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ABSTRACT 

This study aimed to identify how effective the use of active learning strategies in developing 

Primary five graders’ dictation skills in the Kingdom of Saudi Arabia. The researcher has 

followed the Semi Experimental one as he classified the students sample into two groups; 

controlling and experimental. Also, the study Community represents Primary five graders in 

the Kingdom of Saudi Arabia. In addition, he focused on a sample of the male Primary five 

graders (50 students) in Assumou Private Primary School in the Kingdom of Saudi Arabia. 

The researcher has secured the coherence of both groups ( gender, age, social status, learning 

achievement) using appropriate statistical methods. He used a Pre-Test exam (prepared by the 

researcher) and Study Unit (The middle hamza subjects), and a Post-Test exam (prepared by 

the researcher). The researchers checked the study hypothesis using the following statistical 

methods; arithmetic average, standard deviation, variance, correlation coefficient, ease and 

difficulty coefficient, coefficient of Excellence, T-test to compare between independent 

samples and associated ones. This study has concluded that: 1. Active Learning Strategies 

have proved great effectiveness in learning and developing dictation skills for all primary 

students generally and for five graders specially.2. There are statistical differences at level (a 

= 0.05) between the averages of marks for the students who have studied dictation using the 

active learning strategies “experimental sample” and the marks for the students who have 

studied dictation using traditional learning strategies “controlling  sample.3. There are 

statistical differences at level (a = 0.05) between the averages of marks of both the Pre-test 

and the Post-test by the experimental group. The advantage is for the Post-Test. The following 

are some of the study recommendations; the importance of using the active learning methods 

as they are much better and more effective on the learning achievement than the traditional 

ones. Also, adding “Active Learning” as a subject taught in Education Faculties and in the 

Training Educational Centers and Institutions.  
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 ويـاتــالمحتـ
 أواًل: فهرس الموضوعات:

 ر -أ 

 الموضـــوع
 الصفحة

 إلى من
 أ أ العنػػػػػػواف. -
 ب ب .البسملة -
 ج ج .االعتماد -
 د د .التحكيم -
 ق ق .رارػػػػاإلق -
- DECLARATION. ك ك 
 ز ز حقوؽ الطبع. -
 ح ح شكر كتقدير. -
 ط ط إىػػػػػػداء. -
 م م ملخص البحث. -
- ABSTRACT ؾ ؾ 
 ر ؿ الفهػػارس. -

 
 
 

الفصـل 
 األول

ٔ-ٕٔ 
 

 مقدمة البحث
 ّ ِ .خلفيػة البحث -
 ٓ ّ .بحثمشكلة ال -
 ٔ ٔ .بحثركض الػػػف -
 ٔ ٔ .بحثأىداؼ ال -
 ٖ ٔ .بحثػة الػػػػػػػػأنبيػػ -
 ُِ ٖ .بحثمصطلحات ال -
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الفصـل 
 اني  ـالثـ

 
 

ات ـأدبيـ
 البحث
 

ٖٔ-ٖٔ٘            
 

 أواًل: اإلطـار النظري
 المبحث األول

 مفهوم التعلم النشط وأىميتو
 مقدمة. -

 

ُْ ُٓ 
 ػة تارىبيػػة. -

 

ُٓ ُٕ 
 مفهـو التعلم النش . -

 

ُٕ ُٗ 
 التعلم النشػ .أنبية  -

 

َِ ِِ 
 عناصر كأسس كمبادئ التعلم النش . -

 

ِِ ِْ 
 ِٓ ِْ التعلػػم النشػ  كالتعليم التقليػػدم. -
 َّ ِٔ أدكار كل من اؼبعلم كاؼبتعلم يف التعلم النش . -
 دكر األسرة كاؼبدرسة يف التعلم النش . -

 

َّ ُّ 
 معوقات استخداـ كتطبيق التعلم النش . -

 

ُّ ّّ 
 بعض إسًتاتيجيػات التعلم النشػ . -

 

ّّ ُٖ 
 أسس اختيػػار اإلسًتاتيجية اعبيػػدة. -

   
ُٖ ٖٓ 

 المبحث الثــانــي
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالضعف اإلمالئي 

 أسبابو ودور التعلم النشط في عالجو
 ٖٔ ٖٔ مقدمة. -
 ٖٗ ٕٖ اإلمبلء كمهارات الكتابة العربية. -
 ِٗ َٗ اإلمبلء يف اؼبرحلة االبتدائية.أىداؼ تدريس  -
 ْٗ ِٗ أنػواع اإلمػبلء. -
 ٖٗ ْٗ أسباب الضعف اإلمبلئي عند طبلب الصف اػبامس. -
 ٗٗ ٖٗ .الطرؽ اؼبتبعة يف تدريس اإلمبلء يف اؼبرحلة االبتدائية -



 ن
 

 َُِ ٗٗ مباذج من األخطاء اإلمبلئية الشائعة بُت الطبلب. -
عبلج الضعف اإلمبلئي كتنمية  دكر التعلم النش  يف -

 .اؼبهارات اإلمبلئية
َُِ َُٔ 

 ُُِ َُٔ خصائص طبلب اؼبرحلة االبتدائية. -
 ُُٔ ُُِ كاقػع اللغة العػربية بُت الطبلب. -

 المبحث الثـالـث
 التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية

 ُُٕ ُُٕ مقػدمة. -
 َُِ ُُٖ االبتدائي يف اؼبملكة.ة تارىبية عن التعليم  -
 ُُِ َُِ أىداؼ التعليم االبتدائي يف اؼبملكة. -
 ُِِ ُُِ أنبية التعليم االبتدائي. -
 ُِٗ ُِِ كاقع التعليم االبتدائي يف اؼبملكة كبعض مشاكلو. -
 ُّٓ  ُِٗ رؤية مستقبلية لتطور نظاـ التعليم االبتدائي يف اؼبملكة. -

 
 
 

 الدراسات
 السابقـــة

 
ٖٔٙ-ٔ٘ٚ 

 ثانيـاً: الدراسات السابقة
 

 

 دراسات المحــــور األول: -
دراسػػػات تناكلت توظيف إسًتاتيجيات التعلم النش   -

 يف تنمية مهارات اللغة العربية.
دراسات تناكلت توظيف إسًتاتيجيات التعلم النش      -

 يف تنمية مهارات اؼبواد الدراسية األخرل.
 المحـــور الثاني:دراسات  -
دراسػػػػػػػات تناكلت الضعف اإلمبلئي عند التبلميذ  -

 كطرؽ عبلجو.
 التعليق على الدراسات السابقة. -

 

 
 
ُّٔ 
 
ُُْ 
 
 
ُْْ 
 
ُِٓ 

 
 
َُْ 
 
ُْْ 
 
 
ُِٓ 
 
ُٕٓ 



 س
 

 
 
 
 

الفصـل 
 الثـالـث

ٔ٘ٛ-ٜٔٔ 

 منهجيـة البحث

 َُٔ ُٗٓ .منها البحث -
 ُُٔ َُٔ .ؾبتمع البحث -

 ُِٔ ُُٔ .عينػة البحث -

 ُّٔ ُِٔ طريقة اختيار العينة كسبب اختيارىا. -

 ُْٔ ُّٔ .حػدكد البحث -

 ُٓٔ ُٓٔ .بحثال أدكات -

 ُٔٔ ُٓٔ متغَتات البحث. -

 ُُٕ ُٔٔ ضب  متغَتات البحث. -

 ُٖٖ ُُٕ خطوات تطبيق ذبربة البحث. -

 ُٖٖ ُٖٖ األساليب اإلحصائية اؼبستخدمة يف صبع البيانات. -

 ُُٗ ُٖٗ خطوات تطبيق ذبربة البحث.ملخص  -
 الفصل
 الرابــع

ٜٕٔ-ٜٜٔ 

 تحليل البيـانـات
 

 اختبار صحة الفركض كتفسَت النتائا.
 

