
.المعلمة تجاوب الطالب معها أثناء الدرس
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  : الهدف العام   

تنمية مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية باعتبارها من المهارات األساسية       
  .عند عرض الدرس

  
  : األهداف السلوآية

  : أن بعد اجتياز البرنامج أن تصبح قادرة على)  المعلمة/  الطالبة( يتوقع من
  .ُتعّرف مفهوم مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية -1

  .تعّدد أغراض مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية -2

 .تصّنف متطلبات التمهيد الفعال عند تدريس االستماع في اللغة العربية -3

 .يةتمّيز بين أنواع التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العرب -4

 .تحّدد أساليب التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية  -5

 .تبدي رأيها باألسلوب المناسب للتمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية -6

 .تدلي بأمثلة عن أساليب التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية -7

 .لغة العربيةتحّدد مواقيت استخدام التمهيد عند تدريس االستماع في ال -8

 .تحّدد مدة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية -9

  .تعّدد األخطاء التي يجب أن تتجنبها المعلمة في تمهيد درس االستماع في اللغة العربية - 10

ة            - 11 دريس االستماع في اللغ د ت د عن ة التمهي ويم فعالي ة في تق تتعّرف على الطرق المتبع
 .العربية

 
 

  

  الدرس األول
فكرة تمهيد الطالب للدرس ليست بجديدة على الممارسات التعليمية، فقد استخدمها المعلمون    إّن

تهم  , المتمرسون على مر العصور آأسلوب إلثارة اهتمام الطالب ادة دافعي اههم   , وزي وجذب انتب
  .للدرس الجديد

ق  ذي يضيء الطري ل  المصباح ال درس يمث د ال أن تمهي ال ب ي تعطي ,  ُيق ارة الت الضوء واإلش
  .العملية التربوية  األخضر لحسن سير

  :تعريف مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية
ا تماع بأنه دريس االس د ت د عن ارة التمهي ة مه ا: تعّرف الباحث وم به ي تق لوآيات الت  مجموعة الس

ة( ة/الطالب ت      ) المعلم ي مس ية ف ف التدريس رات المواق ع متغي ل م رعة للتعام ة وبس م بدق هل تعل
 .أو أحد عناصره بقصد وضعهم في حالة استعداد للتعلم, الطالب للدرس الجديد في االستماع
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  :أغراض مهارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية  

  : اختيار تمهيد مناسب لدرس االستماع يخدم أغراضًا عديدة منها   

دماجهم في        يؤدي إلى ترآيز انتباه الطالب نحو الموضو   - 1 ا يضمن ان يتم تدريسه بم ذي س ع ال
 .األنشطة الصفية

  .وأهمية دراسة الموضوع لطالبها من خالله, يمّكن المعلمة من توضيح أهداف درسها 2‐

  .يؤّدي إلى استثارة اهتمام الطالب بالدرس الجديد لبدء خطوات الحقة من األنشطة التعليمية 3‐

 .العملية التعليمية بين المادة التعليمية السابقة والالحقةيؤّدي إلى توفير االستمرارية في  4‐

 .يمّكن من ربط الدرس الجديد بالخبرات السابقة التي سبق أن تعلمها الطالب5‐ 
 
  

  :متطلبات التمهيد الفّعال لدرس االستماع في اللغة العربية   
  : خذها بعين االعتبار منهاإن مهارة التمهيد تتطلب عدة متطلبات ينبغي على المعلمة أن تأ       

 .تقديم المعلمة للموضوع بطريقة مشوقة تدهش الطالب -1

  .ينبغي أن تخلق أفعال المعلمة وسلوآها مناخًا تفاعليًا -2

  .ينبغي أن توجه المعلمة تمهيدها للدرس انتباه الطالب إلى الجوانب المهمة من المحتوى -3

 .ى الطالب من خبرات سابقةينبغي أن تربط المعلمة بالتمهيد لدرس اليوم بما لد -4

 .وال قصيرًا للغاية, فال يكون طويًال, الحصة يجب أن يكون التمهيد مناسبًا لزمن -5

 .ولمستواهم من جهة أخرى,  يجب أن يكون التمهيد مناسبًا ألعمار الطلبة من جهة -6
 

تكون  وتوظيفها, وترى الباحثة أّن هناك الكثير من األمور التي إن أحسنت المعلمة استغاللها
  :و اإليجابي للدرس و المعلومات منها , بمثابة عامل نجاح لها في التمهيد الجيد

  .األسئلة التمهيدية التي تفضي في النهاية إلى فحوى الموضوع الجديد -
  .مشهد مسرحي و الذي يمكن استغالله وتوظيفه لجذب انتباه الطالب للمعلومات الالحقة -
  ). الخ...  أدوات آهربائية - أثاث -  بطال(  إمكانيات الصف نفسه من -
  ). الخ...  سماء - مباني - أشجار - جبال(البيئة المحيطة التي يمكن مشاهدتها من داخل الصف -
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  ):1(نشاط

  -:حددي تعريفًا لمهارة التمهيد بأسلوبك الخاص من بين التعريفات التالية
 .مقدمة تثير الطالب للتفاعل مع المعلمة - أ
  .من المعلمة لجذب الطالب ما يصدر - ب
 .إقامة عالقة معرفية بّناءة بين المعلمة والطالب والمادة -ج
 .عملية جذب الطالب لدمجهم بالدرس - د
 
  ):2( نشاط 

  :واحدة مما يلي من أغراض مهارة التمهيد
  .لتذآير بالمعلومات التي احتواها الدرس -أ
  .ضمان اندماج الطالب في األنشطة الصفية -ب
 .از العناصر المستخلصة من المعلومات الواردة في الدرسإبر -ج
 .تربية عقول الطالب على استخالص النتائج -د 
 

  

  الدرس الثاني
  :أنواع التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية

لرأيناها عبارة عن , لو قمنا بتحليل أنواع التمهيد المالئم عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  : وهي, ثة أنواع رئيسيةثال
  

 
 
  

  :  وهذا التمهيد ُيستخدم عندما: التمهيد التوجيهي:  أوًال
  .توجه المعلمة طالبها إلى أهداف الدرس التي ينبغي تحقيقها -أ

  .تعطي المعلمة لطالبها تصورًا عن األنشطة التعليمية التي سوف يتضمنها الدرس -ب       
أو إثارة اهتمامهم به عن طريق استخدام , ا لموضوع الدرستوجه المعلمة انتباه طالبه -ج

 .نشاط أو حدث أو شيء لهم خبرة سابقة به
فذلك يوجه عملية , آأن تكتب معلمة اللغة العربية أهداف الدرس في بداية الحصة في السبورة

  .تعليمهم وتعلمهم ألهداف معينة
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  : ومن خصائص هذا التمهيد: التمهيد االنتقالي:  ثانيًا
ك            - أ دة؛ وذل ادة جدي ى م تها إل ة سبق دراس ادة معلوم ُيستخدم أساسًا لتوفير االنتقال المرن من م

  .أو ربط نشاط سابق بنشاط جديد, عن طريق ربط الدرس السابق بالدرس الجديد

  .يعتمد اعتمادًا آبيرًا على استخدام األمثلة التي تصلح للقياس عليها - ب
حتى يتحقق االنتقال التدريجي , ا الطالب ومولعون بهايعتمد على األنشطة التي يهتم به -ج

  .المرغوب
 .آأن تقوم معلمة اللغة العربية بعرض وسيلة تعليمية للقياس عليها

  
 : وُيستخدم هذا التمهيد: التمهيد التقويمي:  ثالثًا
  . أو ُآلفوا به قبل االنتقال إلى أنشطة أو خبرات جديدة, لتقويم ما تم تعلمه سابقًا - أ

ب يعتم - ب ول الطال زة ح ى األنشطة المتمرآ ر عل د آبي ى ح د إل ذا التمهي دى , د ه ار م إلظه
  .تمكنه من المادة التعليمية

توجه معلمة اللغة العربية عدة أسئلة في تمهيدها للدرس الختبار طالبها في مواضيع   آأن
ية وذلك بأن تطلب منهم إعطاء أمثلة ألسماء مدن وقرى فلسطين,  سابقة للموضوع الحالي

وتستخدم إجاباتهم آتمهيد لموضوعها " إنا لعائدون" في درس نص استماعي بعنوان
  .الجديد

 
 

  
  ):1( نشاط

   برأيك ما هو النمط التمهيدي المالئم للمواقف التعليمية التالية؟
وان         - 1 راءة استماع بعن دريس درس ق ة بت ة العربي ة اللغ عمر" في حصة سابقة قامت معلم

ة د الرعي وم"يتفق د ، والي ذا الموضوع آتمهي ة ه ا لمراجع ن وقته زءًا م د أن تخصص ج تري
  .لتتأآد من قدرة الطالب على تذآر الدرس

  :............................................................................النمط المقترح
 
 المقرر على طالب"  وطن الحرية"  آانت معلمة اللغة العربية تريد تدريس درس -2

الصف الثاني األساسي ، ويوجد لديها فيلمًا تعليميًا يوضح موضوع هجرة الشعب 
 .وتريد أن تعرضه على طالبها, بصورة ممتازة)  م1984( الفلسطيني أثناء حرب

  :............................................................................النمط المقترح
 

وقد صادف "  القمر"  بية تريد تدريس درس قراءة استماع بعنوانآانت معلمة اللغة العر -3
 .في ذلك اليوم حدوث خسوف للقمر

 :..........................................................................النمط المقترح    
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  الدرس الثالث
  : ستماع في اللغة العربية  األساليب المختلفة التي يتحقق بها التمهيد عند تدريس اال

  .لربط الحدث الجاري بموضوع الدرس, استخدام األحداث الجارية آتمهيد للدرس 1‐

درس  -2 د تكون, استخدام الوسائل التعليمية آمهارة تمهيدية مشوقة تثير اهتمام الطالب لل ق
  .أو مخطط يخص موضوع الدرس السابق, أو خريطة, أو صور, أو حاسوب, إما مسجل

  .ستخدام مواقف تمثيلية آالدراما ولعب األدوارا 3‐

درس الحالي    4‐ د لل دخل للتمهي ة, استخدام األسئلة فتكون اإلجابة عليها م أو أن تضع المعلم
 .أسئلة محددة لمراجعة الدرس السابق

 .استخدام األلغاز أو األحاجي5‐ 

 .أسلوب سرد قصة هادفة لها عالقة بموضوع الدرس الجديد6‐ 

ابقة   استخدام 7‐ ربط, خبرات الطالب الس ق ال درس عن طري د لل أو موضوع سابق آتمهي
 .بينهم وبين الموضوع الجديد

 
أو غير , عند تطبيق مهارة التمهيد أن ال تكون المهارة مفتعلة) المعلمة/ الطالبة( وينبغي على

 .طبيعية وفيها نوع من التكلف
  

  :ع في اللغة العربيةنماذج من أساليب التمهيد المالئمة لتدريس االستما

  :التمهيد بالقصة -  أ

.حيث نجدهم يصغون للمعلمة عند سرد القصة, تعتبر القصة من األمور التي تجذب انتباه الطالب
فاستخدام القصة آأسلوب في التمهيد يعتبر مجديًا ولكن على المعلمة أن تختار القصة التي لها

أن تصاغ صياغة جيدة لتحقيق أهدافو, وأن تكون ذات مدلول تربوي, عالقة بموضوع الدرس
وينبغي أن تراعي, ويفضل أن تكون حقيقية حتى يكون أثرها أعمق في نفوس الطالب. مرجوة

  .عامل الزمن أثناء سرد القصة حتى ال تطغى على الموضوع األساسي
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  :التمهيد باستخدام الوسيلة التعليمية -  ب

  

  

  

ثر من موضوع في الدرس حيث تتنوع أشكال هذه الوسائليتم استخدام الوسيلة التعليمية في أآ
فقد تلجأ المعلمة إلى استخدام وسيلة تمهيدية للدرس الحالي إذا آان يرتبط بدرس, وأحجامها

ويجب على المعلمة. لذلك تلجأ إلى استخدام وسائل الدرس السابق آتمهيد للدرس الحالي, سابق
  :في درسها وهيمراعاة عدة أمور عند استخدامها لوسائل 

  .التنوع في استخدام الوسائل حتى ال يملها الطالب وينصرفوا عن الدرس 
  .حتى ال يتشتت أذهان الطالب, الحرص على عدم ازدحام الدرس بالوسائل التعليمية 
  .عند استخدام السبورة االستخدام اإليجابي عليها أن تحافظ على ترتيبها ونظافتها 
  .ة أن تكون في مكان يسمح للجميع مشاهدتهاعند عرض الوسيلة عليها مراعا 
بعد االنتهاء من عرض الوسيلة عليها أن ترفعها أو تغطيها حتى ال ينصرف الطالب عن 

  . متابعة الدرس

  :التمهيد باألحداث الجارية -  ج

فالمعلمة الناجحة هي التي تستطيع استغالل األحداث الجارية لخدمة موضوعها الذي تريد
,واإلذاعة,والتليفزيون, بعد تطور وسائل اإلعالم الحديثة آالصحفوخاصة , التمهيد له

 .ويمكن للمعلمة استغالل بيانات ومعلومات وإحصاءات رسمية
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  :التمهيد بطرح األسئلة -د

  :الفوائد التربوية ألسلوب طرح األسئلة عند التمهيد

  .حصر الفكر والحواس نحو السؤال 

                         .      إثارة عنصر التحدي لدى المتعلم 

 . يكسب المعلومة قوة في البروز 

  . صورة تربوية تعليمية سريعة الآتساب المعلومة 

  : اختيار األسلوب المناسب لتمهيد درس االستماع في اللغة العربية
وقد بدأ االهتمام يتزايد في برامج , يعتبر اختيار التمهيد المناسب للدرس من أهم وظائف المعلمة

على هذه المهارة؛ باعتبارها مهارة أساسية من ) المعلمين/  الطلبة( د المعلمين بتدريبإعدا
  .مهارات عرض الدرس

 ترى الباحثة بأنه يتوقف اختيار األسلوب المناسب لتمهيد درس االستماع في اللغة العربية على
:  

  : المرحلة التعليمية ونوعية المستمعين -1
من مرحلة تعليمية إلى أخرى ، ففي المرحلة األساسية الدنيا يختلف التمهيد لدرس االستماع 

أسلوب   بينما يكون. .وأسلوب الدراما هو التمهيد المناسب, ولعب األدوار, يكون سرد القصص
  .أو األلغاز األنسب للتمهيد في المرحلة األساسية العليا, أو األحداث الجارية, المناقشة

 : دول الدراسيموقع حصة االستماع من الج - 
ويكون الطالب أآثر نشاطًا وحيوية ، , عندما تكون حصة االستماع في بداية اليوم الدراسي