ُِٗ ُٗٗ 

 
 

الفصـل 
 سـالخام

 
ٕٓٓ-ٕٕٔ 

 خاتمة البحث
 

 َِٕ َُِ مناقشػة النتػائػػػا. -

 َِٕ َِٕ ملخص نتائا البحث. -

 َِٗ َِٖ .االستنتاجػات -

 ُُِ َِٗ التوصيػػػػات. -

 اؼبقًتحػػػػات. -
 

ُِِ ُِِ 



 ع
 

 
 

ٕٖٔ-ٕٖٔ 

 قائمة المصـادر والمراجـع
 

 ِِٗ ُِْ اؼبصادر كاؼبراجع العربية. -
 ِِٗ ِِٗ اؼبراجع األجنبية. -
 ُِّ ِِٗ اؼبراجع اإللكًتكنية )اإلنًتنت(. -

 

 ثانياً: فهرس اآليات:

 ورةسال اآليـــــة م
رقم 
 اآلية

 الصفحة
 إلى من

 ُِ ُِ ِِٖ البقرة )فلييمًلٍل كليو بالعدًؿ(. - ُ
رىبِّ أىٍكزًٍعًٍت أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًت أىنٍػعىٍمتى ) - ِ

 .(عىلىيَّ كىعىلىى كىاًلدىمَّ كىأىٍف أىٍعمىلى صىاغبًنا تػىٍرضىاهي 
 ح ح ُٗ النمل

تػىعىاكىنيوا عىلىى كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلِبِّ كىالتػٍَّقوىل كىال ) - ّ
 (.اإًلْثًٍ كىاٍلعيٍدكىافً 

 ْٓ ْٓ ِ اؼبائدة

 ٖٔ ٖٔ ٗ اغبجر  )ًإنَّا كبىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍِّكرى كىإًنَّا لىوي غبىىاًفظيوفى( - ْ
 

 ث:ـاديــفهرس األحثــالثـــاً: 

 نص الحديث م
 الصفحة

 إلى من
 ................ اغبديث. أتدركف من اؼبفلس؟ - ُ

 

ُٔ ُٔ 

ِ -  ، : قػيٍلنىا: الًَّذم ال يىٍصرىعيوي الرِّجىاؿي مىا تػىعيدُّكفى الصُّرىعىةى ًفيكيٍم؟ قىاؿى
ًٍلكي نػىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضىًب. : ال، كىلىًكنَّوي الًَّذم يبى  قىاؿى

ُٔ ُٔ 

 أال أنباكم بأكِب الكبائر؟ ................ اغبديث. - ّ
 

ُٔ ُٔ 

 ْٗ ْٗ .بالكتاب()قيدكا العلم بالكتابة أك  - ْ



 ف
 

)تنكح اؼبرأة ألربع: ؼباؽبا، كعبماؽبا، كغبسبها، كلدينها، فاظفر  - ٓ
 .بذات الدين تربت يداؾ(

َُٔ َُٔ 

 ُُّ ُُّ )أرشدكا أخاكم فإنو قد ضل(. - ٔ
 

 :األشكالالصور و فهرس اً: ــرابع

 الموضوع رقم الشكل
 الصفحة

 إلى من
 ِٖ ِٖ النش .دكر اؼبعلم يف التعلم  - (ُشكل رقم )
 ِٗ ِٗ دكر اؼبتعلم يف التعلم النش . - (ِشكل رقم )
 ّٓ ّٓ بعض إسًتاتيجيات التعلم النش . - (ّشكل رقم )
 ِْ ِْ العصف الذىٍت.كقواعد مبادئ  - (ْشكل رقم )
 ْٖ ْٖ إسًتاتيجية التعلم التعاكين. - (ٓشكل رقم )
 ٔٓ ٔٓ إسًتاتيجية الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان. - (ٔشكل رقم )
 ُٔ ُٔ إسًتاتيجية التعلم باللعب. - (ٕشكل رقم )
 ٕٔ ٕٔ إسًتاتيجية حل اؼبشكبلت. - (ٖشكل رقم )
 ٕٗ ٕٗ إسًتاتيجية فكر، زاكج، شارؾ. - (ٗشكل رقم )

 

 :رس الجداولـفهخامساً: 

 الموضــوع رقم الجدول
 الصفحة

 إلى من
 ِٓ ِْ .التقليدمة بُت التعلم النش  كالتعليم ػػػػػمقارن - (ُجدكؿ رقم )
 ّٕ ّٕ إسًتاتيجية جدكؿ التعلم. - (ِجدكؿ رقم )
 ّٕ ّٕ مدلوالت اغبركؼ كترصبتها يف إسًتاتيجية جدكؿ التعلم. - (ّجدكؿ رقم )



 ص
 

 ٖٕ ٖٕ جدكؿ التعلم ألحد الطبلب. - (ْجدكؿ رقم )
 َُِ َُُ االبتدائية لةاؼبرح يفبعض األخطاء اإلمبلئية الشائعة  - (ٓجدكؿ رقم )

 ُٗٓ ُٗٓ إُف ؾبموعتُت: ذبريبية كضابطة. ة البحثػػعينتقسيم  - (ٔرقم )جدكؿ 
 ُِٔ ُِٔ .كعددىا ع عينة البحثػػػتوزي - (ٕجدكؿ رقم )
 ُٔٔ ُٔٔ متغَتات البحث. - (ٖجدكؿ رقم )
 ُٔٔ ُٔٔ اؼبعلومات األساسية ؼبتغَت العمر الزمٍت للطبلب. - (ٗجدكؿ رقم )
للمقارنة بُت متوسطي أعمار  (T.test)اختبار  - (َُجدكؿ رقم )

 اتموعتُت: التجريبية كالضابطة.
ُٕٔ ُٕٔ 

اؼبعلومات األساسية ؼبستول التبلميذ القبلي يف  - (ُُجدكؿ رقم )
 اؼبهارات اإلمبلئية.

َُٕ َُٕ 

ارنة بُت متوسطي درجات اتموعتُت ػػػللمق (T.test)اختبار  - (ُِجدكؿ رقم )
 .يف اؼبهارات اإلمبلئية القبليمستول التبلميذ يف 

ُُٕ ُُٕ 

 ُِٕ ُِٕ .دد صفحات كل درسػكع دركس اددةال - (ُّجدكؿ رقم )
 ُّٕ ُّٕ .الدركس اددةة يف ػػاؼبهارات اإلمبلئية اؼبتضمن - (ُْجدكؿ رقم )
 ُّٕ ُّٕ .وضوعات الدراسيةاعبدكؿ الزمٍت لتطبيق اؼب - (ُٓجدكؿ رقم )
 ُٕٓ ُٕٓ .ة اددةالدراسي لموضوعاتلالوزف النسي  - (ُٔجدكؿ رقم )
 ُٕٔ ُٕٔ .عدد األسالة لكل موضوع - (ُٕجدكؿ رقم )
 ُٕٔ ُٕٔ توزيع األسالة على اؼبستويات اؼبعرفية لؤلىداؼ. - (ُٖجدكؿ رقم )
 ُٕٕ ُٕٕ .األكزاف النسبية لؤلىداؼ اؼبعرفية - (ُٗجدكؿ رقم )
 ُٖٕ ُٖٕ .الوزف النسي للحصص الدراسية - (َِجدكؿ رقم )
 ُِٖ ُُٖ معامل ارتباط )بَتسوف( لثبات االختبار البعدم. - (ُِجدكؿ رقم )
 ُٖٓ ُٖٓ .قوة معامل التمييز - (ِِجدكؿ رقم )



 ق
 

 ُٕٖ ُٕٖ .تويات األىداؼاـ اؼبفردات اليت تقيس مسػأرق - (ِّجدكؿ رقم )
 البيانات األساسية للمجموعتُت: التجريبية كالضابطة - (ِْجدكؿ رقم )

 .بعد تطبيق االختبار البعدم
ُْٗ ُْٗ 

 ُٔٗ ُٔٗ بلختبار البعدم.لات اؼبستقلة ػػللعين (T.test)اختبار  - (ِٓجدكؿ رقم )

 يفة لدرجات اتموعة التجريبية ػػالبيانات األساسي - (ِٔجدكؿ رقم )
 .االختبارين: القبلي كالبعدم

ُٕٗ ُٕٗ 

ة يف ػريبيػػػػػػػػػػػالتج للمجموعة (T.test)ار ػػػاختب - (ِٕجدكؿ رقم )
 القبلي كالبعدم. ين:االختبار 

ُٖٗ ُٖٗ 

 

 فهرس المالحق:سادساً: 
 
 
 
 
 
 
 

 المـالحــق
ٕٖٖ- ٕٜٗ 

 قــالمالح
 

 ِّّ ِّّ ( خطاب موافقػة إجػػراء الدراسة العملية.ُملحق رقم ) -

 ِّْ ِّْ ( غبلؼ االختبار القبلي.ِملحق رقم ) -

 ِّٓ ِّٓ االختبار القبلي.( تعليمات ّملحق رقم ) -

 ِّٕ ِّٔ ( مفردات االختبار القبلي.ْملحق رقم ) -

 ِّٖ ِّٖ ( مبوذج إجابة االختبار القبلي.ٓملحق رقم ) -

 ِّٗ ِّٗ .( خطاب إُف السادة ؿبكمي االختبار القبلئ)رقم ملحق  -

 َِْ َِْ يف االختبار القبلي. اتموعتُت( درجات ٕملحق رقم ) -

.ا (ٖ) ملحق -  ُِْ ُِْ ألىداؼ اؼبعرفية للدركس اددة حسب بلـو

 ِِْ ِِْ ( غبلؼ االختبار البعدم.ٗملحق رقم ) -

 ِّْ ِّْ ( تعليمات االختبار البعدم.َُملحق رقم ) -

 ِْٕ ِْْ ( مفردات االختبار البعدم.ُُملحق رقم ) -



 ر
 

 ِْٖ ِْٖ ( مبوذج إجابة االختبار البعدم.ُِملحق رقم ) -

 ِْٗ ِْٗ ( خطاب إُف السادة ؿبكمي االختبار البعدم.ُّ) ملحق -

 ُِٓ َِٓ ( معامل السهولة كالصعوبة لبلختبار البعدم.ُْملحق ) -

 ِّٓ ِِٓ ( معامل التمييز لفقرات االختبار البعدم.ُٓملحق رقم ) -

 ِْٓ ِْٓ للمجموعتُت. ( درجات االختبار البعدمُٔملحق رقم ) -

اتموعة التجريبية يف ( درجات طبلب ُٕ)رقم ملحق  -
 القبلي كالبعدم. ين:االختبار 

ِٓٓ ِٓٓ 

 بالشهوراتموعتُت  أعمار طبلب( ُٖملحق رقم ) -
 .ؼ بيانات الطبلبو حسب كش

ِٓٔ ِٓٔ 

( دليل اؼبعلم + أكراؽ العمل + ُٗملحق رقم ) -
 اإلسًتاتيجيات اؼبستخدمة يف الدركس اؼبطبقة.

ِٕٓ 
 

ِٖٕ 

كمُت لبلختبارين: القبلي السادة ا( أظباء َِملحق رقم ) -
 كالبعدم، كدليل اؼبعلم، كأكراؽ العمل.

ِٖٖ ِٖٖ 

 ( مباذج من أكراؽ عمل اتموعات.ُِملحق رقم ) -
 

ِٖٗ ِْٗ 
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 ل األولصالف
 مشكلة الدراسة .. تحديدىا وخطة دراستها

 

 بحثة الـــفيخل. 
 بحثمشكلة ال. 
 بحثروض الــف. 
 بحثأىداف ال. 
 ثــبحة الـــأىمي. 
 بحثمصطلحات ال. 
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة .. تحديدىا وخطة دراستها

 :خلفية البحث
على كالثورة اؼبعلوماتية اؽبائلة اليت سبيز هبما عاؼبنا اليـو ساعد  إف التقدـ العلمي كالتكنولوجي

ل يف الوقت نفسو إُف ظهور بعض تقدـ الشعوب كاتتمعات، كعمل على رفاىيتها، كلكن أدَّ 
 كالًتبوية كالتعليمية.   كاالقتصادية كالسياسية اؼبشكبلت االجتماعية

 الًتبوية منها مسؤكلية إعدادالتعليمية ك  كىذا يلقي على عاتق اؼبؤسسات اؼبختلفة كخاصة
ؼبواجهة  قويةن  تغَتات العصر اغباِف، كأف ذبعل من ىذا الشباب أداةن دبا يتماشى مع م األجياؿ

 مشكبلت العصر.
 تعمل على بناء جيلو ،  من خبلؿ طرؽ تدريسية ىادفةكلن تستطيع الًتبية القياـ هبذا الدكر إالَّ 

األىداؼ ، فبا يؤدم إُف ربقيق كوباكر، كيطرح أسالة، كوبل اؼبشكبلت، كيلعب أدكاران  ، يناقشمتفتحو 
 ىبدـ نفسو ككطنو. صاٌفو  كالًتبوية، فبا يساعد يف خلق جيلو  التعليمية
الًتبوية، إذ إهنا التعليمية ك الة كاؼبهمة يف العملية التدريس من األدكات الفعَّ إسًتاتيجيات  دتعك 
يف تنظيم اغبصة الدراسية، كيف تناكؿ اؼبادة العلمية، كما ال يستطيع اؼبعلم االستغناء  رئيسان  دكران  تؤدم

 .عنها، ألنو من دكف إسًتاتيجية تدريسية ال يبكن ربقيق األىداؼ الًتبوية العامة أك اػباصة
 كلو ألقينا الضوء على إسًتاتيجيات التدريس اليت عشناىا يف اؼباضي، كتعرفنا على اؼبسار الذم

باؼبفاىيم التقليدية للعملية التعليمية، فهي تعتمد على إكساب  ان ػػكلي  تأثَتان  ازبذتو لوجدناىا متأثرةن 
 اؼبتعلم اغبقائق، كاؼبعارؼ عن طريق اؼبعلم باعتباره الوحيد اؼبالك للمعرفة.

ت أىدافها كتطورت، فركزت على توصيل اغبقائق َتَّ ػػػػػػأما اإلسًتاتيجيات اغبديثة فقد غ
كىذه ، كاؼبعارؼ، كأصبحت تسعى إُف الًتكيز على جهد اؼبتعلم، كنشاطو يف عملية التعلم

 )إسًتاتيجيات التعلم النش (.   ااإلسًتاتيجيات اغبديثة يطلق عليه
كال كليد نظريات تربوية حديثة، كلكنو من أقدـ األساليب  جديدان  ليس منهجان  النش  التعلمف إ

الفطرم لدل األطفػػاؿ، فهم  اؼببػػػػاين اؼبدرسية، فهو تعبَت عػػػن عمليػػػػة التعلػػمالًتبوية اؼبستخدمة خارج 
كتهم يف اغبياة يتعلموف رعاية إخوهتم الصغار، كتدبَت الشؤكف اؼبنزلية كحىت الزراعية من خبلؿ مشار 

ركوف يف كما أهنم يتعلموف حُت يشا كليس من النصوص يف كتب القراءة اؼبدرسية، اليومية للعائلة
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اؼبسؤكلية، كيف ازباذ القرار، كيكوف تعلمهم أمشل كأعمق أثران، كذلك  بوجػود كبار من حوؽبم يهتموف 
 (ِٓـ: َُُِ)البدكم،  علم.على اؼبزيد من التَّ  ، كؿبفزةن كآمنػػةن  داعمةن  دبشاركتهم، كيوفركف ؽبم بياةن 

ر يف ػػػػالعوامل اليت تؤث ( أف عبلقة اؼبعلم بتبلميذه من أىمَُِ: ـَُُِكيرل سالػػم )
ـبرجات العملية الًتبوية، كأف الطريقة اليت يستجيب هبا اؼبعلم للتبلميذ، كاليت يتفاعل هبا معهم أثناء 

سلبية أك إهبابية فيما يتعلق بتعلم التبلميذ، كمبوىم يف ـبتلف  التدريس يبكن أف يكوف ؽبا آثاره 
 اعبوانب بل كرضاىم عن اؼبعلم كاؼبدرسة. 