  .أو أسلوب لعب األدوار, فاألفضل أن تستخدم المعلمة أسلوبًا السترجاع المعلومات السابقة
بالتالي يختلف و, أما إذا آانت الحصة في نهاية اليوم الدراسي فيكون الطالب في حالة تعب وإجهاد

أسلوب التمهيد حيث يتطلب أن يكون للمعلمة قدرة في إثارة الطالب ، لذلك يفضل استخدام 
أسلوب سرد القصة أو عرض فيلم عليهم عند التمهيد لدرس االستماع حتى تضمن مشارآة أآبر 

 .عدد من الطالب
  :مالحظة مهمة

, تدريس االستماع نجاحًا في تمهيد الطالبال يعتبر اختيار المعلمة لألسلوب المناسب للتمهيد عند 
ولكن النجاح يتوقف على آيفية تنفيذها لهذا األسلوب الذي تم اختياره بطريقة سليمة ومشوقة 

  .للطالب
والتمهيد ال يقتصر على بداية الدرس، ألن الدرس يشتمل على عدة أنشطة متنوعة يحتاج آل       

. كون االنتقال من نشاط تعليمي آلخر انتقاًال تدريجيًاحتى ي, مناسبة          منها إلى تهيئة
ولضمان تحقيق الهدف من هذا النشاط الجديد؛ فالتمهيد يتوقف على عدد األهداف التي تسعى 

  ..........الثاني وهكذا. .المعلمة لتحقيقها
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  :ة الدنيانماذج تطبيقية للتمهيد في بعض دروس اللغة العربية لدى طالب المرحلة األساسي

  :المقرر للصف الثاني األساسي "المطر خير وبرآة"درس  ‐

                                   تقترح الباحثة التمهيد التالي للدرس الجديد 
  تقوم المعلمة بعرض صور لبعض نعم اهللا تعالى على

    ويستنتج الطالب, اإلنسان حتى يصل لنعمة المطر     
  .من اهللا تعالى على اإلنسانأن المطر نعمة 

  
 
 
 

 " :يوم األم"درس  .1

َوَوصَّْيَنا اْلِإنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى   تعرض المعلمة آية قرآنية مثال        
ثم توجه , ) 14:لقمان(  َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر

  :المعلمة إلى الطالب هذه األسئلة

  

                              

  في اآلية السابقة؟ -عز وجل-  على ماذا يوصينا اهللا 
 ما هي األعمال التي يقوم بها األب؟ 
  ما هي أدوار األم في المنزل؟ 
  ما واجبنا نحو األم؟ 
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  ":   حب الوطن"درس  - 3

  :س بلغز قائلةتمّهد المعلمة لهذا الدر 

فتقوم بتقسيم الفصل إلى مجموعتين على أن تسمي ) نكتشف عنوان درسنا اليوم( هيا       
, دير ياسين: أسماء المجموعتين بأسماء مدن أو قرى فلسطينية فتسمي المجموعة األولى

ولى عنوان درسنا يتكون من آلمتين األ: ثم تسأل المجموعة األولى فزورة قائلة, قانا: والثانية
  :عبارة عن

 - حب - دعاء -صبر: ( آلمة لها معنى جميل يدعونا إليه اإلسالم وهي عكس آلمة آره فهل هي
  ).تعاون

  :والكلمة الثانية عبارة عن: ثم تسأل المجموعة الثانية فزورة ثانية قائلة

- لمالا - األبناء:( آلمة تحمل معاني الدفاع عنه بكل ما نملك ولن نتنازل عنه بأي ثمن فهل هي 
ثم تكتب المعلمة عنوان................. وتقول اآلن اآتشفوا عنوانًا لدرسكم, )الشهرة -الوطن

  .الدرس في السبورة

  :درس األمانة - 4

فيقوم, تقوم المعلمة بالتمهيد عن طريق مشهد تمثيلي تكون مخططة له مسبقًا مع طالبين 
ثم يأتي الطالب, أخذ منها بعض أغراضهوي, الطالب األول بفتح حقيبة زميله أثناء الفسحة

لماذا تفعل ذلك؟ أال تدري أن هذا السلوك خطأ فالرسول: الثاني عليه وهو يفتح الحقيبة قائًال له
  "لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها:" قال - صلى اهللا عليه وسلم-
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  : مدة التمهيد لدرس االستماع في اللغة العربية

.بأنه ليس هناك بالضرورة مدة زمنية محددة للتمهيد) 111: 1989(غا وعبد المنعميؤآد األ
ولكن أجمع التربويون أن مدة التمهيد تتراوح. والمعلم هو سيد الموقف في تحديد زمن هذه المدة

والذي يعطي األمر صعوبة في تحديد مدة التمهيد هو عدم وجود, دقائق)  10 – 5(  ما بين
  .ين التمهيد للدرس والدرس نفسهفواصل واضحة ب

  
 

     
  

  : تقويم فاعلية التمهيد المالئم لدرس االستماع في اللغة العربية
  : يمكن للمعلمة أن تقيس مدى فاعلية التمهيد عن طريق            

مالحظة مستوى انتباه الطالب بمعرفة أعداد الطالب الذين يحاولون المشارآة في إجابة أسئلة  -1
  .مة أو الذين ينصرفون عن المشارآةالمعل
 .توجيه أسئلة مباشرة للطالب لمعرفة مدى إلمامهم وفهمهم ألهداف الدرس2 ‐

  
  
  

  : من األخطاء التي على معلمة اللغة العربية أن تتجنبها في تمهيدها عند تدريس االستماع
  .أن يكون التمهيد عشوائيًا وارتجاليًا -1

  .ء جانبي ليس له عالقة بالدرسخروج المعلمة من التمهيد إلى شي -2

  .المبالغة في التمهيد -3

 .عدم مراعاة طبيعة وخصائص الطالب -4

 .سوء استخدام المعلمة ألسلوب التمهيد المناسب للموضوع المطروح -5
ويحترز أيضًا في التمهيد الناجح من أخطاء درجت بين المعلمين آإهماله، أو التعسف فيه ، أو

 جوهره ، أو السؤال في صلب مادة الدرس على أنها تمهيد االتجاه به نحو لفظ الموضوع ال
  .له
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  ): 1( نشاط 
  -: ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة             

  : يتوقف اختيار األسلوب المناسب لتمهيد درس استماع في اللغة العربية على 1 ‐
       .              موقع الحصة في الجدول الدراسي -أ
  .خبرات المعلمة السابقة -ب
  .                                        خصائص الطالب -ج
 . معًا)  جـ+  أ(  - د
  

من األخطاء التي يجب أن تتجنبها المعلمة عند التمهيد لدرس االستماع في اللغة  -2    
 :العربية

       .                مراعاة طبيعة الطالب  -أ              
 .المبالغة في التمهيد -ب              
  .   سبر معلومات الطالب - ج             

  .إدراك المعلمة ألهداف الدرس - د              
 ): 2( نشاط 

 -:أمام العبارة الخطأ)  X(  أمام العبارة الصحيحة و)  (  ضعي إشارة    

 .)(  مدة التمهيد المناسبة ألي درس هي خمُس دقائق -أ 

  .(  )  التمهيد يقتصر على بداية الحصة الدراسية -ب 
 
 
 

  
                 

  
              

  
  

  اختبار معرفي عن مهارة التمهيد
  ):المعلمة/الطالبة( عزيزتي   

واحدة منها صحيحة والمطلوب , يحتوي آل سؤال من أسئلة االختبار على أربع إجابات        
  :لصحيحة لكل سؤالوضع دائرة حول رمز اإلجابة ا

  : يعَرف التمهيد بأنه -  1
  .مقدمة تثير الطالب للتفاعل مع المعلمة - أ

  .ما يصدر من المعلمة لجذب الطالب - ب
  .إقامة عالقة معرفية بناءة بين المعلمة والطالب والمادة  -ج   
 .عملية جذب الطالب لدمجهم بالدرس -د   
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 :مساعدة على التمهيد للدرس بطريقة مشوقة ما عدا واحدة هيجميع ما يلي من الوسائل ال -2
               .عرض أجهزة ستستعمل أثناء الدرس - أ       
 .توجيه أسئلة عن حضور وغياب الطالب  -ب      
                      .حكاية يتصل مغزاها بالدرس   -ج      
 .رسم على السبورة   -د       

  
  :ارة التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربيةمن أغراض مه -3 

 .التذآير بالمعلومات التي احتواها الدرس -أ 

 .ضمان اندماج الطالب في األنشطة الصفية -ب 

  .إبراز العناصر المستخلصة من المعلومات الواردة في الدرس -ج 

 .تربية عقل الطالب على استخالص النتائج - د 
 
 :رس االستماع في اللغة العربية ما عداجميع ما يلي من متطلبات التمهيد لد -4

 .تقديم المعلمة للموضوع بطريقة مشوقة - أ

 .إيصال الطالب إلى أهداف الدرس - ب
  .تقويم استيعاب الطالب للمعلومات الواردة في الدرس  -ج   
 .ربط الدرس بما يعرفه الطالب من معلومات سابقة - د   
 
  
  :من خالله دراسة ما تم تعلمه قبل الدخول لتعلم جديد هو التمهيد الذي تهدف المعلمة 5‐

 .         التوجيهي  -أ      
 .                التقويمي -ب     
  .           االنتقالي -ج     
  .ال شيء مما سبق - د      

  
  :التمهيد الذي تهدف المعلمة من خالله إثارة اهتمامات الطالب نحو موضوع الدرس هو -6
  .           التقويمي - أ    
 .             االنتقالي  -ب   
  .       االستنتاجي -ج   
  .التوجيهي  -د    

  
  :جميع ما يلي من األساليب التي يتحقق بها التمهيد عند تدريس االستماع ما عدا-  7

  .                        األحداث الجارية  - أ       
 .سرد قصة  -ب     
  .                        استخدام الدراما  -ج     
  .طرح أسئلة عن الدرس السابق -د     
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  :يتوقف اختيار األسلوب المناسب لتمهيد درس االستماع في اللغة العربية على -8
                         المرحلة التعليمية  -أ  
  اإلدارة المدرسية   - ب 
                            مؤهالت المعلمة  - ج 
  .نظام اإلشراف التربوي  -د 
  
يتوقف نجاح المعلمة في اختيار األسلوب المناسب لتمهيد درس االستماع في اللغة العربية  -9

  :على
  .                    خبرات الطالب  - أ 
 .طبيعة المادة الدراسية  - ب 
  .                 آيفية تنفيذ األسلوب  - ج 
  .للغوي للطالبالقاموس ا   -د 
  
  :من األخطاء التي يجب أن تتجنبها المعلمة في التمهيد لدرس االستماع في اللغة العربية -10
  .                        مراعاة طبيعة الطالب  -أ

 .إدراك المعلمة ألهداف الدرس -ب
  .                       سبر معلومات الطالب -ج
  .المبالغة في التمهيد -د 
 

  

  تدريب تطبيقي
  

اكتبي خطة للتمهيد لدرسين من دروس اللغة العربية للمرحلة التي تتدربين فيها مع أخذ 
وفي يوم التدريب استأذني المعلمة في حضور الحصتين , استشارة معلمتك المقيمة في المدرسة

 .وقارني بين ما تقوم به من تمهيد مع ما كتبتيه في خطتك
ى زميالتك لتتناقشا عقب الدرس في خططكما وما نفذته المعلمة حاولي أن تكون معك إحد

  .   علقي على ذلك كتابة, أثناء التمهيد
اكتبي خطة لتدريس أحد دروس اللغة العربية وقومي باالستئذان من المعلمة المقيمة من أجل 

  . ثم دعي المعلمة لتكملة التدريس, القيام بالتمهيد للدرس فقط
وقومي باستدعاء , دقائق)  7-5( مهدي فيه للدرس بحيث ال يزيد علىالحظي الزمن الذي ست

وناقشيها , أحد زميالتك لتسجيل كل انطباعاتها عن أدائك خالل هذه الدقائق القليلة بدقة
 .بموضوعية فيما سجلته ثم كرري هذه المحاولة عدة مرات
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  الوحدة الثانية
  سةفي درا) المعلمة/  الطالبة( مرحبا بِك أيتها

  مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  : المقدمة

  : معلمة المستقبل/ عزيزتي طالبة اليوم
وخاصة معلمة اللغة العربية بحرآاتها , إّن صفات المعلمة أسرع انتقاًال عن غيرها من الناس      

معلمة أن تكون مصدرًا وسكناتها ، في صحتها وحيويتها ، لذلك يصبح من الضروري على ال
  .لعدد من األداءات السلوآية المخطط لها للمحافظة على حيوية درسها

ولتعلمي أنه إذا أرادت المعلمة التوفيق في تربيتها لطالبها آان عليها أن تمتلك مهارة        
صالها حتى تزيد من أساليب ات) تنويع المثيرات( وهي ما تسمى بـ,  االستحواذ على انتباه الطالب

  .وزيادة الثقة بها
  : الهدف العام

  . تنمية مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  
  

  : األهداف السلوآية
  : المعلمة بعد اجتياز البرنامج أن تصبح قادرة على أن/  يتوقع من الطالبة

  .ةُتعّرف مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربي .1

  .تحّدد األسباب التي تعرقل انتباه الطالب أثناء عرض االستماع في اللغة العربية .2

 .تصّنف أغراض مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية .3

  .تعّدد سلوآيات مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية .4

 .تدريس االستماع في اللغة العربية تصف أساليب مهارة تنويع المثيرات عند .5

ة .6 دريس االستماع في اللغ د ت ع الحرآي عن ا أسلوب التنوي تحّدد المواقف التي يستخدم فيه
 .العربية

دريس االستماع في .7 د ت رات الصوت عن ر نب ا أسلوب تغيي تحّدد المواقف التي يستخدم فيه
 اللغة العربية

 .يز عند تدريس االستماع في اللغة العربيةتحّدد المواقف التي يستخدم فيها أسلوب الترآ .8

ة .9 ي اللغ تماع ف دريس االس د ت ل التفاعل عن لوب تحوي ا أس تخدم فيه ي يس ّدد المواقف الت تح
 .العربية

 .تحّدد المواقف التي يستخدم فيها أسلوب الصمت عند تدريس االستماع في اللغة العربية .10

تماعتحّدد المواقف التي يستخدم فيها أسلوب التنويع في  .11 دريس االس د ت استخدام الحواس عن
   .في اللغة العربية
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 الدرس األول
وهي من, تعتبر مهارة تنويع المثيرات من المهارات الضرورية عن عرض الدرس 

تشير البحوث والدراسات التربوية بأن.  االستراتيجيات األآثر شيوعًا في جذب انتباه الطالب
ولمعلمة اللغة العربية,  األساسية للمعلمة بصفة عامةمهارة تنويع المثيرات من المهارات 
الذين يتم تدريبهم على األداءات) المعلمين/  الطلبة( خاصة ، وأثبتت الدراسات أيضًا بأن