مشكلة لطاؼبا أقلقت اؼبعلمُت  كيف اإلمبلء خاصةن  مشكلة الضعف يف اللغة العربية عامةن  إف
كالقائمُت على العملية التعليمية، كما أسباب ىذا القلق إال ؼبعرفتهم  كاؼبشرفُت الًتبويُت كأكلياء األمور

 بأنبية اللغة العربية كخاصة اإلمبلء.
الضعف اإلمبلئي يشوه ألف س اؽبامة للتعبَت الكتا ، ك كألف لئلمبلء منزلة كبَتة، فهو من األس

، فالكتابة الصحيحة عامل مهم فػي التعليم، كعنصر أساسي من عناصر الثقافة، الكتابة، كيعيق الفهم
 ككسيلة ىامة غبفظ الًتاث اغبضارم.

بالعملية ، يشغل تفكَت اؼبهتمُت ىامان  ناكؿ موضوعان تيل بحثال ان ىذا اؼبنطلق فقد جاء ىذكم
سل  الضوء على إسًتاتيجيات التعلم يتدريس مادة اللغة العربية، حيث  التعليمية، كالسيما يف ؾباؿ

، اؼبرحلة االبتدائية عمومان  تبلميذالنش ، كمدل االستفادة منها يف عبلج الضعف اإلمبلئي عند 
رؽ التقليدية يف الصف اػبامس االبتدائي على كجو اػبصوص، كالناتا عن استخداـ الط تبلميذك 

تدريس مادة اإلمبلء، هبدؼ الوصوؿ إُف نتائا موضوعية، كمفيدة رباكي الواقع التعليمي فيما يتعلق 
 عند الطبلب. مبلئيةهارات اإلاؼبباؼبستول التحصيلي، كتنمية بعض 

 :بحثمشكلة ال
يدرؾ  ،إمبلئيةوف فيو من أخطاء إف اؼبتأمل يف كاقع الطبلب يف التعليم العاـ كاػباص، كما يقع

كيف كتاباهتم  بلحظ ىذا الضعف على ألسنة الطبلبمدل اػبطورة اليت هتدد مستقبل اللغة العربية، كي
 كتعبَتاهتم.
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 :وؿػكيبكن الق
عديدة أدت إُف ىذا الضعف من بينها األساليب التقليدية يف التدريس اليت  إف ىناؾ أسبابان 

دكف  كترديد اؼبعلومات يقتصر على استقبػػػاؿ كحفظحيث تركز على اؼبعلم، كذبعل دكر اؼبتعلم سلبيان، 
 ػػػػاؿ.أف يكػػػوف لو دكر فعَّ 

  أساسان بٌتى أنو هبب أف يي  اؿ يفػػػػـ( إُف ماىية التدريس الفعَّ ََِٕة )كؽبذا كانت نظرة خفاج
 على التفاعل اؼبشًتؾ بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، بقصد ربقيق أىداؼ تعليمية كتربػػػػوية.

أثناء التعامل مع الطبلب يف إنتاجهم التعليمي يف  مباشران  كلقد شعر الباحث باؼبشكلة شعوران 
فقد عمػػػػل الباحث كما زاؿ  ،غوية، كضعف التعبَتات اللئيةاإلمبلهارات اؼبيف ؾباؿ  ةحجرة الدراس

 يعمل معلمان ؼبادة اللغة العربية منذ أكثر من شباين عشرة عامان.
يف حصص كمن خبلؿ إطبلع الباحث على كتابات التبلميذ كدفاترىم اؼبخصصة لئلمبلء 

كخاصة كجد كثَتان من األخطاء اإلمبلئية يف اؼبهارات اليت درسوىا كما زالوا يدرسوهنا، اإلمبلء كغَتىا، 
كفبا أكد ككتابة األلف اؼبقصورة، كالتفرقة بُت التاء اؼبربوطة كاؼبفتوحة كاؽباء، بأنواعها،  مهارة اؽبمزةيف 

يف صبيع لتبلميذ الصف اػبامس االبتدائي االختبارات الشهرية اطبلعو على أكراؽ ذلك للباحث 
يف اؼبهارات كجود ضعف كىذا جعل الباحث يفطن إُف األخطاء اإلمبلئية اؼبتعددة، ، حيث اؼبواد

    .اإلمبلئية لدل تبلميذ الصف اػبامس االبتدائي
دراسة )عبد كفبا يؤكد ىذه الظاىرة بعض الدراسات كالبحوث العلمية يف ىذا اتاؿ منها 

ألفت ـ(، كدراسة )ََُِدراسة )اؼبهنا، ـ(، ك َُِِـ(، كدراسة )فردكس عواد، َُِِالقادر، 
ـ(، كدراسة ََِّـ(، كدراسة )عمَتة، ََِْـ(، كدراسة )خدهبة اليمٍت، ََِْاعبوجو، 

 على كجود تككل ىذه الدراسات كغَتىا أكد ،ـ(ُٕٗٗ، سعيد)دراسة (، ك ـُٖٗٗالدنباين، )
 مستول طبلب اؼبرحلة االبتدائية بوجو عاـ يف اؼبهارات اإلمبلئية.يف ضعف 

لظاىرة عامة حىت يف اللغات األخرل، ففي اللغة اإلقبليزية ـ( أف ىذه اُٖٗٗ، رباع)أيضان ذكر 
كالفرنسية ىناؾ صعوبات يف اإلمبلء يبلقيها الطبلب كىي تزيد بأضعاؼ على صعوبات اإلمبلء يف 

 اللغة العربية.
على طبلب الصف اػبامس االبتدائي للوقوؼ على أسباب تدين  تدراسة قام تكذكر 

مستويات الطبلب يف اإلمبلء، أف أسباب ىذه الظاىرة متعددة كمتنوعة منها ما ىو مرتب  باإلدارة 
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 مرتب ، كمنها ما ىو راجع إُف اؼبعلم كطرؽ تدريسو، كمنها ما ىو باؼبادة الدراسيةاؼبدرسية، أك 
    (ُّٔ-ُّْـ: ُٖٔٗشحاتة، ) بالتلميذ أك كِف أمره.