السلوآية لمهارة تنويع المثيرات يكونون عادة أآثر قدرة على إظهار سلوآيات مميزة في
  .هذا التدريبالتدريس من زمالئهم الذين لم يتعرضوا لمثل 

  
  :  تعريف مهارة تنويع المثيرات

  :ُتعّرف الباحثة مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية بأنها
المعلمة بدقة وبسرعة للتعامل مع متغيرات/ مجموعة السلوآيات التي تقوم بها الطالبة

  . اء عرض درس االستماعالمواقف التدريسية بهدف االستحواذ على انتباه الطالب أثن
  

 :األسباب التي تعرقل انتباه الطالب أثناء عرض درس االستماع في اللغة العربية   
لعل من أبرز المبررات لدراسة هذه المهارة هو التغلب على إحدى المشكالت :  عزيزتي    

ند المعلمة ترجع الملل وعدم االنتباه ، ومن أسباب القصور في مهارة تنويع المثيرات ع:  التربوية
 :إلى أسباب عديدة منها

ة: قد تكون هناك بعض المعوقات النفسية مثل - عدم تقبل الموضوع أو شخصية المعلم
  .أحد أسبابها

  .عدم مالءمة المناهج الهتمامات الطالب وحاجاتهم -

 .استغراق الطالب بأحالم اليقظة أو التعب -

 .موضوع المطروححدوث أشياء أخرى تستحوذ انتباه الطالب أآثر من ال -

وتيرة واحدة متسمة - قد يرجع إلى المعلمة التي ال تكف عن الحديث طوال الحصة ب
 .ونادرًا ما تتحرك من مكانها المعهود, بالرتابة

 

 

  
  ) :المعلمة/  الطالبة( عزيزتي

 والترآيز عند الطالب ، إذا, تستطيع معلمة اللغة العربية الناجحة أن تتغلب على معيقات االنتباه
ما عرفت آيفية التنويع في السلوآيات بينها وبين الطالب في الموقف التعليمي و بتبادل األدوار 
 .بين المرسل والمستقبل ، واستخدام أنماط السلوك اللفظي وغير اللفظي لتحقيق األهداف المرجوة

  
  

  :من أغراض مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  .والمحافظة على هذا االنتباه, يز انتباه الطالب على الدرسترآ  1‐  

  .وتحفيزهم لمزيد من التعلم, إثارة رغبة الطالب ودفعهم للعمل             2‐  
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 .التغيير في إيقاع عرض الدرس  3 ‐

 .التأآيد على النقاط المهمة أثناء عرض الدرس   4‐

 . لتربوية ومنها المللالتغلب بشكل فّعال على الكثير من المشاآل ا -5
  

ومعلمة اللغة العربية الناجحة تستطيع أن تتخلص من العوامل المؤدية إلى إحساس الطالب
وذلك عندما تضع في اعتبارها بعض العناصر, وترآيزهم للدرس, بالملل ، وتقلل من انتباههم

 .ير نبرات الصوتالتنويع الحرآي ، الترآيز ، تحويل التفاعل ، الصمت ، وتغي:  المهمة منها
 

  
 

  ):1(نشاط
  : ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

  :تعتبر مهارة تنويع المثيرات مهارة أساسية ضمن مهارات
                              تقويم الدرس  -أ      
 عرض الدرس -ب     
                            تخطيط الدرس  -ج     
 تطوير الدرس -د     

  ):2(طنشا
 - :أمام العبارة الخطأ)  X(  أمام العبارة الصحيحة و)  (  ضعي إشارة 

اط • ع أنم د الطالب بتنوي اه عن ات االنتب ى معوق ب عل ي تتغل ي الت ة ه ة الناجح إن المعلم
  (     ).   سلوآـــــها

ى توضيح المعلومات • رات إل ع المثي ارة تنوي ة من استخدام مه ة العربي تهدف معلمة اللغ
 (     ). هاوتفسير

 

 الدرس الثاني
  :سلوآيات مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية

ُتغير المعلمة من أفعالها وحرآاتها: مما سبق نخلص بأن مهارة تنويع المثيرات تعني بأن 
آما أن ذلك, وطرائق تدريسها، وذلك بهدف تنشيط الطالب وضمان اندماجهم في األنشطة

والمثيرات في الحصة.  ي فرصًا لمراعاة الفروق الفردية في الميول والقدرات بين الطالبيعط
وقد تكون المعلمة نفسها مصدرًا مثيرًا؛ لذا ينبغي أن تنتبه لحرآتها فتكون, الدراسية آثيرة

وتراعي, حرآة هادئة هادفة ، آما تراعي الحرآات التعبيرية المختلفة على الوجه واليدين
ونبراته بما يتناسب مع المعاني ، بل إن الصمت برهة قد يشكل, يع في طبقات الصوتالتنو

,وتارة مع إحداهم, وآذا تنوع التفاعل فتارة يكون بينها وبين الطالب.  مثيرًا مهمًا لجذب االنتباه
  . وتارة بين الطالب بعضهم البعض

دة لذا تستخدم المعلمة النابهة آما أن التنويع في استخدام الحواس يعتبر من المثيرات الجي
   .معينات بصرية وسمعية متنوعة
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  : مما سبق نستنتج بأن مهارة تنويع المثيرات تتضمن األداءات السلوآية التالية

  .التنويع الحرآي1‐ 

  .تغيير نبرات الصوت 2‐ 

  .الترآيز3‐ 

 .تحويل التفاعل4‐ 

 .الصمت 5‐

 .التنويع في استخدام الحواس6‐ 
 :اول آل أداء سلوآي بالتفصيل آل على حدةواآلن سنتن

 
 : التنويع الحرآي: أوال      

وتنقلها في أرجائه خدمة ألغراض , وهو يشير إلى تغيير المعلمة لموقعها داخل الصف
وعلى أن , معينة؛ على أال تتحرك بشكل غير هادف مما تربك الطالب، وتشتت انتباههم

آدت الدراسات بأن االتصال اللفظي المصحوب وأ. ال تثبت في مكان واحد طوال الوقت
بالحرآات واإلشارات أآثر فاعلية من االتصال اللفظي بدون الحرآات واإلشارات 

 .الهادفة في نقل األحاسيس واألفكار للطالب
فالحرآات التي تصدر عن المعلمة داخل الحجرة الصفية لها تأثير مباشر على طالبها فقد 

وقد تشير حرآات , من الطالب على أنه إظهار لمشاعر المودة يدل سلوك اقتراب المعلمة
  . اليدين على التقدير

  : التنويع في نبرات الصوت:  ثانيًا     
, يلعب صوت المعلمة داخل الصف دورًا مهمًا في عملية االتصال اللفظي مع طالبها  

يكشف حماس  وإدخال الطمأنينة والراحة إلى نفوسهم وجذب انتباههم إلى الدرس ، آما
حيث تقوم المعلمة بتغيير نغمة صوتها فيمكنها أن تضخم . المعلمة لمادتها التي تّدرسها

وبما يتناسب مع محتوى , صوتها أو ترخمه حسب طبيعة األفكار التي تنقلها للطالب
أو تبّدل المعلمة وتغّير من شدة صوتها ارتفاعًا وانخفاضًا حسب متطلبات , الدرس

فالمعلمة التي يتسم أسلوبها الصوتي بالحماس والثقة بالنفس؛ قد . الموقف التعليمي
  .  يكشف عن اهتمامها بطالبها وتقبلها لمشاعرهم

   الترآيــــز:  ثالثًا        
يستخدم هذا األسلوب لتوجيه انتباه الطالب لنقطة معينة محل اهتمام في الدرس حتى       

  : طويتضمن هذا األسلوب عدة أنما, يالحظوها
ة بإشراك:  الترآيز اللفظي -أ  ًا لنقطة معين وهو يتم من خالل توجيه انتباه الطالب لفظي

الحظوا: أو.................انتبهوا للقطعة اآلتية:  آأن تقول المعلمة.  حاسة السمع فقط
  ..............ما يلي

دون لفظ, فيتضمن توجيه انتباه الطالب إشاريًا إلى نقطة معينة:  الترآيز اإلشاري -ب  وب
  -: آأن. بإشراك حاسة البصر فقط

  .تؤشر المعلمة على السبورة بالمؤشر أو باألصبع -
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  .أو تلتفت المعلمة نحو شيء بعينه -

  .أو تنقر باألصبع على السبورة -

  : آأن. تتضمن إشراك حاستين معًا هما السمع والبصر:  الترآيز اللفظي اإلشاري  -ج 
انتبهوا إلى : قائلة" رحلة إلى القدس" ين في درستؤشر المعلمة إلى خريطة فلسط       

  .موقع مدينة القدس على الخريطة
 

  

 ):1( نشاط      
  : أمام العبارة التي تتضمن نمط التنويع الحرآي للمعلم)  (  ضعي إشارة -1  

  ).      ( تحدق معلمة اللغة العربية بعينيها مندهشة إلجابة أحد الطالب •

  (     ). غلقها في يوم شديد الريـــــــــحالتوجه نحو النافذة ل •

اء • ذهن أثن ارد ال ه ش دو أن ذي يب د الطالب ال اه أح ة باتج ة العربي ة اللغ رك معلم تتح
  (     ).الشرح

( تهز معلمة اللغة العربية رأسها نحو الجهة اليسرى واليمنى إلحدى إجابات الطالب  •
.( 

 ):2( نشاط
 : قرة التي تصنف ضمن أسلوب التنويع في نبرات الصوتأمام الف)  (  ضعي إشارة2 ‐   

  (    ). تغير نبرات صوت معلمة اللغة العربية بسبب تعرضها لوعكة صحية •

  (     ). توقفت معلمة اللغة العربية عن الكالم للتعرف على طارق باب الصف •

 "(   ).عمر والرعية" تغير نبرات صوت معلمة اللغة العربية عند التطرق لقصة •

 (    ).رفعت معلمة اللغة العربية نبرة صوتها أثناء تحدثها عن المسجد األقصى •

 (     ). رفعت معلمة اللغة العربية نبرة صوتها لتأديب أحد الطالب المهملين •

 ):3( نشاط
 : أآملي1 ‐  

ة أو ة معين اه الطالب لنقط ز انتب ي ترآي ة ف تخدمه المعلم ذي تس لوآي ال نمط الس مى ال يس
  ................ بإشراك حاسة البصر فقط بـمعلومة ما 

ة نمط سلوآي للمعلمة تشرك به حاستين من حواس الطالب لتوجيه انتباههم لنقطة أو معلوم
 ................... ما بـ

ا بتوظيف ة م ة أو معلوم نمط سلوآي تستخدمه المعلمة في ترآيز انتباه الطالب لنقطة معين
  ..............حاسة السمع فقط هو
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الكلمات : تكتب المعلمة أمثلة على السبورة مثل" التنوين" في درس إمالء استماعي عن مهارة -2

الدالة على التنوين بالفتح بطباشيرة ملونة تختلف عن الكلمات الدالة على التنوين بالضم ، ثم 
 " .انظروا إلى هذه الكلمات: " تؤشر على السبورة قائلة للطالب

 مثال السابق برأيك آم حاسة من حواس الطالب أشرآت المعلمة ؟في ال           
 

  

  

 الدرس الثالث
  : تحويل التفاعل:  رابعًا
آثير من المعلمين وغالبية طالبات التدريب الميداني يفقدون طالبهم االنتباه واالهتمام بطول       

ام العديد من نماذج ولتجنب مثل هذا يجب أن تحاول المعلمة استخد, الحديث واالستغراق فيه
وتزيد من فاعلية , التفاعل ألن التفاعل من أهم العوامل التي تعمل على استحواذ انتباه الطالب

 .العملية التعليمية
و فيقصد بالتفاعل م والطالب "ه ين المعل ق, االتصال داخل الصف ب ًا عن طري ن لفظي د يمك وق

  ).360: 2003, الفتالوي "(تالميذه باإلشاراتالكالم أو غير لفظي عن طريق اتصال المعلم مع 
  : ويتضمن أسلوب تحويل التفاعل األنماط التالية

دور :التفاعل ذو االتجاه الواحد - أ ة للطالب في الصف ، ف وهو ما يتم عندما تتحدث المعلم
  ). مجموعة –معلمة (  المعلمة المرسل ودور الطالب مستقبل لما تقوله فقط

ويساعدهم على إنهاء المادة الدراسية , ير من المعلمين لكونه يوفر الوقتوهذا النمط يفضله الكث
  ما مكونات الجملة اإلسمية ؟:  آأن تطرح المعلمة سؤاًال للطالب جميعًا قائلة. في وقتها المحدد

 ). طالب –معلمة (  حيث تتفاعل المعلمة مع أحد طالبها : التفاعل ذو االتجاهين  - ب
  .إلى أحد طالبها ثم تتلقى الجواب منه آأن توجه المعلمة سؤاًال 
 .أو آأن توجه المعلمة أحد الطالب لالنتباه في المناقشة 
  .أو آأن تعزز المعلمة إجابة أحد الطالب 
ومع بعضهم البعض , وهو ما يتم عندما يتناقش طالب الفصل مع المعلمة : التفاعل المتعدد  -ج  

  . ر دور المعلمة هنا التوجيه فقطويقتص).  طالب –طالب (  في نفس الوقت أي
ويمكن ,  وتطلب من طالب آخر التعليق على اإلجابة, آأن توجه المعلمة سؤاًال إلى طالب    

 .وعليها إدارة توجيه المناقشة, للمعلمة من إشراك عدد من الطالب في المناقشة
آخر لكي يجيب عنها أو أو آأن توجه المعلمة سؤاًال أو مشكلة أثارها أحد الطالب إلى طالب     

  .يدلي برأيه فيها بدًال من إجابته المباشرة عليها
ومعلمة اللغة العربية الكفء ال تقتصر على نوع واحد من هذه األنواع الثالثة؛ بل عليها أن      

  . تحاول استخدامها جميعًا في الدرس الواحد وفق ما يتطلبه الموقف التعليمي
  :الصمـــت:  خامساً
, استخدام المعلمة ألسلوب الصمت مهارة ضرورية حتى تستطيع التأثير على جميع الطالب       

واستيعاب , فالصمت يتيح للطالب فرصة للتفكير.  وتلفت نظر الطالب لمعلومة مهمة في الدرس
الصمت المطلوب هو الذي ال يتجاوز الدقيقة؛ ألنه . وإعطائهم فرصة للسؤال واالستيضاح, الفكرة



   

- - 217 -- 
 

وأيضًا , ويربك الطالب ويشتت انتباههم, المعلمة فترة الصمت يغلب الفوضى بالصف لو أطالت
 .ال يستحب الصمت المتكرر بمناسبة أو غير مناسبة فذلك يفقد الصمت قيمته

  

 :التنويع في استخدام الحواس:  سادساً
خاطبة يتلقى الطالب معلوماتهم من خالل حواسهم ، حيث إّن هذا األسلوب يشير إلى م      

حواس الطالب بتغيير أسلوب اتصال المعلمة بالطالب سواء آان سمعيًا أو بصريًا أو سمعيًا 
بصريًا ، مما يجعله متيقظًا طوال الدرس ويحثه على االنتباه ويدفع الطالب لتغيير وسائل 

  .استقباله من األذن إلى العين أو العكس أو استعمال آلتا الحاستين معًا

  
  : وهناك ثالث أنماط من أسلوب التنويع في استخدام الحواس وهي      
  .وفيه تنتقل المعلمة من اللفظ إلى الصورة والعكس:  بصري  سمعي  -أ 

  .التوضيحية آأن توضح معلمة اللغة العربية مفهومًا معينًا ثم تستخدم السبورة 
اطق أو:  سمعي بصري  سمعي  -ب  م متحرك ن ى قل وفيه تنتقل المعلمة من اللفظ إل

 .إلى أي وسيلة سمعية بصرية وعلى العكس
ثم تستخدم قلمًا ناطقًا , آأن تشرح معلمة اللغة العربية حياة القائد صالح الدين األيوبي 

  .لتوضيحها
وفيه تنتقل المعلمة من استخدام وسيلة بصرية قد تكون:  سمعي بصري بصري  -ج 

 . صورة إلى التعليق عليها وعلى العكس
آأن تستخدم معلمة اللغة العربية صورة إلمرأة تطبخ ألطفالها على النار ثم تنتقل لتعلق عليها      
 .لفظيًا
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 ):1( نشاط
  : أمام العبارة التي تصنف ضمن أسلوب تحويل التفاعل ) (  ضعي إشارة -  1  

ى الطالب • ؤال عل رح س وم بط ها تق د مناسب لدرس ة بتمهي ة العربي ة اللغ ام معلم د قي بع
  (    ).جميعهم

  (   ). تكرر معلمة اللغة العربية معلومة جديدة تعلمها لطالبها •

 (    ).  ما رأيك يا سعاد بما ذآرته أميرة ؟ •

ذو االتجاهين  –ذو االتجاه الواحد (  العبارات التالية حسب أنماط تحويل التفاعل صنفي  - 2    
 ): المتعدد –

 ما المقصود بالرعية يا أستاذة ؟:  تسأل منى -أ        
  ثم توجه المعلمة السؤال على الطالب لإلجابة عليه, حاضر يا منى:  المعلمة              
  ..............  ف ضمن التفاعلهذا المثال يصن              

  
  من بنى المسجد األقصى ؟:  تطرح المعلمة سؤاًال للطالب جميعًا قائلة -ب      

  .............. هذا المثال يصنف ضمن التفاعل           
  

ما هي مكونات الجملة الفعلية يا : تطرح معلمة اللغة العربية سؤاًال للطالبة منار قائلة -ج   
  منار ؟

  ................ هذا المثال يصنف ضمن التفاعل            
  
  ماذا نقصد بمفهوم الرعية يا أسيل ؟:  تطرح معلمة اللغة العربية سؤاًال ألسيل قائلة - د       

  ما رأيك بإجابة سمية يا سماح؟:  ثم تجيب سمية ، فتسأل المعلمة مرة أخرى سماح قائلة      
هل من تعقيب على هذه اإلجابات ؟ تفضلي :  أل المعلمة مرة ثالثة قائلةفتجيب سماح، ثم تس     

  يا مرام ؟
  ................هذا المثال السابق يصنف ضمن التفاعل         

  
، " الثعلب والديك" لقد بينت لكم رأيي في قصة:  تذآر معلمة اللغة العربية لطالبها قائلة -هـ      

  .ئكمواآلن دعونا نستمع إلى أرا
  ................... هذا المثال يصنف إلى التفاعل           
  ):2(نشاط

 : أمام أسلوب الصمت الفعال)  (  ضعي إشارة 

  (   ). توقفت معلمة اللغة العربية عن الكالم بين فترة وأخرى بسبب مرض ما في حنجرتها •

(    ). فرصة التفكير باإلجابة تتيح لهمل بها تنتظر المعلمة برهة بعد أن تطرح سؤاًال على طال •
 (    ). صمتت المعلمة بسبب وجود أحد يطرق باب الصف •
 (     ). أعطت معلمة اللغة العربية مدة من الزمن لالنتقال من فكرة ألخرى •
 (    ). صمتت المعلمة برهة بعد حدوث سلوك غير مرغوب من طالبة أثناء الدرس •
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 ):3(نشاط
سلوب التنويع في استخدام الحواس أمام المواقف التعليمية صنفي نوع النمط المالئم أل

  : التالية
ة         • ات الجمل ا مكون وب عليه ق لوحة مكت ة بتعلي م, االسمية تقوم معلمة اللغة العربي ث

  .تنتقل إلى الشرح والتعليق عليها
 : ...............................نوع النمط  

و       • ة من توضيح مفه ة العربي ة اللغ ه في السبورة دونتنتقل معلم ى آتابت م اإلسم إل
 .لفظ
  ................................نوع النمط   

ى توضيح, بعد أن عرضت معلمة اللغة العربية فيلمًا تعليميًا عن القدس  • وانتقلت إل
 .أهمية المسجد األقصى المبارك

 ................................نوع النمط   

ى"  عمي يقطف العسل" في درس • ة من الشرح اللفظي إل تنتقل معلمة اللغة العربي
 .استخدام فيلمًا ناطقًا عن فوائد العسل

 ................................نوع النمط    
 

  اختبار معرفي عن مهارة تنويع المثيرات
  ):المعلمة/الطالبة( عزيزتي

احدة منها صحيحة والمطلوب و, يحتوي آل سؤال من أسئلة االختبار على أربع إجابات        
  :وضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال

  :جميع ما يلي من أسباب قصور المعلمة في مهارة تنويع المثيرات عدا واحدة - 1
  .مالءمة المناهج التعليمية الهتمامات الطالب  -أ
  .استغراق الطالب بأحالم اليقظة  -ب
  .شعور الطالب بالتعب واإلجهاد  -ج
  .حديث المعلمة طوال الحصة الدراسية على وتيرة واحدة - د
 
 :من أغراض مهارة تنوع المثيرات لدرس االستماع في اللغة العربية -2
  .                    التأآد من تحقيق األهداف -  أ
 .تبيان ما سيتم تحقيقه من األهداف  -ب
  .                 تغيير إيقاع عرض الدرس  -ج
  .د عنوان الدرستحدي -د 
  :عندما تطبق المعلمة الترآيز اللفظي اإلشاري فإنها تستخدم -3
  .                                     حاسة السمع  -أ
 .حاسة البصر  -ب

 .     حاستي السمع والبصر -ج     
 .ثالث حواس  - د      
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بدو أنه شارد للذهن أثناء عندما تتحرك معلمة اللغة العربية باتجاه أحد الطالب الذي ي‐4
  :الشرح يسمى هذا األسلوب

  .           الصمت -أ
 .        التنويع الحرآي -ب
  .        الترآيز اللفظي -ج
  .تحويل التفاعل -د        

  
  : من أنماط التنويع الحرآي للمعلمة -5
  .                 التوجه إلى باب الصف لمعرفة من الطارق -أ  
 .جه نحو النافذة لغلقها في يوم شديد الحرالتو - ب 
  .  التقاط قطعة طباشير من أعلى أرضية غرفة الصف - ج 

  .  تهز رأسها إلعطاء آالمها معاِن معينة -د          
  
نمط سلوآي تستخدمه المعلمة في ترآيز انتباه الطالب لنقطة معينة بتوظيف حاسة  6‐

  :السمع فقط يسمى الترآيز
  .        اللفظي - أ    
 .        اإلشاري -ب   
  .           اللفظي اإلشاري-ج   
  .الشيء مما سبق- د   
 
لكونه يوفر الوقت ويساعدهم على إنهاء , التفاعل الذي يفضله آثير من المعلمين 7‐

  : يطلق عليه التفاعل المادة الدراسية في وقتها المحدد
  .              ذو االتجاه الواحد  -أ
 .            االتجاهين ذو -ب
  .         المتعدد -ج
  .عديم االتجاه  - د
 
,  عندما تنتقل المعلمة من توضيح مفهوم معين إلى آتابته على السبورة دون لفظ -8

  :الوقت التعليمي يطلق عليه فالنمط المالئم لتنويع الحواس في هذا
  .                          بصري                         سمعي   -أ
 . سمعي                      سمعي بصري -ب
                      سمعي بصري                        سمعي -ج

  .سمعي بصري                         بصري  -د       
 

  
نتقلت إلى توضيح فوائد ا" النحل"بعد أن أنهت معلمة اللغة العربية عرض فيلم عن 9‐

  :فيتضح أنها استخدمت نمطا في تنويع الحواس وهو, العسل
  .                                           سمعي                         بصري  -أ
 .      سمعي                       سمعي بصري  -ب
                          .        سمعي بصري                       بصري  -ج
  .بصري                          سمعي -د 
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  : من المواقف التي تحتاج من المعلمة الصمت فيها - 10
 .                     عند توجيه األسئلة - أ
 .             فكرة هامة في الدرس ‐ب 
  .                      طرق باب الصف  ‐ج
  .معًا) ب+أ( ‐د 

 
  

  )1(دريب تطبيقيت
راقبي المثيرات الحركية , استأذني معلمتك المقيمة في المدرسة التطبيقية لتحضري معها درساً

  :والصوتية جيداً ثم قومي بتسجيل مالحظاتك فيما يلي
تتمشى  - تتمشى ببطء دون هدف - واقفة في مكان ثابت -  جالسة: ( الحركة في الفصل

  ).ر ذلكغي -  ببطء نحو السبورة لهدف معين
معتدل ومسموع  - معتدل لكنه غير مسموع في آخر الفصل - عاٍل جداً -منخفض: ( الصوت

  ). على وتيرة واحدة -في الفصل دائماً
تتفاعل المعلمة مع  -يكون دور المعلمة مرسلة دائماً والطالب مستقبل لما تقوله فقط: ( التفاعل

عضهم البعض في نفس الوقت ويقتصر ومع ب, يتناقش طالب الفصل مع المعلمة -أحد طالبها
  ).دور المعلمة هنا التوجيه فقط

  ).لفظي إشاري -إشاري –لفظي : (التركيـز
  ).سمعي بصري -بصري -سمعي( أسلوب اتصال المعلمة بالطالب: أسلوب االتصال

 -وجود فترات صمت هادفة - وجود فترات صمت طويلة -تتحدث بوتيرة واحدة: ( الصمت
(............  

ري آل ما فعلتيه في هذا الدرس مع عدد آخر من المعلمات نظرًا لتنوع قدرات المعلمات في آر
  .هذا المجال ودّوني مالحظاتك

  )2(تدريب تطبيقي
خّططي , تقريبًا)دقيقة 20( اتفقي مع المعلمة المقيمة على أن تقومي بتدريس جزء من الدرس لمدة

  .لى تنويع المثيراتللدرس جيدًا وعند قيامك في التدريس؛ رّآزي ع
واطلبي منها تسجيل مالحظاتها , سّجلي صوتك بواسطة جهاز تسجيل بمساعدة إحدى زميالتك

  .ثم استمعي إلى صوتك وإلى مالحظات زميلتك, آما فعلتيه في تدريبك السابق مع المعلمات
  .آّرري المحاولة حتى تشعري بأنك أتقنِت مهارة تنويع المثيرات في الفصل
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 الوحدة الثالثة

  مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  : المقدمة

  : معلمة المستقبل/  عزيزتي طالبة اليوم
وتلخيصه باعتبار , تظهر مهارة المعلمة في غلق الدرس من خالل قدرتها على بلورة الموضوع

ة آبيرة في تحقيق أهداف حيث إّن مهارة الغلق ُتمثل أهمي, ذلك نشاطًا ختاميًا لموضوع الدرس
ومن الضروري أيضًا , وهي من المهارات الضرورية التي يجب أن تمتلكها المعلمة, الدرس

  .على اآتساب هذه المهارة) المعلمات/  الطالبات( االهتمام بتدريب
  : الهدف العام

  . تنمية مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية
  : األهداف السلوآية

  : بعد اجتياز البرنامج أن تصبح قادرة على أن) المعلمة/  الطالبة( قع منيتو
  .ُتعّرف مفهوم مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية .1

  .توّضح أهمية مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية .2

 .تشرح أغراض الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية .3

  .ع الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربيةتصّنف أنوا .4

 .تحّدد أساليب الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية .5

 .تعّدد صور الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية .6

 .تقارن بين مهارة التمهيد والغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية .7
 

 

  
  الدرس األول

ولذلك لها أهمية كبيرة في تحقيق الهدف , ق آخر مرحلة من مراحل الدرستمثل مهارة الغل   
ويعتبر الغلق خاتمة الدرس ونهاية الحصة . من الدرس بما يالئم طبيعة المادة الدراسية

فالدقائق األخيرة تبقى في الذاكرة كما تبقى. وله من األهمية ما للتمهيد سواء بسواء, الدراسية
أو , ينبغي أن توليه المعلمة عنايتها فتنهي الدرس بتلخيص أهم نقاطه اللحظات األولى ، لذا

أو تقدم وصية تدعو فيها الطالب للتحلي , طرح أسئلة تقويمية تخدم مستويات التفكير العليا
وما فيه من , أو تعطي نبذة عن الدرس القادم, وترغبهم في ذلك, باآلداب الواردة في الدرس
لذا ينبغي للمعلمة أن , فالغلق مهارة يصبح الدرس بدونها مبتوراً . فوائد لتشويق الطالب له

  . وتفكر دائماً في غلق نافع وتدونه في دفتر تحضيرها, توليها عنايتها
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  :تعريف مهارة الغلق
مجموعة : تُعرف الباحثة مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية بأنها 

بدقة وبسرعة للتكّيف مع المواقف ) المعلمة/الطالبة ( م بهاالسلوكيات أو األداءات التي تقو
  .بقصد إنهاء عرض درس االستماع نهاية مالئمة, التدريسية

  
  : أهمية مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية

  .تعتبر دليًال على فهم الطالب للمادة الدراسية واستيعابها1‐ 

دافإبراز العناصر التي يجب استخال -2 درس لتحقيق األه واردة في ال صها للمعلومات ال
  .المرجوة