 لةعا، لتجريب اؼبزيد من اإلسًتاتيجيات النشطة كالفبحثال اكمن ىنا تنبع اغباجة إُف مثل ىذ
كاؼبشاركة بُت اؼبعلم كاؼبتعلم، كاليت توصي باستخدامها  ؿ التدريس، كالقائمة على التفاعليف ؾبا
الكتابية مثل قواعد اإلمبلئية ك هارات تنمية اؼبكالدراسات الًتبوية اغبديثة، كخاصة يف ؾباؿ  البحوث
 كعبلمات الًتقيم.     كبعض القواعد اؼبتعلقة بالنحو ءكقواعد اإلمبل اػب 

النش ، كاليت تركز على الدكر  لقي الضوء على إسًتاتيجيات التعلميل بحثال الذا فقد جاء ىذ
بعضهم البعض، كمدل فاعلية ىذه  علم، كعلى تعلم التبلميذ مناإلهبا  للطالب يف عملية التَّ 

 اإلسًتاتيجيات يف معاعبة الضعف اإلمبلئي.  
 :تيةاآل القضيةيف  اغباِف بحثمشكلة ال كمنكت

كجود ضعف يف اؼبهارات اإلمبلئية لدل تبلميذ الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية 
 .السعودية

 :يتاآلالرئيس اإلجابة عن السؤاؿ اغباِف  بحثاكؿ الوب كمن ْثَّى 
الصف اػبامس  تبلميذاإلمبلء لدل  تنمية مهاراتإسًتاتيجيات التعلم النش  يف  فاعليةما 
 اؼبملكة العربية السعودية ؟باالبتدائي 

 :ةػػػتياآل جابة عن األسالةكتتطلب اإلجابة عن ىذا السؤاؿ اإل
الصف  تبلميذتنمية مهارات اإلمبلء لدل اؼببلئمة ل ما إسًتاتيجيات التعلم النش  -ُ

 .؟اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية
الصف  تبلميذتنمية مهارات اإلمبلء لدل إسًتاتيجيات التعلم النش  يف  فاعليةما  -ِ

 .؟اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية
الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة  تبلميذما اؼبهارات اإلمبلئية البلـز تنميتها لدل  -ّ

 العربية السعودية؟
 إُف أم مدل تواكب ىذه اإلسًتاتيجيات االذباىات اؼبعاصرة يف التعلم؟ -ْ
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 :بحثفروض ال
أداء اؼبهارات يف  (=a 0ََٓ) داللةال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول  -ُ

إسًتاتيجيات  من خبلؿاليت درست ) بُت متوس  درجات العينة التجريبية اإلمبلئية
لصاٌف  (الطرؽ التقليديةباليت درست ) كمتوس  درجات العينة الضابطة (التعلم النش 

ئية، مبلاإلاؼبهارات يف  داءاددة موضع اختبار األ وضوعاتيف اؼباتموعة التجريبية 
 كذلك بعد ضب  التحصيل القبلي.

بُت متوس   (=a 0ََٓ) مستول داللةال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  -ِ
 (اليت درست من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش )درجات طبلب اتموعة التجريبية 

 يف االختبار القبلي كالبعدم لصاٌف االختبار البعدم.
 :بحثأىـداف ال

 هتدؼ ىذه الدراسة إُف:
 تبلميذتنمية مهارات اإلمبلء لدل اؼببلئمة لم النش  ػاء الضوء على إسًتاتيجيات التعلػإلق -ُ

 الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية.
 تبلميذلدل  اإلمبلءفاعلية إسًتاتيجيات التعلم النش  يف تنمية مهارات على  التعرؼ -ِ

 .اؼبملكة العربية السعوديةبالصف اػبامس االبتدائي 
الصف اػبامس  ا لدل تبلميذتنميتهتسلي  الضوء على اؼبهارات اإلمبلئية البلـز  -ّ

 االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية.
 .أم مدل تواكب ىذه اإلسًتاتيجيات االذباىات اؼبعاصرة يف التعلم التعرؼ على -ْ

 :بحثمية الىأ
 أىمية نظرية:أواًل: 
كالذم كىو مبحث اإلمبلء،  ىامان من فركع اللغة العربيةفرعان  يتناكؿ ىذا البحث -ُ

من خبلؿ بعض  بعُت الصعوبة يف دراستو، فتناكلو البحث الطبلبو ينظر إلي
، فبا قد يزيد من دافعية إسًتاتيجيات التعلم النش  كىياالذباىات الًتبوية اغبديثة 

 . الطبلب كبو تعلم اؼبهارات اإلمبلئية
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من أساليب التدريس اغبديث الذم هبعل الطالب  مهمان  أسلوبان  بحثال اتناكؿ ىذي -ِ
لو، كىذا ما تدعو إليو اؼبؤسسات الًتبوية، كىو تطبيق اإلسًتاتيجيات اغبديثة  ؿبوران 

رج عملية التدريس من التعليم القائم على اإللقاء يف عملية التدريس، كاليت زبي 
كحل  كاالستكشاؼ كاؼبناقشة كاغبوار كالتلقُت إُف التعلم القائم على اؼبشاركة

 .كاؼبشاريع العلمية اؼبشكبلت
إُف البحث يف الكيفية اليت يتعلم هبا الطبلب كليس يف الكمية  بحثال ادعو ىذي -ّ

 اليت يتعلمها الطبلب.
كوف يؾباؿ إسًتاتيجيات التعلم النش ، يف  جديدو  بحثو إثراء اؼبكتبة العربية ب -ْ

 للدارسُت يف ؾباؿ اؼبناىا كطرؽ تدريس اللغة العربية. مرجعان 
يف التأكيد على بعض مهارات التفكَت كاؼبناقشة كاغبوار  قد يفيد ىذا البحث -ٓ

كإبداء اآلراء إضافةن إُف اعبوانب التعليمية كاؼبعرفية، كاكساب الطبلب اؼبزيد من 
 القيم اإلهبابية كالتعاكف كاؼبشاركة كاحًتاـ آراء اآلخرين.

قدـ إطاران نظريان يتناكؿ ظاىرة ضعف الطبلب يف يسعى ىذا البحث إُف أف ي -ٔ
اؼبهارات اإلمبلئية، كأسبابو كالطرؽ كالوسائل اؼبقًتحة لعبلجو، فبا قد يسهم يف 

 تطوير أداء اؼبعلمُت كرفع مستول الطبلب.
 اً: أىمية تطبيقية:ـثاني

أماـ القائمُت على العملية التعليمية كالًتبوية لبلستفادة  بحثال اإمكانية كضع ىذ -ُ
 منو، كمن النتائا اليت توصل إليو.

اؼبعلمُت يف عملية التخطي  كاإلعداد  عود بالفائدة علىييبكن أف  البحثىذا  -ِ
 .بالطرؽ النشطة لتدريس بعض موضوعات اإلمبلء

من خبلؿ ما  اؼبعلمُتكتدريب إعداد  عمليةالقائمُت على  قد يفيد ىذا البحث -ّ
 .من تطبيق لبعض إسًتاتيجيات التعلم النش يقدمو 

يف  ككضع مناىا اإلمبلءكتأليف زبطي  القائمُت على  قد يفيد ىذا البحث -ْ
اء ػػد يف انتقػػػد تفيػػػتقدمي نتائا ذبريبية قبلؿ ػػػػػ، كذلك من خر ػػػػػن العػػػػالوط
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دركس الإعداد اإلسًتاتيجيات التدريسية اؼبناسبة يف تدريس اؼبهارات اإلمبلئية، ك 
 .ىذه اإلسًتاتيجيات باستخداـ

اؼبشرفوف الًتبويوف يف ؾباؿ طرؽ تدريس اللغة العربية  قد يستفيد من ىذا البحث -ٓ
، سًتاتيجيات اؼبستخدمة يف البحثكخاصة فرع اإلمبلء، كذلك باطبلعهم على اإل

فبا رات تدريبية أك كرش عمل ككيفية تنفيذىا، كعرضها على اؼبعلمُت من خبلؿ دك 
 ينعكس على أدائهم مع طبلهبم.

بعدم( من اؼبمكن أف ن يف اؼبهارات اإلمبلئية )قبلي، اختباري يقدـ ىذا البحث -ٔ
    يستفيد منهما الباحثوف يف دراسات الحقة.