  .التذآير بالمعلومات واألفكار الرئيسة التي يحتويها الدرس3‐ 

 .تحقيق االطمئنان في الصف إلى اآتمال الرأي حول قضية معينة -4

 
 : أغراض مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية

  .اف المرجوةالتأآد من تحقيق األهد1‐ 

  .ربط العناصر ببعضها 2‐

  .الحث على االستمرارية في التعلم3‐

 .تحديد فاعلية طريقة وأسلوب التدريس -4

 .اإليحاء بانتهاء الدرس5‐

 .التأآيد على النقاط المهمة في الدرس6‐
 

  : تعتمد مهارة الغلق على عمليتين مهمتين من عمليات التدريس هما
 .الموضوع لتنظيم المعلومات في إطار شاملإعطاء فكرة شاملة عن  1 ‐

حيث الممارسة تتيح الفرصة للطالب لتطبيق المادة التي تعلمها   :  التدريب والممارسة -2         
 ).142: 1986جابر وآخران، ( في مواقف جديدة

 

  ):1(نشاط
  -:حددي تعريفًا لمهارة الغلق من بين التعريفات التالية      

   تقوم به المعلمة إلنهاء الدرس ما ‐أ         
  خلق جو إيجابي لجذب الطالب لنهاية الدرس -ب         

  ما تقوم به المعلمة من أقوال و أفعال إلنهاء عرض الدرس نهاية مشوقة -ج         
 خالصة مشوقة إلنهاء عرض الدرس -د         
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  الدرس الثاني

 : أنواع الغلق
 .غلق المراجعة        1‐

  .غلق النقل  2‐
  : أهداف غلق المراجعة

 .في العرض الذي قدمته المعلمة  ُيستخدم لمراجعة النقاط الرئيسية .1

  .يجذب انتباه الطالب لنقطة نهاية منطقية للدرس .2

  .يلخص مناقشات الطالب حول موضوع معين .3

 ).127: 2007الحيلة،(يربط الدرس بمفهوم رئيسي سبق دراسته .4
 : مثال على غلق المراجعة

ووصلت " إنا لعائدون" أرادت معلمة اللغة العربية أن تطبق درس نص استماعي بعنوان  
المعلمة بعد توضيح معاني آلمات النص عليها أن تلفت انتباه الطالب إلى النقطة األولى آن 

علينا أن نحدد أسماء المدن والقرى التي :  فوجهت حديثها إلى الطالب قائلة, للمعلمة أن تغلقها
ثم تواصل المعلمة مراجعة النقاط األساسية في النص باستخدام ,  وردت في النص االستماعي

 .ملخص سبوري أو نشاط آتابي يقوم الطالب بتنفيذه
  

 :أهداف غلق النقل 
  .يجذب انتباه الطالب إلى نقطة النهاية في الدرس -1

  .يطلب من الطالب أن ينّموا معارف جديدة من مفاهيم سبق دراستها -2

  ).127: 2007الحيلة،(ح للطالب بممارسة ما سبق أن تعلموه أو تدربوا عليهيسم -3
 

  : مثال على غلق النقل
للصف "  عمي يقطف العسل" قامت المعلمة بتكليف الطالب بواجب منزلي لدرس قراءة استماع

بعد , فتناقش المعلمة إجابات الطالب" طرق جمع العسل وفوائد العسل" الثاني األساسي بعنوان
, ثم تنتقل إلى دراسة موضوع جديد, ن تدرك بأن الطالب ألّموا باألفكار األساسية عن العسلأ

  .واآلن علينا معرفة طرق جمع العسل, حيث تقول لهم إن إجاباتكم جيدة
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  ):1( نشاط
  -:أمام العبارة الخطأ)  X(  أمام العبارة الصحيحة و)  (  ضعي إشارة     

          .  (     ) لعربية بالموضوعات الدراسية السابقةيهتم الغلق في اللغة ا -

 (     ).  تستخدم المعلمة الغلق بعد االنتهاء من مفهوم سابق واالنتقال إلى مفهوم جديد -

  (     ). يعتمد الغلق على عمليتين أساسيتين هما الفكرة الشاملة والممارسة -
  
 -):2( نشاط  
 : اختاري رمز اإلجابة الصحيحة   

  : يهدف غلق المراجعة إلى -1
  .مساعدة الطالب على لفت انتباههم إلى نقطة البداية في الدرس  - أ 
  .تلخيص مناقشات الطالب حول موضوع معين -ب
  .الطلب من الطالب أن ينّموا معارف جديدة من مفاهيم سبق دراستها -ج
 .ممارسة الطالب للتدريب على ما سبق -د 

, ة العربية تنمية معارف جديدة للطالب من مفاهيم سبق دراستهاإذا أرادت معلمة اللغ -2    
 : يفضل لها غلق الدرس بنمط

  .         المراجعة -أ        
  .           النشاط الكتابي - ب       
  .               النقل - ج       
  .ال شي مما سبق -د        

  
  -):3( نشاط

  :ةحددي نوع الغلق في العبارات التالي  
 (               ).تتيح المعلمة الفرصة للطالب ليتدربوا على ما تعلموه .1

  (                    ). تلخص المعلمة النقاط الرئيسة في مناقشة صفية .2

  (                  ).تربط المعلمة بمفهوم رئيسي سبق للطالب دراسته .3

  -):4( نشاط
 - : مواقف الصفية التاليةاقترحي نوع الغلق المناسب في آل موقف من ال 

" السيارة"صلت المعلمة إلى نهاية درس قراءة في اللغة العربية للصف الثاني األساسي يتحدث عن
  .وفوائدها

  : .........................نوع الغلق المناسب
وطلبت منهم آيفية تطبيق ذلك في مواقف , شرحت المعلمة لطالبها قاعدة مهمة أثناء الدرس 2‐
  .يدةجد

  :................................نوع الغلق المناسب
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 الدرس الثالث
  : مواقيت الغلق في اللغة العربية عند تدريس االستماع

  : يمكن استخدام الغلق عند تدريس االستماع عند
  .ختام المناقشة حول موضوع الدرس 1‐

  .التأآيد حول مفهوم جديد تعلمه الطالب 2‐

  .لى فيلم شاهده الطالبالتعقيب ع 3‐

 .إنهاء حصة دراسية4‐ 
 : صور مهارة الغلق في اللغة العربية

  . عملية تلخيص الدرس تأخذ إما صورة الملخص اللفظي أو التخطيطي
  .صورة آالمية في فقرات عامة موجزة لمحتوى الدرس:  بالنسبة للملخص اللفظي
: 2005,محمود( خرائط المفاهيم: يكون في صورة رسوم خطية مثل:  أما الملخص التخطيطي

208. (  
  -:الفرق بين مهارتي التمهيد والغلق

تختلف مهارة الغلق عن مهارة التمهيد؛ حيث إن التمهيد يجذب انتباه الطالب إلى دراسة 
.  وأما الغلق يجذب انتباه الطالب إلى دراسة موضوعات الحقة, الموضوع الحالي للدرس

بينما , ه في الدرس من مادة دراسية وما سيتم تحقيقه من أهدافوالتمهيد يوضح ما سيتم تناول
  .وما تم تحقيقه من أهداف, الغلق يهتم بما تمت دراسته

 

  
 

  -):1( نشاط
  :اختاري رمز اإلجابة الصحيحة

  -: يختلف الغلق عن التمهيد في أن الغلق 1 ‐
 .يوضح ما سيتم تحقيقه من أهداف ‐أ       
  .على االستمرار في التعلميشجع الطالب   ‐ب      
  .التأآد من استعداد الطالب  ‐ج     
 .يشجع الطالب على المشارآة في التعلم  ‐د      
 
إذا أرادت معلمة اللغة العربية إنهاء درسها عن طريق رسوم خطية فعليها استخدام  -2

 -: الملخص
            اللفظي  - أ       
          النشاط الكتابي -ب      

               التخطيطي -ج      
  .التعيينات  -د       



   

- - 227 -- 
 

     
 

 -):2(نشاط 
 - :أمام العبارة الخطأ)  X(  أمام العبارة الصحيحة و)  (  ضعي إشارة   

  (    ).تعتبر مهارة الغلق تكملة طبيعية لمهارة التمهيد1‐ 
 (    ).التوقيت المناسب ضروري عند استخدام الغلق-2
  (    ).الغلق أقل أهمية من مهارة التمهيدتعتبر مهارة -3

  
 

  

  اختبار معرفي عن مهارة الغلق
  

  ):المعلمة/الطالبة( عزيزتي
واحدة منها صحيحة والمطلوب وضع , يحتوي آل سؤال من أسئلة االختبار على أربع إجابات

  :دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل سؤال
  : عدا جميع ما يلي من أهداف مهارة الغلق ما -1
  .                               بيان ما سيتم تحقيقه من أهداف - أ 
  . التأآد من تحقيق األهداف - ب 
  .           التشجيع على دراسة الموضوعات الالحقة للدرس - ج 
  .ربط عناصر الدرس ببعضها  -د 
 
  : أفضل تعريف للغلق -   2
  . سما تقوم به المعلمة إلنهاء الدر - أ 
  .خلق جو إيجابي لجذب الطالب لنهاية الدرس - ب 
 .ما تقوم به المعلمة من أقوال و أفعال إلنهاء عرض الدرس نهاية مشوقة -ج
 . خالصة مشوقة إلنهاء عرض الدرس-د 
  
  : جميع ما يلي من وظائف مهارة الغلق ما عدا  -3
  . المساعدة على تنظيم معلومات الطالب -أ
  .  همة في الدرس وتأآيدهاإبراز النقاط الم -ب
  . ضمان اندماج الطالب في األنشطة الصفية -ج
  .جذب انتباه الطالب لنهاية الدرس - د
 
  : تستخدم مهارة الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية للصف الثاني األساسي ل  -4
  . تنظيم التفكير حول مفهوم جديد  -أ
  . توضيح مفهوم جديد -ب
  . ديدشرح مبدأ ج -ج
  .عرض فيلم تعليمي  - د
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  : تعتمد مهارة الغلق على  -5
  . إعطاء فكرة شاملة عن الموضوع -أ
  . التدريب والممارسة -ب
  . إثارة االهتمام بالدرس -ج
  . معًا)ج+أ(- د
 
الغلق الذي يعمل على تنظيم أفكار الطالب حول مفهوم معين قبل االنتقال إلى مفهوم جديد   -6
  :هو
  .              ةالمراجع -أ
  .             النقل - ب 
  .              الكتابي  -ج
  . الواجبات المنزلية -د 
 
  : يستخدم غلق النقل في -7
  . مراجعة النقاط الرئيسة في الدرس -أ
  . تلخيص مناقشات الطالب حول موضوع معين -ب
  . ربط الدرس بمفهوم رئيسي سبق دراسته -ج
  .ى نقطة النهاية في الدرسجذب انتباه الطالب إل- د
  
)  عمي يقطف العسل( إذا أرادت معلمة اللغة العربية التأآيد على نقاط رئيسية في درس  -8

  :للصف الثاني األساسي و عدم نسيانها يفضل لها غلق الدرس ب
              .النقل -أ  
               .المراجعة - ب 
        .الواجبات المنزلية -ج
  . لكتابيالنشاط ا -د 
  
  :تختلف مهارة الغلق عن مهارة التمهيد في أن الثانية -9
  .تجذب انتباه الطالب لدراسة الموضوع الحالي للدرس -أ
  .تجذب انتباه الطالب لدراسة موضوعات الحقة -ب
  .توضح ما تم تحقيقه من أهداف -ج
  .نشاط يختتم به الدرس - د
 
 : من صور مهارة الغلق -10
       .    التعيينات. أ
  .         الواجبات المنزلية. ب
  .       األنشطة الكتابية.ج
  .  الملخص التخطيطي. د
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  تدريب تطبيقي
وقومي بتحديد األهداف, خططي باالتفاق مع معلمتك المقيمة في المدرسة التطبيقية درسًا آامًال

وراقبيها آل فترة بحيث ,قومي بالتدريس وضعي ساعة أمامك .التي ينبغي تحقيقها في الدرس
  .ومن ثم االنتهاء من الدرس في الوقت المحدد, تحاولي االنتهاء من آل هدف

وتلخيصه والرد على استفسارات الطالب, الحظي أن زمن الحصة يجب أن يتسع لغلق الدرس
  .إلخ..............على الواجب المنزلي

مالحظات واستمعي إلى مالحظاتدّوني , واعلمي أن هذا التدريب مفيد لك, آرري العمل
  زميلتك ومشرفك في التدريب الميداني لتستفيدي منها في المرات القادمة
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  ) 5( ملحق رقم

  (CD)البرنامج التعليمي المحوسب
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  ) 6( ملحق رقم

  قائمة بأسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم

  

 مكان العمل مية الدرجة العل االسم الرقم

مشارك في مناهج وطرق تدريس أستاذ محمد أبو شقير. د -1

 . تكنولوجيا التعليم

 اإلسالميةالجامعة 

 .اإلسالميةالجامعة  .مشارك في مناهج وطرق تدريس علومأستاذ فتحية اللولو. د -2

 مدير وزارة التربية . مناهج وطرق تدريس لغة عربيةدكتوراه فتحي كلوب. د -3

محافظة (والتعليم

 ).الوسطى

مساعد في مناهج وطرق تدريس لغة أستاذ داوود حلس. د -4

 .عربية

 .اإلسالميةالجامعة 

مشارك في مناهج وطرق تدريس أستاذ عبد المعطي األغا.د -5

 .اجتماعيات

 .اإلسالميةالجامعة 

علوم الكلية الجامعية لل .في مناهج وطرق التدريسدكتوراه فاطمة صبح. د -6

 .التطبيقية

الكلية الجامعية للعلوم  .في مناهج وطرق تدريس لغة عربيةدكتوراه نجوى صالح. د -7

 .التطبيقية

 .اإلسالميةالجامعة  .ماجستير تكنولوجيا التعليم محمود الرنتيسي. أ -8

 .اإلسالميةالجامعة  .ماجستير تكنولوجيا التعليم أدهم البعلوجي. أ -9
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  ) 7( ملحق رقم

 مناشط تدريبية 
  )1(رقم بطاقة متدربة

 : )المعلمة/ الطالبة(عزيزتي 
 بعض المناشط التي تعمل على تنمية مهارة االستماع لدى األطفال وطلبة المرحلة بين يديك

مناشط إلى تنمية قدرة الطفل على التمييز السمعي وذلك من وتهدف هذه ال ,األساسية الدنيا
  - :خالل التدريبات التالية

  : تدريب انظر واستمع ‐أوال 
  .)مقص ، شجرة ، قبعة ، ماء ، فرشاة :  ( تُعد المعلمة بطاقات صور مثل

انظر إلى الصورة واستمع إلى الجملة ، إذا كانت الجملة مطابقة للصورة : وتقول المعلمة 
  .خطأ : وصحيحة فقل صحيح وإذا كانت مخالفة فقل

  . وتقول أسقي به األزهار) مقص ( تعرض المعلمة بطاقة صورة 
  . وتقول أآتب بها دروسي)  شجرة(  وتعرض بطاقة
 .وتقول ألبسها لتحميني من حر الصيف)  قبعة(  وتعرض بطاقة
  . أشربه آل يوم:  قائلة)  ماء(  وتعرض بطاقة
  . ألون بها الصورة:  قائلة)  فرشاة(  وتعرض بطاقة

  .وتختار المعلمة تلميذًا بعد أن تقول آل عبارة ليجيب بكلمة صحيح أو بكلمة خطأ
  

      
 

   :تدريب الرسالة المهموسة ‐ثانيًا
ويطلب من , وفيها تقسم المعلمة الطالب إلى أربعة أفرقة  آل فريق يتكون من خمسة العبين

صفًا ، ثم تعرض المعلمة إحدى البطاقات التي أعّدتها على الالعب  العبي آل فريق الوقوف

وعلى الالعب , األول من آل فريق لتقرأها دون أن يرى البطاقة أي تلميذ آخر في الفصل

وهكذا حتى تصل , األول من آل فريق نقل الرسالة همسًا إلى الالعب التالي في فريقه

والالعب األخير في آل فريق عليه آتابة الرسالة الرسالة إلى الالعب األخير في الفريق ، 

ثم تعرض المعلمة البطاقة لتقارن الطالب بينها وبين ما آتبه , التي سمعها على السبورة

  . الالعب األخير على السبورة ، ويفوز الفريق الذي يكتب أقرب رسالة إلى األصل
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 . يجب أن نحافظ على الماء: نماذج للرسائل 
 . ما أجمل فصل الربيع                   

        . الماء موصل جيد للكهرباء                   
  . تشتهر يافا بزراعة البرتقال                   
  . قطف المزارع األزهار من الحديقة                  

  

     
                                            

 :البحث عن الصورة ‐ثالثًا
, زهرة,  شمس, آوب, سمكة( مثًال صورة, ز المعلمة بطاقات عليها مجموعة من الصورتجه

وعلى الطالب , ثم تقرأ المعلمة عليهم بعض العبارات, وتوزعها على الطالب) عين ، إنسان, بيت

  .الدائرة عند الصورة المناسبة  آتابة رقم العبارة في

  : آأن تقول في العبارات
 .تعيش في الماء •
  .بالضوء والحرارةتمدنا  •
  .نرى بها آل شيء حولنا •
  .نسكن فيه •
  .لها رائحة طيبة •
  .نشرب فيه اللبن •
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  )2(رقم بطاقة متدربة
  :معلمة المستقبل/ عزيزتي طالبة اليوم

وفي ضوء المساق درست كيفية , البد وأنك درست مساق التربية اإلسالمية وفن التدريس
فاآلن عليك تحضير درس من دروس , روس أي تحضير الدروس اليوميةالتخطيط وإعداد الد

االستماع في اللغة العربية كما ورد ذكره في البرنامج المحوسب في بند خطط مقترحة 
وسوف تقومين بعرض , لدروس االستماع في اللغة العربية لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا

عتبار أنهن طالبات في الفصل الدراسي وأنت معلمة هذا الدرس أمام زميالتك الطالبات على ا
  .هنياللغة العربية التي تدرس
  :ويرجى مراعاة ما يلي

  .الزمن الكلي لتنفيذ درس االستماع ال يزيد عن عشرة دقائق -

  .يتعين عليك توفير ما تحتاجينه من أدوات ووسائل لتنفيذ درس االستماع -
  

  :والخطط كالتالي

  )اعيتعبير استم(خطة درس 

  )نص استماعي(خطة درس 
  )قراءة استماع( خطة درس
 )امالء استماعي( خطة درس
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  خطة درس تعبير استماعي

  .الثاني األساسي: الصـف            :اليوم والتاريخ

  .تعليم فن االستماع :الموضوع          .تعبير استماعي: المادة

 البند االختباري المتطلب األساسي

أذآر حديثًا شريفًا يوضح قيمة االتحاد وأهميته؟      .     يوضح قيمة االتحاد وأهميتهيذآر حديثًا شريفًا 

  :الوسائل التعليمية

  .عمل، آراسات الطالب دمى، مسرح عرائس، مجموعة عصي، حبل، شرائح، لوحة مغناطيسية، السبورة الطباشيرية، أوراق

 التقويم األنشطة والخبرات األهداف

  
  

يحسن الطالب 
االستماع 
  .والمشاركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، )دمية صغيرة( تقدم المعلمة للطالب صديقاً جديداً يريد التعرف إليهم
  .وتطلب منهم االستماع إليه ومحادثته

السالم عليكم يا أطفال كيف حالكم؟ أنا اسمي جحوش هل  :جحوش
  .تقبلونني صديقًا لكم؟ شكراً لكم يا أصدقائي وبارك اهللا فيكم

  نلعب معاً؟ما رأيكم اآلن أن 
  ماذا سنلعب؟ ما رأيكم بلعبة شد الحبل؟...  ماذا سنلعب؟

األول يتكون من طالبين، والثاني يتكون من : هيا فلنكون فريقين
من األقوى؟ هيا ...  شدوا...  هيا هيا يا أبطال شدوا.  أربعة طالب

  .يا أصدقائي شجعوا األقوى، مرحى لكم أيها الطالب إنكم فعالً أقوياء
ن أريد من جميع أصدقائي وصديقاتي الحلوين أن يسجل كلٌّ منهم اآل

 مالحظاته في كراسته الخاصة عن الفريق الفائز ولماذا يعتقد أنه فاز؟
  )تتم مناقشة الطالب فيما دونوه(

  )من األقوى؟... ( اآلن سنجرب لعبة أخرى
من منكم قوي؟ من منكم بطل؟ هيا لنكسر حزمة العصي التي على 

 يا خسارة لقد فشلت...  هيا...  بكل قوتك...  جرب...  هياالطاولة 
  من سيجرب غيره؟... 

  )يقوم عدد من الطالب بالمحاولة وال يستطيع أي منهم(
  ما رأيكم أن نفك حزمة العصي ونحاول كسرها مرة أخرى؟

  )يخرج الطالب أنفسهم للمحاولة فيكسرونها بسهولة(
درة زمالئك في المحاولة الثانية اآلن دون في كراستك تعليلك على مق

  .من كسر العصي، بينما فشلوا في المحاولة األولى
  اآلن ماذا سنفعل؟ ماذا تقترحون؟

  .نعم سأروي لكم قصة جميلة...  قصة؟
يبدأ جحوش بسرد القصة بعد حث الطالب على حسن االستماع، (

 يتم استخدام دمى تمثل شخصيات.  ألن هناك أسئلة عن القصة بعدها
 )القصة
 
  

هذه القصة حدثت في الغابة التي كان فيها فيل ضخم مغتر 
هيا نرى معاً الفيل ماذا يفعل .  بضخامته وقوته ويظلم اآلخرين

  اآلن؟

  
  

مالحظة حسن 
  .االستماع

  
 
  
  

مالحظة مدى االنتباه 
  .والمشاركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

مالحظة مدى 
 .االنتباه
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يجيد الطالب متابعة 
  .القصة وتتابعها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

...  أنا القوي...  أنا الفيل: الفيل يمشي في الغابة مختاالً يغني
...  ليس هناك من هو أضخم منى...  أنا أضخم مخلوقات الغابة

  ... .ليس هناك من هو أقوى مني...  أنا القوي
: )الطائر الجميل يرقد في عشه مع أفراخه على قارعة الطريق(

أيها الفيل ابتعد عن عشي ليس من هنا تسير الحيوانات، هيا 
  .ال تقترب مني ومن أفراخي...  ابتعد

  )الفيل ال يكترث لتوسالتها ويسير باتجاه العش(
ابتعدي ...  سير من هنا وأنا حرأنا سأ! أنا! أبتعد؟! ماذا :الفيل

  .أنت لو لم يعجبك ذلك
كيف سأبتعد؟ وكيف سأنقل عشي؟ وأفراخي ما : الطائر الجميل

  .ابتعد أنت...  أنت ظالم...  هذا ظلم...  زالت صغيرة
  .ال لن أبتعد، أنا القوي وأسير حيثما أشاء :الفيل

  .الااا...  أتوسل إليك...  أرجوك: الطائر الجميل
ماذا أفعل يا ربي؟ لقد ...  لقد قتلتَ صغاري...  د هدمتَ بيتيلق

ال بد أن أثأر ...  ال بد أن أنتقم منه...  قتل الطاغية أطفالي
  .لصغاري

  )الطائر الجميل يستغيث بصديقيه الضفدع والغراب(
ساعداني ...  أنجداني...  أين أنت؟ أيها الغراب...  أيها الضفدع

  !أرجوكماّ
  .بك يا صديقتي؟ ماذا حدث لك؟ أخبريني بسرعة ماذا: الضفدع

  .هدم بيتي وقتل أفراخي.. الفيل اللعين: الطائر الجميل
هل وصلَتْ به ...  هذا المغتر بنفسه الطاغية! ماذااا؟: الضفدع

ال بد أن نفكر ...  األمور إلى هذه الدرجة؟ ال بد من االنتقام منه
هيا نبحث عن الغراب ...  جيداً لنجد طريقة مناسبة لنلقنه درساً

  .أوالً ليساعدنا في التفكير
  ماذا حدث؟ لماذا تبكي يا صديقتي؟ ماذا حدث؟ :الغراب

  .الفيل هدم بيتي وقتل أفراخي: الطائر الجميل
هل تجرأ على ذلك؟ هل وصل ظلمه إلى هذا الحد؟ ال : الغراب

  .بد أن نفكر معاً وبسرعة لالنتقام منه
اور في إيجاد طريقة مناسبة يقتربون من بعضهم للتش(

  ).لالنتقام
  ).بعد لحظات يمر الفيل كعادته يغنى في الغابة ويختال في مشيته(

خذ : الغراب يهجم على الفيل وهو يسير في الغابة وينقر عينيه
  .خذ...  خذ...  هذا أيها المغرور

ال أستطيع ...  ماذا فعلتَ أيها الغراب؟ عيني: الفيل متألماً
  أين الطريق؟ كيف سأسير؟...  ال أرى شيًئا الرؤية إنني

...  ها هو الطريق من هنا: )الضفدع يقف خلف حفرة عميقة(
إلي هيا أيها الفيل...  اقترِب.  

يقع في حفرة ...  الفيل يسرع في اتجاه صوت الضفدع وفجأة(
  ).كبيرة

ماذا حدث لي، جسمي يؤلمني، لقد تكسرت ... آآآه...  آآآه: الفيل
  أين وقَعتُ؟...  عظامي
لقد نلنا منك أيها الطاغية، لقد كنت : الطائر الجميل وصديقاه
ولكن أرأيت ما أقوى الضعفاء إذا ...  تظلم غيرك وتغتر بقوتك

 .اتحدوا
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
  .اإلجابات
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يعبر عن فهمه من 
خالل اإلجابة شفوياً 

  .عن األسئلة
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

يحدد رأيه في 
المواقف التي حدثت 

 .في القصة
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

يستشهد بأحاديث 
وآيات كريمة 
وحكماً وأمثاالً 

 .شعبية
 
  
  
  
  

يحدد العبر المستفادة 
 .من الدرس

  
  
  

  

  
يعبر عن فهمه 

لمضمون القصة 
 .كتابياً

 
  هل أعجبتكم القصة؟: جحوش

اآلن جاء وقت مغادرتي وعودتي إلى البيت، وأعدكم بأن أعود إليكم 
نرجع إلى معلمتنا لنرى ما أعدته من مناقشة  واآلن.  في أيام قادمة

  .إلى اللقاء...  إلى اللقاء يا أصدقائي...  حول القصة
  

تخرج المعلمة .  يودع الطالب جحوشاً ويطلبون منه أال يغيب عنهم
إلى الطالب وتسألهم عن رأيهم في الصديق الجديد وفي القصة التي 

  .قدمها
  

  :مناقشة شفوية

  أين يعيش الفيل؟ -

  ن كان الطائر الجميل يبني عشه؟أي -

  ماذا فعل الفيل لهذا الطائر؟ -

  ما رأيك بما قام به؟ ولماذا؟ -

ماذا قرر الطائر الجميل أن يفعل بعد أن هدم الفيل بيته  -
  وقتل صغاره؟

  من ساعده على االنتقام ؟ -

  الضفدع والغراب؟ما دور كل من  -

  ما رأيك بما قام به األصدقاء؟ ولماذا؟ -

  كما فهمت من القصة؟ما نهاية الفيل  -

  بماذا تصف كل من الفيل والطائر الجميل و الصديقان؟ -

  ماذا نتعلم من القصة؟ -

آية قرآنية، حديث : استشهد على قيمة االتحاد بـ -
  .شريف، حكمة

  .نهاية الغرور، نهاية الظلم:  اذكر مثالً شعبياً يوضح -
  

يتم عرض شرائح ولوحة تحمل بعض اآليات واألحاديث والحكم "
مثال الشعبية، وتطلب المعلمة مساعدة الطالب في تعليقها على واأل

  ".جدران الفصل
  

  ما عقاب من يقتل الناس؟ -

  للقوي الظالم أم للضعيف الذكي؟: لمن تكون الغلبة -

  من تعتقد أنه ظلمنا في أرضنا؟ وضح ذلك؟ -

  كيف يمكننا االنتقام منه؟ -

  ما واجبنا تجاه وطننا؟ -
  

  :عمل على الطالبتقوم المعلمة بتوزيع بطاقات 
  
  
  

  
مالحظة مدى 
  .المشاركة والتفاعل

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة مدى 
  .التفاعل والمشاركة

  
  
  

مالحظة صحة 
  .اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة صحة 
 .اإلجابات
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يفسر المفردات 
  .الصعبة
  
  
  
  
  
  

يحدد األسلوب 
  .اللغوي
  
  
  
  

 يميز بين الكلمات
المتشابهة في 

 .الشكل

):1( بطاقة رقم
 :اختر اإلجابة الصحيحة بوضع خط تحتها مما بين القوسين

  ).ذكي - مغرور - قوي( نصفُ الفيل بأنه -

  ).العدل -  االجتهاد - االتحاد( نتعلم من القصة -

أوقعه في  - نقر عينيه( انتقم الغراب من الفيل بأن -
  ).كسر قدمه - الحفرة

  ).ضفدعون - فدعاتض -  ضفادع( جمع ضفدع -

  ).الظالم - القوي - الضخم( المقصود بالطاغية -

  ).خرير - فحيح - نقيق( صوت الضفدعة -

 -  االتحاد قوة - الغراب والفيل( أفضل عنوان للقصة -
  ).الطائر الجميل

  
  ):2( بطاقة رقم

  "فكف بصرهانقض الغراب على الفيل ونقر عينيه "