فتح ؽبم الطريق أماـ حبوث كدراسات أخرل، هتدؼ يوجو ىذا البحث الباحثُت كي -ٕ
بلؿ إسًتاتيجيات إُف عبلج ظاىرة الضعف اإلمبلئي يف اؼبراحل اؼبختلفة من خ

 .التعلم النش 
 :بحثمصطلحات ال

 effectiveness ة:ـفاعلي

: ةفاًعليَّػػػػػػػػ: معجػػػػػػػػم اللغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة اؼبعاصػػػػػػػػرةجػػػػػػػػاء يف مػػػػػػػػا  :ةليَّػػػػػػػػفاعً لكلمػػػػػػػػة األصػػػػػػػػل اللغػػػػػػػػوم 
مقػدرة الشػيء أم : مصدر صناعٌي من فاًعػلة: ، كفاعليَّ يف كل ما ىو فاعل كصىفه  : الفىاًعليَّة  (اسم)

ػػٍوف االسػػم فػػاعبلن النحػػو كالصػػرؼ  ، كيف حػػل، دكاء، كسػػيلة :فاعليػػةك ، علػػى التػػأثَت اسػػم مرفػػوع فهػػو  :كى
 على الفاعليَّة.

)مسػػػػػعود،  .و فاعػػػػػلػػػػػػػػػػػػف يف كػػػػػل مػػػػػا ىػػػػػػػػػكصى  الفىاًعليَّػػػػػة: وم أفػػػػػػػػػػػاللغ الرائػػػػػديف معجػػػػػم  اءػػػػػػػػػجك 
 ( َٗٓ ـ:ُِٗٗ

جػػػيمس بػػػرايس ـ( نقػػػبلن عػػػن َََِ) بورقبػػػةعرفهػػػا فقػػػد  :ي للفاعليػػػةأمػػػا التعريػػػف االصػػػطبلح
(James Price, 1986" بأهنا )ىداؼ".درجة ربقيق األ 

 ".صفة تعٍت اإلنتاج أك القدرة على التوصل إُف النتيجة اؼبرجوة" :بأهناـ( ََُِعرفها كردم )ك 
 ".الوصوؿ إُف األىداؼ كالنتائا اؼبتوقعة"أف الفاعلية تعٍت:  (َّٓ: ـُّٗٗ) اؼبنيفكيرل 

  كيعرفها الباحث بأهنا:
 ، كىو حدكث تعلم ذك معٌت.ربقيق إسًتاتيجيات التعلم اؼبختلفة لؤلىداؼ اؼبرجوة درجة
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 strategy: إستراتيجيـة
كعلم كضع ، فندبعٌت خطة، كأسلوب، ك  أف كلمة إسًتاتيجيةاعبامع جاء يف معجم اؼبعاين 

براعة أيضان دبعٌت ، اتاالتخيطَّة شاملة يف أم ؾباؿ من كدبعٌت ، خيط  اغبرب كإدارة العمليَّات اغبربيَّة
 .التَّخطي 

 هناؾ تعريفات متعددة ؼبصطلح اإلسًتاتيجية منها:أما التعريف االصطبلحي ف
 نساين مركب كمتكامل تضع يف اغبسباف صبيعإسلوؾ أهنا "( ُِٗـ: ُٖٖٗضبداف ) تعريف

 ".اؼبصادفةك أربقيق غرض معُت بقليل من اػبطأ  جلمعطيات اؼبوقف اليت ستعاعبو، أل
أهنا "علم كفن كضع اػبط  العامة اؼبدركسة بعناية، كاؼبصممة ـ( ََِٕرشواف )تعريف  
متبلحق كتفاعل منسق الستخداـ اؼبوارد كـبتلف أشكاؿ الثركة كالقوة لتحقيق األىداؼ  بشكل
 .الكِبل"

عػػٌرؼ علػػى أفضػػل طريقػػة لبلػػوغ "التإُف مصػػطلح اإلسػػًتاتيجية بأنػػو  ـ(ََِٕكينظػػر الرشػػيدم )
كالتوٌصػػل إُف أقبػػع طريػػق يػػؤدم إليػػو يف أحسػػن الظػػركؼ اؼبمكنػػة مػػن خػػبلؿ اسػػتغبلؿ نقػػاط اؽبػػدؼ، 

 القوة كالتغٌلب على نقاط الضعف".
 من خبلؿ التعريفات السابقة ؼبصطلح اإلسًتاتيجية يبكن القوؿ:

ستخدـ يي  كأصبحتطور  لكنوك من اؼبصطلحات العسكرية، كاف ييػعد مصطلح اإلسًتاتيجية  إف 
 يف كثَت من األنشطة الًتبوية  ستخدـاي ، ككذلك كغَتىا الصناعية كالتجارية كالرياضية ياديناؼبصبيع  يف

كاليت تقـو على  ، فهناؾ اإلسًتاتيجية القرائية أك إسًتاتيجية اػبطوات اػبمس يف القراءةكالتعليمية
 .االستطبلع كالسؤاؿ كالقراءة كاالستذكار كاؼبراجعة

طلق عليو شاع ىذا اؼبصطلح كانتشر يف صبيع اؼبيادين الًتبوية كالتعليمية، فأصبح ىناؾ ما ني كلقد 
كلها دبعٌت ، كإسًتاتيجيات القراءة، ك ، كإسًتاتيجيات التعلم، كإسًتاتيجيات التدريسسًتاتيجية التعلػيػمإ

 اػبط  كاألساليب كالفنوف اؼبتبعة للوصوؿ إُف األىداؼ.
 بأهنا:تعريفان إجرائيان ؼ الدراسة اغبالية اإلسًتاتيجية رِّ ػػكتع

اليت يتبعها اؼبعلم للوصوؿ إُف أىداؼ كاإلجراءات كالعمليات األساليب كاػبط  من ؾبموعة 
كخصائص  على اؼبوقف التعليمي كيتم ربديدىا بناءن  لفرد،حقيقي لتعلم كىو حدكث م، يالتعل
 .األىداؼ التعليمية بغرض ربقيقبشكل منظم تتم ك  ،طبلبال



11 
 

  Active Learning التعلـم النشــط:
 التعليمػي اؼبوقػف يف يشػارؾ الطالػب هبعػل الػذم الػتعلم "ذلػك بأنو (ٓٔ :ََِٕ) أضبد وييعػػػػػرف
  اؼبعلم". كتوجيو إشراؼ ربت تقارير ككتابة كقراءة حبث من بو يقـو ما خبلؿ من كنشاط، بفاعلية

 التعليمي، اؼبوقف يف اؼبتعلم إهبابية على تعتمد تربوية "فلسفة بأنو (ٔٔ :ـََِٔ) علي كعرفتو
 حبيػث اؼبػتعلم، دكر تفعيػل إُف تػؤدم الػيت التدريسػية كاإلجراءات الًتبوية اؼبمارسات من عددان  كتتضمن

 االعتمػاد طريػق عػن للمعلومػة اؼبػتعلم يتوصػل ْث كمػن كالتجريػب، كالبحػث العمل خبلؿ من التعلم يتم
 اغبفػػػػظ علػػػػى يركػػػز ال فهػػػػو كاالذباىػػػات، القػػػػيم كتكػػػػوين اؼبهػػػارات اكتسػػػػاب يف ككػػػذلك سػػػػو،نف علػػػى

 كالػػػػتعلم اعبمػػػػاعي العمػػػػل كعلػػػػى اؼبشػػػػكبلت، حػػػػل علػػػػى كالقػػػػدرة التفكػػػػَت تنميػػػػة علػػػػى كإمبػػػػا كالتلقػػػػُت
 التعاكين".
 "ربمػػػل بأنػػو: النشػػ  للػػتعلم تعريفػػان  ـ(ََِِ) األمريكيػػػة مبشػػَت( )نيوىػػا جامعػػة طرحػػت كلقػػد

 كأسػاليب كسػائل لسبثِّػ دراسػية، كاسػًتاتيجيات عقليػة عػادات كيطػور نفسػو، ميعلِّ  كي  لياتؤك اؼبس ردالف
 .بو" اػباصة األىداؼ لتحقيق

 أف: قبد النش  للتعلم السابقة التعريفات خبلؿ كمن
تعتمد على كنشاطو، كمشاركتو يف األنشطة التعليمية، كاليت  على فاعلية اؼبتعلم صبيعها ركزت
عده عن التلقُت كالتحفيظ، كاعتماده على التفكَت ػ، كبي كالتطبيق كالًتكيب التحليلكالعمليات اؼبعرفية  
 كحل اؼبشكبلت.