  ....... .. الهاء في عينيه تعود على" نقر عينيه -

  : ........ .جمع الغراب: ....... مرادف انقض -

  : .......... .ضع كلمة واحدة بدالً مما تحته خط -
  

  :استخرج من العبارة
  : ...........حرف جر: ........ فعالً : ......... اسماً

  : ......... .أسلوب عطف
  :في العبارات التالية )كف(وضح معنى 

  : .....ه فكفَّ بصرهأصيب الطفل برصاصة في عيني -

  : ....... .أصيب كف والدي فلم يستطع أن يمسك به -
  :نشاط بيتي

 .اكتب في دفترك قصةً أخرى توضح أهمية االتحاد -
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   خطة درس نص استماعي في اللغة العربية

  .م2009/ :    /   /     لتاريخ ا:                                                 اليوم
                      .)إننا لعائدون( نص استماعي: الموضوع                       .)محفوظات(لغة عربية :المبحث

 البند االختباري المتطلب األساسي

  . أن تذكر اسم بلدتها األصلية
لعيش في بلدتها أن تفسر سبب عدم استطاعتها ا

 .                   األصلية

      ؟ ما هي بلدتك األصلية
  لماذا ال تستطيعين العيش في بلدتك األصلية؟

 :  الوسائل التعليمية

  .سبورة طباشيرية, بطاقات, أوراق عمل, .L.C.Dجهاز

 التقويم األنشطة والخبرات الهدف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اع تجيد االستم
 .لما سيتم عرضه

  
   
  
  

 :تمهيد

  :تقوم المعلمة بالمناقشة الشفوية
 ما اسم وطنك؟

  ما عاصمة فلسطين؟
  لماذا؟   هل تعيشين اآلن في بلدتك األصلية؟

  لماذا؟  هل تستطيعين اآلن العودة لبلدتك األصلية؟
 .وطننا فلسطين وعاصمتنا القدس: إذن تسرد المعلمة قائلة

مجموعة  وكل, تقوم بتقسيم الفصل ألربع مجموعات
  .بأسماء بلدات فلسطينية

, ثم تطلب المعلمة من الطالب االنتباه جيداً لما سيعرض
  :  ألنه سيكون هناك مناقشة بعدها

  :فالمطلوب منك) األغنية(سنستمع إلى األنشودة
أوالً تدوين أسماء بعض القرى والمدن التي سيتم سردها 

 .في األنشودة
ور التي سيتم يجب أن تكون مشاعرك مع الص: ثانياً

  .عرضها في األنشودة
وتقوم المعلمة  L.C.Dيتم العرض عن طريق جهاز_ 

  
مالحظة 

دقة 
   .اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
حسن 

  .االستماع
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تعبر عن فهمها 
لما استمعت إليه 

  .شفوياً
  

توظف اسم البلدة 
  .بما تشتهر به

  
  

تمثل دور بلدتها 
     .األصلية

  
  
  
  
  
  

تحدد الفكرة 
 .العامة لألنشودة

 

  
  
  

بحث الطالبات على االستماع جيداً وكانت األغنية 
  :عنوانها

  جايين يا تراب الوطن جايين

وتقوم المعلمة بمالحظة الطالبات ومن ثم تقوم الطالبات 
 بتدوين أسماء بعض القرى والمدن التي يسمعونها عبر

  .األنشودة
وبعد االنتهاء من عرض األنشودة صوتاً وصورة تطلب 

   ‐:المعلمة من الطالبات اإلجابة على األسئلة التالية
  : مناقشة شفوية

  ما أسماء بعض المدن التي سمعتموها ؟
  ما أسماء بعض القرى التي سمعتموها ؟

وعند سرد الطالبات األسماء تقوم المعلمة ربط المدينة أو 
وإذا , ما تشتهر به من مصنوعات ومزروعاتالقرية ب

كانت هذه البلدة لها مكانة دينية تربطها به أيضاً حتى ال 
  .تنسى من الذاكرة

والمعلمة تكون مجهزة أسماء هذه البلدات على بطاقات  
  . ومن ثم تقوم بعرضها على السبورة, واضحة

  
من منكن تستطيع أن : تطلب المعلمة من الطالبات قائلة

دور بلدتها الفلسطينية تتحدث عن نفسها حيث كان تمثل 
لديكن واجب بيتي بأن تحضر كل طالبة عن بلدتها 

 .أسطر)  4(أسطر أو ) 3(األصلية نبذة
  .وتعزز المعلمة على ما تقوم بهذا الدور التمثيلي

اآلن يا طالباتي كانت عنوان األنشودة التي تم عرضها 
من تعطيني عنواناً ) جايين يا تراب الوطن جايين(مسبقاً 

  آخراً لهذه األنشودة؟
وتقوم كل مجموعة بترشيح قائدتها بكتابة العنوان 

, ثم إعطاء العنوان اآلخر لألنشودة, المطروح على بطاقة

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
مدى 

التفاعل 
 .والمشاركة

  
  
  
  
  

مالحظة 
مدى 
  .االنتباه

  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
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تقرأ القصيدة 
     .قراءة معبرة

  
  
  

تفسر المفردات 
الجديدة في 

         .القصيدة

ومن ثم تقوم المعلمة بأخذ هذه البطاقة ووضعها على 
السبورة وبعد االنتهاء من طرح العنوان تطلب المعلمة 

ام بترشيح عنوان يتفقن عليه جميع من جميع الطالبات القي
وذلك بتسجيل النقاط على العنوان الذي ترشحه , الطالبات

الطالبات والعنوان الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط 
هو الذي سيتم اختياره وكان العنوان المتفق عليه هو إننا 

  .لعائدون
  

تطلب من الطالبات بفتح كتبهن وقراءة القصيدة قراءة 
ثم تقرأ عدداً من , تقرأها المعلمة قراءة معبرة صامتة ثم

   .الطالبات المجيدات فالمتوسطات فعدد من الضعيفات
  

تقوم المعلمة بتفسير المفردات الجديدة في القصيدة ومن 
  .ثم تدوينها على السبورة

  :  بطاقة عمل::  تدريبات كتابية
 

 X(   أمام العبارة الصحيحة وإشارة)  (   ضع إشارة

  :  ام العبارة الخاطئة فيما يليأم) 

  .(     )يحقق النازح هدفه بالتكاتف واإلخاء •

  .(     )عودة النازحين لن تكون بعزة وفخار •

 .(       )يحلم المهاجر بالرجوع إلى وطنه •

النازحون هم الذين شردوا عن ديـارهم عـام م    •
 .(    ))م1967(

 

 :  نشاط بيتي

 .بخط جميل)  ( 3 اكتبي القصيدة 

  .دقة التقليد
  

مالحظة 
دقة 

 .التصويت
  
  
  
  

تدقيق 
  .اإلجابات

  
  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
 .البيتي

 

  
 

  



   

- - 242 -- 
 

 )قراءة استماع( خطة درس

  :التاريخ                                                    :  اليوم
  .قراءة استماع: الموضوع                                   .الثاني األساسي:   الصف
  .الديك الذكي: الدرس                                       .اللغة العربية: المبحث

 البند االختباري المتطلب األساسي

 ما هي أهمية الصداقة؟ أن تذكر الطالبة أهمية الصداقة

 

  :  الوسائل التعليمية

  . صورة لكلب, بطاقات, بطاقة عمل, ) ذئب, كلب, ديك(  دمى, مسرح عرائس
 التقويم األنشطة والخبرات الهدف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

تستمع جيداً 
  للحوار

  
  
  
  
  
  
  

 : تمهيد

وهي عبارة عن , تقوم المعلمة بإجراء فزورة للطالبات
نهن معرفة ما بطاقة مرسوم عليها كلب مخفية وتطلب م

رسم على البطاقة من خالل أسئلة يتم توجيهها ومن 
   .يعرف اإلجابة له جائزة

توجه المعلمة انتباه الطالبات إلى أن هذا الكلب الذي _ 
رسم على البطاقة هو شخصية مهمة في قصة سيتم 

   .مشاهدتها واالستماع إليها في عرض مسرحي
ا سيعرض ألنه تطلب المعلمة منهن االنتباه جيداً لم_ 

  .سيكون هناك مناقشة بعدها
  : يتم العرض المسرحي من خالل العرائس كالتالي_ 

عاش كلب وديك صديقين في بيت واحد ، وفي :  الراوي
أحد األيام خرج الكلب والديك إلى الغابة ولم يشعرا 

   .بالوقت فغربت عليهما الشمس
  .الليلة في الغابة  أفضل أن ننام هذه:  الكلب
  .ولكن قد يأتي ذئب فيأكلني:  يكالد

ال تخف يا صديقي تنام أنت على فرع الشجرة :  الكلب
   .وأنا أنام تحتها فال يصل الذئب إليك

 نتائجه أدواته

مالحظة 
دقة 

   .اإلجابة
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
حسن 

  .االستماع
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تعبر عن فهمها 
لما استمعت إليه 

  .شفوياً
  
  
  
  
  
  

تميز بين مواطن 
القوة والضعف 

  .في الحديث
  
 

تستخدم إشارات 
السياق الصوتية 

   .للفهم
تلخص ما 
إليه استمعت 

   .بدقة

 ...... الصديقان ينامان وفي الصباح:  الراوي

  ز.... كوكو كوكو:  الديك يصيح
  أهااااااااا. ،  هذا صوت ديك:  الذئب من بعيد يستمع
  .لذيذاً ، سأتجه ناحية الصوتها قد وجدت فطوراً 

يا شيخ الديوك سمعتك :  الذئب عندما يصل إلى الشجرة
  . تنادي للفطور انزل حتى نفطر معاً

 الطعام تحت الشجرة فأحضره:  الديك

   .ماهذا ؟ ؟؟؟ كلب سأهرب مسرعاً:  الذئب خائفا
  .لماذا لم تنتظر الطعام يا شيخ الذئاب:  ناداه الديك قائال

 .د نسيت ملعقتيلق:  الذئب

 : مناقشة شفوية

  ما الشخصيات التي ورد ذكرها في المسرحية ؟
  كيف عاش الكلب والديك في بيت واحد ؟_ 
  إلى أين خرج الكلب والديك في أحد األيام ؟_ 
  ماذا قال الكلب عندما غربت عليه الشمس ؟_ 
  أين نام الديك ؟_ 

  أين نام الكلب ؟
  ماذا فعل الديك عند الفجر ؟

  سمع صياح الديك ؟من 
  ماذا قال الذئب للديك عندما وصل الشجرة ؟

  ماذا فعل الذئب عندما رأى الكلب ؟_ 
  لماذا هرب الذئب ؟_ 
  هل يأكل الذئب بالملعقة ؟_ 
  :  ماذا نسمي صوت كل من_ 

  .الذئب, الكلب, الديك
  .) الذئب, الكلب, الديك(  من يقلد لي صوت_ 
  .الديك , بالكل, الذئب:  بم نصف كال من_ 
  من يقص علي ما رآه في المسرحية بأسلوبه ؟؟_ 
  من القصة ؟  ماذا  تعلمت_ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
صحة 

  .اإلجابات
  
  
  
  
  

مالحظة 
.دقة التقليد

  
  

مالحظة 
دقة 

التلخيص 
  .والفهم
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تحدد الفكرة 
  .العامة للقصة

  
  
  

تعبر عن فهمها 
   .كتابياً

 :بطاقة عمل::تدريبات كتابية

 نكتب في الفراغ الكلمة المناسبة من الكلمات المحصورة
 :  

  )  سمع, وصل, صاح, نادى, توجه( 

الديك ___________  نام الصديقان وعند الفجر
 من أقصى الغابة صياح الديك ، فـ ذئب____  كعادته

إلى _________ نحو الصوت حتى________ 
سمعتك :  يا شيخ الديوك:  الديك قائالً___  الشجرة و

  . تنادي للفطور انزل حتى نفطر
  

) × ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة)  √(  ضع إشارة

  :  أمام العبارة الخاطئة فيما يلي

  .(   ) يت واحدعاش الكلب والقط صديقين في ب -1

الكلب والديك لم يشعرا بالوقـت فغربـت عليهمـا     -2
  .(  ) الشمس

  .(    ) سمع غزال من أقصى الغابة صياح الديك -3

   .(   ) الطعام تحت الشجرة:  قال الديك -4

  .(  ) نظر الذئب فرأى األرنب أمامه فهرب مسرعاً -5
  :  نشاط بيتي

   .اقرئي الدرس مع والدتك ثالث مرات بصوت مرتفع
   .تبي الفقرة األولى من الدرس بخط جميلاك

  .ارسمي في دفترك ديكا جميال باأللوان
 

  
تدقيق 

 . اإلجابات
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 )إمالء استماعي( خطة درس

 :التاريخ:                                                      اليوم
 .إمالء استماعي: الموضوع                                   .الثاني األساسي:   الصف

  
 البند االختباري المتطلب األساسي

 )سعاد –أمَل (لى عليكأكتبي ما يم   أن تكتب الطالبة بعضاً من الكلمات

 التقويم األنشطة والخبرات الهدف

  
  
  
  

  

 تستمع الطالبة جيداً

  
  
  
  
  

  

تعبر عن فهمها لما 
   .استمعت إليه

  
   
  

  :اختبار قصير

  :  استمعي إلى المعلمة واكتبي في دفترك ما يملى عليك

قري,  بطالً,  سميحة.  

  :  استمعي إلى القطعة التالية جيدا لتجيبي عن األسئلة بعدها

وهي , األزهار جميلةٌ ولها ألوان بهيجةٌ ولها رائحةٌ طيبةٌ منعشةٌ
هذه هي , تزين الحدائق والمنازل وتمأل الدنيا بهجةً وجماالً

أزهار الزينة وهناك أزهار الفاكهة ومن األزهار نصنع شراباً 
د ومنها نصنع العطور ، إن كنت تحب حلواً كشراب الور

األزهار فحافظ على جمالها وحياتها وال تمد إليها يدك بعبث أو 
 .لعبٍ

  :مناقشة شفوية 

  عم تتحدث القطعة ؟ •
  ما فائدة األزهار ؟ •
  عدد أنواع األزهار ؟ •
  مم نصنع العطور ؟ •
  اذكر بعض األزهار ذات الرائحة الطيبة ؟ •
  عدد بعض ألون األزهار ؟ •

  
تصحيح 
  .األخطاء

  
 

مالحظة 
حسن 

  .االستماع
  
  
  
  
  
  
  

مالحظة 
  .مدى االنتباه
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تكتب القطعة 
اإلمالئية كتابة 

  .صحيحة

 

  ب األزهار ؟هل تح •
  ماذا يجب عليك أن تفعل لو كنت تحب األزهار ؟ •

   ‐:هاتي مفرد الكلمات التالية

  .العطور, المنازل, الحدائق , ألوان

 :  هاتي مرادف

   .بهجة/  عبث/  حلواً

 :  ما نوع األسلوب اللغوي

  .ال تمد يداً إليها بعبث

   .في جملة من تعبيرك"  حافظ على"  ضعي التركيب اللغوي

  :  حظي الكلمات التالية وحلليهاال

  .عدواً , الفطور  ,  رائعة

تجهز الطالبات كراساتهن لكتابة القطعة اإلمالئية بخط واضح 
   .وجميل مع مراعاة عالمات الترقيم

تقرأ المعلمة القطعة مرة ثانية لتستدرك الطالبات ما فاتهن من 
 .ثم يتم جمع الكراسات لتدقيقها . كلمات

  :  نشاط بيتي

   .استخرجي من درس القراءة الكلمات المنونة في جدول

 

  
  
  
  
  
  
  
  

تدقيق 
  .اإلجابات

  
  
  
  
  
  
  

متابعة 
النشاط 
 .البيتي



   

- - 247 -- 
 

  ) 8( ملحق رقم

 )المعلمة/  للطالبة(الدليل اإلرشادي 

 :ة المستقبلمعلم/ عزيزتي طالبة اليوم 
بين يديك دليل إرشادي للبرنامج المحوسب الذي يهدف إلى تنمية بعض مهارات تدريس 

, في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة) المعلمات/ الطالبات(االستماع في اللغة العربية لدى 
  :و يتضمن هذا الدليل اآلتي

كيفية استخدام , اإلطار العام للبرنامج, متطلبات التعلم القبلية, مقدمة البرنامج المحوسب 
  .البرنامج المحوسب

  
 :مقدمة البرنامج: أوالً     

وذلك بعد دخول الحاسب اآللي , يعتبر العصر الحالي عصر المعلومات والثورة المعرفية
وأصبح التدريس بالحاسوب ينال , في مجاالت الحياة المختلفة كالتربية والتعليم واإلدارة

وتبين أن اللغة العربية لغة مطواعة . بير على شتى األنظمة التربوية العالميةاالهتمام الك
.  وهي السد المنيع الذي نتحصن به من خطر اختالط الثقافات المختلفة, للمعالجة الحاسوبية

ومؤثرة في تعلم , كما يعتبر االستماع من أهم مهارات اللغة العربية لما له من مكانة مهمة
وقد استخدمت الباحثة أسلوب التدريس بمساعدة الحاسوب الذي يندرج .  ةالقراءة والكتاب

على التدريب ألداء ) المعلمة/  الطالبة(فهذا األسلوب يساعد , منه التمرين والممارسة
مهارات التمهيد وتنويع المثيرات و الغلق عند تدريس االستماع في اللغة العربية بشكل 

األسلوب باإلثارة والجاذبية وتقديم التغذية الراجعة ويتميز هذا .  منظم وبدقة وإتقان
كما يعتبر من , باإلضافة إلى التعزيز عند اإلجابة الصحيحة) المعلمة/  للطالبة(الفورية 

 .األساليب المناسبة لتعلم الطالب ذوي التحصيل المنخفض
  متطلبات التعلم القبلية: ثانياً

مسجلة لمساق  )المعلمة/ الطالبة(نبغي أن تكون قبل البدء في تنفيذ هذا البرنامج ي       
التدريب الميداني في قسم العلوم التربوية بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية الخاص 

  .وتكون مستكملة دراسة مقرر التربية اإلسالمية وفن التدريس, بالمستوى الثاني
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   :اإلطار العام للبرنامج: ثالثاً
العام لمحتوى البرنامج في ضوء مهارات تدريس االستماع في اللغة تم إعداد اإلطار       

واحتوى البرنامج على وحدات ودروس مكتوبة إضافة إلى صوت وصور , العربية
عالوة على مقاطع فيديو تجسد نصوص الدرس إضافة إلى أنشطة , إثرائية مساعدة

 ية والتدريبات التطبيقيةوتدريبات متنوعة ، وكذلك إجاباتها باإلضافة لالختبارات المعرف
 . وراعت الباحثة في ذلك التنظيم والتناسق اللوني والمؤثرات الصوتية المناسبة, 

  : ما يلي  ويتضمن محتوى البرنامج
  : وتتحدث عن مهارة التمهيد وتتضمن ثالث دروس آالتالي: الوحدة األولي

ال عند تدريس االستماع في متطلبات التمهيد الفع و, أغراض مهارة التمهيد : الدرس األول 
  .اللغة العربية

  .أنواع التمهيد عند تدريس االستماع في اللغة العربية : الدرس الثاني

تقويم فاعلية التمهيد المالئم لدرس , األساليب المختلفة التي يتحقق بها التمهيد :الدرس الثالث
ا في تمهيدها عند تدريس و األخطاء التي على معلمة اللغة العربية أن تتجنبه,  االستماع
  .االستماع

  .اختبار معرفي على مهارة التمهيد
  تدريب تطبيقي

 :آانت بعنوان مهارة تنويع المثيرات وتتضمن عدة دروس آاآلتي  :أما الوحدة الثانية
و أغراضها عند تدريس االستماع في اللغة , تعريف مهارة تنويع المثيرات : الدرس األول

  .العربية
 .سلوكيات مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية : يالدرس الثان

  .تابع سلوكيات مهارة تنويع المثيرات عند تدريس االستماع في اللغة العربية :الدرس الثالث
  المثيرات   اختبار معرفي على مهارة تنويع

  )2(, )1(تدريب تطبيقي
  : تضمن اآلتيتحدثت عن مهارة الغلق وت:  الوحدة الثالثة
وأهمية وأغراض مهارة الغلق عند تدريس االستماع في , تعريف مهارة الغلق :الدرس األول
  .اللغة العربية

  .أنواع الغلق: الدرس الثاني 
 ,وصور مهارة الغلق,  أساليب الغلق في اللغة العربية عند تدريس االستماع :الدرس الثالث

  .والفرق بين مهارتي التمهيد والغلق
  .بار معرفي على مهارة الغلقاخت

  .تدريب تطبيقي
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  :كيفية استخدام البرنامج المحوسب: رابعاً

لذلك يكون دور الباحثة مرشدة , البرنامج المستخدم تعلم ذاتي فردي من قبل الطالبة 
  .وموجهة ومشخصة لألخطاء والصعوبات التي تعاني منها الطالبات

, متدرجة من حيث السهولة والصعوبة يحتوي البرنامج على أمثلة وأنشطة متنوعة 
أو )   √(  فعلى الطالبة اإلجابة على األنشطة فإذا كانت اإلجابة صحيحة يظهر إشارة

أما إذا كانت اإلجابة خطأ فتظهر , أيقون حاسوبي مع حدوث صوت مدح للطالبة
 .رسالة صوتية سلبية؛ فعليها أن تعود مرة أخرى للدرس وتتم التغذية الراجعة

النتهاء من عرض محتوى الدرس يتاح للطالبة مناقشة ما تم عرضه وتوضيح بعد ا 
 .بعض المفاهيم

, هناك أنشطة بعد نهاية كل درس من دروس البرنامج المحوسب عليك اإلجابة عنها 
وأيضاً بعد ذلك في , وهناك اختبار معرفي أيضاً بعد نهاية كل وحدة عليك اإلجابة عنه

 .التدريب التطبيقي كما هو موضح لكنهاية الوحدة عليك تنفيذ 
بالنسبة لالختبار المعرفي عليك أن تتأكدي من إجابتك على االختبار المعرفي للوحدة 

فأعلى فانتقلي إلى الوحدة ) 10 -  8(على   إذا حصلتِ. بمقارنتها باإلجابة الصحيحة
حدة بصورة جيدة وإذا كانت الدرجة دون ذلك من فضلك عليك إعادة قراءة الو,  التالية

 .ثم اإلجابة على االختبار مرة أخرى

عليك مشاهدة عروض الفيديو الموجودة في البرنامج المحوسب وتقديم تقرير حول  
 .المشاهدة لنقد المواقف التعليمية

إعداد خطة لدرس من دروس االستماع في اللغة العربية كاملة وشاملة لكل مهارات  
وعليك تنفيذ هذا الدرس أمام ). الغلق, تنويع المثيرات, التمهيد( التدريس التي درستيها

  .زميالتك الطالبات المتدربات

تقديم نقداً لبعض المواقف التعليمية التي تنجزها بعض الطالبات المتدربات وتستخدم  
  .مهارات التدريس المقترحة

االستماع  عليك االستعانة باألدوات والوسائل التعليمية التي ستحتاجينها في تنفيذ درس 
  .ما استطعت إلى ذلك سبيالً
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تم إعداد هذا البرنامج ليوظف تقنية الحاسوب في التعليم، مستفيدين بما يقدمه  
كالمؤثرات الصوتية والنصية والفيديو، وإضفاء جو من , الحاسوب من مميزات هامة

  . التفاعل في التعليم

علومة تريدينها، كما تمت برمجة هذا البرنامج بطريقة تسهل لك الوصول إلى أي م 
 .ويضمن لك إتقان المحتوى التعليمي بشكل فعال

عند تشغيل البرنامج ال يتطلب أي عملية تنصيب له، فيكفي تشغيل هذا البرنامج من  
 .خالل األسطوانة نفسها، أو بنسخ مجلد البرنامج إلى جهاز الحاسوب بكل سهولة

وعه األساسية، حيث تم تصميمها وفر, تحتوي شاشة البداية على محتويات البرنامج 
 .بطريقة تنظم المحتوى التعليمي لمهارات تدريس االستماع في اللغة العربية

 :مالحظة مهمة
إن جودة عمل البرنامج باألساس تعتمد على جودة مواصفات ) المعلمة/  الطالبة(عزيزتي 

فهذه بعض  الحاسوب الذي تعرضين عليه البرنامج، ولكن إذا واجهتك  بعض المشكالت
 :الحلول المقترحة لذلك

  :إذا آانت المشكلة هي أن البرنامج بطيء جدًا ويتنقل بصعوبة - أ 
عليك أن تقومي بنسخ البرنامج من األسطوانة إلى أحد األقراص في جهاز الحاسوب  •

  .C,D,Eعلى 
  :ال يوجد صوت في البرنامج_ ب          

 .تأكدي من وصل مقابس الصوت بمدخل وحدة النظام •

  .تأكدي من أن حجم الصوت مرتفع من إعدادات الصوت بلوحة التحكم •
 

  :ال يتم عرض الفيديو في البرنامج -ج           

 .تأكدي من تنصيب برامج قراءة الفيديو في الجهاز بشكل صحيح •

  

  ...............وفيما يلي تقدم الباحثة بعضاً من صور البرنامج التعليمي المحوسب
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  ) 9( ملحق رقم

  بعض صور البرنامج المحوسب
  :مقدمة عرض البرنامج ♣

  
 

 ♣عنوان الدراسة:
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 ♣ أهداف الوحدة األولى( مهارة التمهيد):
 

 

 ♣ أهداف الوحدة الثانية(مهارة تنويع المثيرات):
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 ♣ أهداف الوحدة الثالثة(مهارة الغلق):
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The tool has been applied to the study sample, consisting of (19) female 
students  from  the  Department  of  Educational  Sciences  (specialization 
class teacher), registered for the course and field training of the second 
semester  of  the  academic  year  (2008‐2009),  and  the  application  of  a 
note to students before the study sample computerized implementation 
of the program, after completion of the program was to apply the same 
note  card  on  the  same  sample  of  students  to  study  the  dimensional 
application,  and  after  the  application  of  statistical  treatment  on  the 
average degree of application of  the  tribal and  the average degree of 
dimensional application. Showed the results to: 

•  the  existence  of  a  function  of  a  statistical  difference  between  the 
average degree of skill to prepare before and after the application of the 
software  for  female  (students  /  teachers)  at  the University  College  of 
Applied Science in Gaza due to the dimensional implementation.  

•  There  is  a  function  of  a  statistical  difference  between  the  average 
degree of  skill diversification Agitators  to  teach  the Arabic  language  in 
the hearing before and after the application of the software( students / 
teachers)   at  the University College of Applied  Science  in Gaza  for  the 
benefit of dimensional application. 

•  There  is  a  function  of  a  statistical  difference  between  the  average 
degree  of  skill  for  the  teaching  of  the  hearing  sealed  in  the  Arabic 
language before and after  the application of  the  software program  for 
female (students / teachers ) at the University College of Applied Science 
in Gaza for the benefit of dimensional application.  

   The  researcher  also  calculated  the magnitude  of  the  impact  through 
the account (Eta square) was 0,786)), which demonstrates that the large 
size of  the  impact of  the program, and  this confirms  that  the  software 
applied  showed  clear  improvement  in  the  skills  to  prepare  and 
diversification  of  amphetamine  and  the  closure  of  the  (students  / 
teachers) at the University College of Applied Sciences in Gaza. 

In  the  light  of  previous  findings  by  the  researcher  of  the  study  was 
introduced by  some of  the  recommendations, which were designed  to 
take advantage of the software  in the development of teaching skills  in 
general  and  some  of  the  teaching  of  listening  skills  in  the  Arabic 
language in particular. 
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Summary of the study 

This  study  aimed  to  build  and  test  software  for  the  development  of 
some of the listening teaching skills in the Arabic language to the female 
(students  /  teachers)  at  the  University  College  of  Applied  Science  in 
Gaza.  

   The  study  identified  the  problem  in  the  following  key  question:  
To what extent  is  the effectiveness of a computerized program  for  the 
development  of  some  of  the  teaching  listening  skills  in  the  Arabic 
language to the female (students /teachers ) at the University College of 
Applied Science in Gaza? 

To answer the question was to derive the following sub‐questions:  

‐  What  software  proposed  for  the  development  of  some  listening 
teaching skills  in Arabic  language  for female(students / teachers) at the 
University College of Applied Science in Gaza?  

‐  Is  there  a  function  of  statistical  differences  between  the  average 
degree of skill to prepare for teaching the Arabic language in the hearing 
before and after the application of the software (students / teachers) at 
the University College of Applied Science in Gaza? 

‐  Is  there  a  function  of  statistical  differences  between  the  average 
degree of  skill diversification Agitators  to  teach  the Arabic  language  in 
the  hearing  before  and  after  the  application  of  the  software  for 
(students  /  teachers)  at  the  University  College  of  Applied  Science  in 
Gaza? 

‐ Are  there differences between  the  function of a statistical average of 
the closing  levels of skill  in  the  teaching of Arabic  language  for hearing 
before and after application of the software (students / teachers) at the 
University College of Applied Science in Gaza? 

The researcher used the constructive experimental approach. 

To answer the questions in the study; we  build A computerized program 
, build a study using  the note card, which contains (16) distributed over 
a  three  skills,  which  are  respectively:  the  skill  to  prepare,  and  skill  
diversification excitings, and the skill of the closure and it was ensure of 
the veracity of the note card ratified by the arbitrators and the sincerity 
of  internal  consistency  in  addition  to  stability  which  have  been 
confirmed  using  several  methods,  such  as  retail  and  mid‐term,  and 
equation (Holsti ).  
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