 أك علم النش  ال يركز على حدكث التعلم أكثر من تركيزه على الطريقة،ػػالتَّ  كمنها يظهر أف
م ىو يدعو إُف البحث يف الكيفية اليت يتعلم ، أ يتم من خبلؽبا حدكث ىذا التعلماإلسًتاتيجية اليت

 هبا الطبلب كليس يف الكمية اليت يتعلمها الطبلب.
 :بأنو التعلم النش الدراسة اغبالية ؼ ػػرِّ ػػعػتي كمن ىنا 
كفاعليتو داخل غرفة الدراسة من  ز على نشاط الطالبػػػػػيف التعليم كالتعلم، تركٌ  الةطريقة فعَّ 

كالتفكَت العميق، كالبحث  تعلمو الذايت بالقػػراءة الواعيةخبلؿ األنشطة التعليمية، كخارجها من خبلؿ 
، كاعو  ، كيتم ذلك ربت إشراؼ معلمو التحليل كالتطبيقاؽبادؼ، كاستخداـ العمليات العقلية كالتفكَت ك 

كالتدريب كالتجريب  كالفاعلية ػدر فبكن من النشاططبلبو أكِب قػ، يعمل على إكساب نشػػ و 
 كاؼبشاركة اإلهبابية كحل اؼبشكبلت.
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 Skill :ةار ــمهال
أف  اعبػػامع كمعجػػم اللغػػة العربيػػة اؼبعاصػػرة كمعجػػم الغػػٍت جػػاء يف معجػػم اؼبعػػاين مػػا  اؼبهػػػارة لغػػػػةن:

، كىي القدرة على أداء عمل حبذؽ كبراعة.  كلمة مهارة: مصدر مىهىرى
(، كاؼبهػارة:  ويف لسان( ُْٖ: ابن منظور )ب تكلقد ذكر  ػػػرى أف "كلمة )مهارة( مػن مػادة )مىػهى

 اغبذؽ يف الشيء، كاؼباىر: اغباذؽ بكل عمل، كأكثر ما يوصف بو السابح اتيد، كاعبمع مهرةه.
الفػرد ( بأهنا "ذلػك الشػيء الػذم تعلَّػم ْٖ: ـُِٖٗيعرفها اللقاين كرضواف )اؼبهارة اصطبلحان: 

 أف يؤديو عن فهم بسهولة كيسر كدقة، كقد ييػػػػػؤدَّل بصورة بدنية عضلية أك عقلية".
: "أم شػػػيء ىػػػياؼبهػػػارة  ـ( بػػػأفََِّـ( نقػػػبلن عػػػن شػػػحاتة كالنجػػػار )َُُِيذكػػػػر اؼبرسػػػي )ك 

 كاؼبهارة بشكل عاـ ىي السهولة كالدقة يف إجراء عمل من األعماؿ،، تعٌلمو الفرد ليؤديو بسهولة كدقة
 ".لعملية التعليم كىي تنمو نتيجةن 
بأهنػػا: "نشػػاط معقػػد معػػُت يتطلػػب فػػًتة مػػن التػػدريب اؼبقصػػود، كاؼبمارسػػة اؼبنظمػػة،  كمػػا عيػػػرفت

 (ْٖٕـ: َُٖٗ)أبو حطب كصادؽ،  ل بطريقة مبلئمة".كاػبِبة اؼبضبوطة، حبيث ييػػػػؤىدَّ 
داءات الػػيت يقػػـو هنػػا: "ؾبموعػػة األ( بأٗٗ: ـُْٗٗفيعرفهػػا صػػاٌف ) اإلمبلئيػػة أمػػا مهػػارة الكتابػػة

هبا الطبلب يف أثناء الكتابة لتكوف كتاباهتم دقيقة كصحيحة كمًتابطة، كىذا يعٍت اافظة على اكتماؿ 
 .أركاف اعبملة، كعبلمات الًتقيم، كأدكات الرب  كإتباع نظاـ الفقرة "

"سػػػيطرة الطػػػبلب علػػػى اللغػػػة، كسػػػهولة اسػػػتعماؽبا يف  :( بأهنػػػاَِ: ـُٖٖٗكعرفتهػػػا دركيػػػش ) 
 بعبػػػارات سػػػليمة مبلئمػػػة للمواقػػػف اؼبختلفػػػة، مػػػع كضػػػوح األفكػػػار كترتيبهػػػا كتسلسػػػلها منطقيػػػان كتابػػػة ال

 .تباع نظاـ الفقرة يف الكتابة، كااللتزاـ بعبلمات الًتقيم"اباإلضافة إُف 
هػػارة اإلمبلئيػػة بوجػػو خػػاص، يبكػػن كمػػن خػػبلؿ مػػا ذيًكػػر مػػن تعريفػػات للمهػػارة بشػػكل عػػاـ، كاؼب

 للدراسة اغبالية أف تقدـ تعريفها اإلجرائي للمهارة كىو:
يؤديهػػا الفػػرد البدنيػػة أك العقليػػة الػػيت كاؼبمارسػػات ؾبموعػػة مػػن النشػػاطات اؼبهػػارة بشػػكل عػػاـ ىػػي 

 ناذبة عن تعلم كتدريب مسبق. ،كدقةبسهولة 
دفع لػػػػيت تػػػػاأك األسػػػػلوبية أك التنظيميػػػػة ك  ةأك البدنيػػػػ ةالعقليػػػػالقػػػػدرات هػػػػي فاؼبهػػػػارة اإلمبلئيػػػػة أمػػػػا 

نػػو سػػاعده الػػب كتالط تبعػػان للقواعػػد اإلمبلئيػػة الػػيت يف يسػػرو كسػػهولةو كجػػودة مػػن الكتابػػة الصػػحيحة كسبكِّ
 .مها من قبلتعلَّ 
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 Dictation الء:ــاإلم

(، لى لىػػمػػن مػػادة )مى  :يف لسػػانو أف: اإلمػػبلء لغػػةن  (ُِٗ: ـَََِابػػن منظػػور )ذكػػر اإلمػػبلء لغػػةن: 
 .ِِٖملل كليو بالعدؿ( البقرة: آية لَّ الشيء: قالو فكيتب، كأمبله: كأملًّو، كيف التنزيل )فليي مى أى 

 لى:ػػػػأىم، ك در أىملػىػػػػػإمػبلء: مص، ك أمػاِفٌ  ك أمػاؿو  اعبمػع : (مػػ)اس ًإمبلء:كجاء يف معجم اؼبعاين: 
لي ، أٍمًل ، ىلَّ مى أى  / ىلى مٍ أى  ()فعل ٍلنػى مبلءن إ لػ يبي : أىم يػىٍنًطػقي الػدٍَّرسى عىلىػٍيًهمٍ  أىٍملىػى، ، فهو فبيٍلو ، كاؼبفعوؿ فبي

  .بًالكىًلماًت كاعبيمىًل كاآلخىريكفى يىٍكتيبوفى ما يىٍسمىعونىوي 
 :ريف االصطبلحي لئلمبلءأما التع
سػليمان ( بأنو: "القػدرة علػى رسػم الكلمػات رظبػان دقيقػان ْٓ: ـََِّعرفو اللقاين كاعبمل )فقد 

مػع الػتمكن مػن اسػتخداـ اؼبهػارات اػباصػة هبػا يف كتابػة الكلمػات  طريقة اليت اتفػق عليهػا أىػل اللغػةبال
 كلو كانت على سبيل النقل".

( أنػػػػو: "الرسػػػػم اإلمبلئػػػػي للكلمػػػػات كاغبػػػػركؼ اؼبعػػػػِبة عػػػػن الصػػػػور ٕٖ: ـَََِكيػػػػرل عػػػػامر )
 الذىنية ؽبذه الرموز التعبَتية".

أنػػو: "فػرعه مػػن فػػركع اللغػػة العربيػػة يبحػث يف صػػحة بنػػاء الكلمػػة مػػن ـ( فػػَتل ُٕٗٗرجػػب )أمػا 
حيث كضع اغبركؼ يف مواضعها حػىت يسػتقيم اللفػظ كاؼبعػٌت لػذلك قيػل عػن اإلمػبلء بأنػو طريقػة كتابػة  

 كلمات اللغة كتابة صحيحة".
 كمن خبلؿ ما ذيكر من تعريفات لئلمبلء يبكن القوؿ:

ن تعػدد التسػميات لئلمػبلء ىػو ميػزاف اللغػة، كبػالرغم مػ إف اإلمبلء عصب اللغػة، كمػا أف النحػو
شػػكبلن ال مضػػمونان، كيبقػػى مسػػمى اإلمػػبلء ليػػدؿ علػػى هنػػا كو ال ترنػػو أكثػػر مػػن   إال أف ىػػذه اؼبسػػميات

 علم رسم اغبركؼ كترتيبها حسب قواعد اللغة.
 أنو:كانطبلقان من التعريفات السابقة يبكن للباحث أف يعرؼ اإلمبلء تعريفان إجرائيان ب

مهػػارة لغويػػة تقػػـو علػػى ترصبػػة األصػػوات اؼبنطوقػػة إُف حػػركؼ ككلمػػات مكتوبػػة، حسػػب قواعػػد 
ػػ، ك اللغػػة الػػيت مت التػػدرب عليهػػا مػػن قبػػل َت عػػن آرائػػو كمشػػاعره كحاجاتػػو بطريقػػة عبػػالت مػػنن الطالػػب سبكِّ

 صحيحة.
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 يـانـالفصل الث
 ات السابقةـار النظري والدراســاإلط

 
 ريـالنظـار ـأواًل: اإلطـ

 التعلم النشط ودوره في تنمية مهارات اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية
 

 ة مباحث:ــالثـوفيو ث

  .ودوره في العملية التعليمية التعلم النشط: ث األولـالمبح
أسبابو ودور التعلم النشط ..  لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالضعف اإلمالئي : المبحث الثاني

 .عالجــوفي 
  .التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية: المبحث الثالث
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 ودوره في العملية التعليميةم النشط لالتعـ: المبحث األول
 مقدمــة:
اؼبتأمل يف طرؽ التدريس اؼبنتشرة يف مدارسنا اليـو هبد أهنا طرؽ تقليدية، تقـو على اإللقاء إف 
أثناء شرح الدرس لطوؿ فًتة االستماع، كتشجع الطلبة على  كالتلقُت، كىي تبعث على اؼبلل كااضرة
كالية، كعدـ االعتماد على النفس، كاالعتماد على كتنمي لديهم االتِّ  ،كاستظهار اؼبعلومات اغبفظ

 .اؼبعلم، كربرمهم من اؼبشاركة، كاؼبناقشة، كاغبوار، كحل اؼبشكبلت، كالتعبَت عن آرائهم
كما أهنا ال تراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كفيها إرىاؽ كإجهاد للمعلم، ألنو يقع عليو 

ؿ اغبصة، فالسمة اؼبميزة ؽبذه الطريقة ىي أف اؼبعلم يقدـ اؼبعلومات جاىزة، كبدكف االعبء األكِب طو 
كف اؼبناقشة، كطرح عناء من اؼبتعلم، كدكر اؼبتعلم يف ىذه الطريقة ىو االستماع، كتدكين اؼبعلومات د

 األسالة، كإبداء رأيو الشخصي.
ف التبلميذ يف ىذا النوع من التعليم يبيلوف إُف إـ( بقولو: "َُِِكقد أكد ذلك الركساف )

 اؼبلل، كالنشاط الزائد، كإضاعة الوقت بعد مضي شباين عشرة دقيقة من البدء بعملية التدريس".
كر اؼبعلم الذم يقتصر على تواجده مع ثبلثُت ـ( مع الركساف يف أف دُٕٗٗكيتفق أضبػػد )

 يف حجرة مغلقة، يتحدث كىم يسمعوف قد تقلص، كَف يعد لو عائد تعليمي جيػػد. تلميذان 
ـ حباث الًتبوية بينت أف طريقة ااضرة التقليدية اليت يقدِّ ـ( أف نتائا األََِٕكيذكر اغبسُت )
اؼبتعلموف خبلؽبا إُف ما يقولو ىي السائدة، كىي ال تسهم كاؼبعلومات، كينصت  فيها اؼبعلم اؼبعارؼ

يف تعلم حقيقي، كنتيجة لذلك ظهرت دعوات متكررة إُف تطوير طرؽ تدريس تشرؾ اؼبتعلم يف 
 تعلمو.

 العوامل اليت جعلت طريقة اإللقاء تسود مدارسنا ما يلػػي: ـ( أفََُِكيػػػػرل اػبػػورة )
 كلفتها.سهولة تنفيذ ىذه الطريقة، كعدـ   -
 كجود األعداد الكبَتة من الطبلب داخل الفصل. -
 .طػػػوؿ اتػػول -
 اعتياد اؼبعلمُت على ىذه الطريقة، كاػبوؼ من ذبربة طرائق أخرل. -
اعتقاد بعض اؼبعلمُت أف ىذه الطريقة تكسب الطالب معلومات، كمعارؼ كثَتة يف  -

 .كقت قصَت، كجبهد قليل
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تنهض بالعملية التعليمية،  كااكالت يف البحث عن طرؽ تدريسكمن ىنا فقد كانت اعبهود 
 .كربصيلو  كفعاليةو  كتركز على اؼبتعلم، كذبعلو أكثر نشاطو 

ساعد يعلم النش  ػػَّ كلعل اؼبتابع لطرؽ التعليم اغبديثة هبد أف التعلم من خبلؿ إسًتاتيجيات الت
الوصوؿ إليها، أم ذبعل الطالب ؿبور كي يصل إُف اؼبعلومة بنفسو، أك يكافح من أجل  الطالب

كتنقلو من دكر اؼبتلقي اؼبستمع ، كعقليان  كاجتماعيان  العملية التعليمية، كتعمل على بناء شخصيتو نفسيان 
 إُف دكر اؼبناقش، كااكر، كالقارئ، كاؼبفكر، القادر على حل اؼبشكبلت.  

ش  تقـو بأغلبية األنشطة ػػػعلم النَّ تَّ ( يف أف الطلبة يف الُْ: ـََِٔادة )ػػػكىذا ما يؤكده سع
األكاديبية، ألهنم يعملوف على تنشي  عقوؽبم، كدراسة األفكار بعمق، كالعمل على حل اؼبشكبلت، 

 كفبارسة ما يتعلمونو، كاؼبشاركة اؽبادفة من جانب كل طالب، كالبحث كالتعمق.
كتسريع عملييت التعليم ( أف التعلم النش  يعمل على تفعيل ّٓ: ـََِٖكيرل الزامػػل )

 على اكتساب ؾبموعة من اؼبهارات كاؼبعارؼ كاالذباىات كالتعلم، كيعمل على مساعدة اؼبتعلمُت
 .من خبلؿ توظيف أكِب قدر فبكن من اغبواس كالقيم كاؼببادئ

 لمحة تاريخية:
التعلػيم ا يف عملييت ى جديدن بل يتجاكزىا إُف كونو منحن  بسالتعلم النش  ليس طريقة تدريس فح

 .كالتعلم، يتغَت فيو دكر كل من اؼبعلم كاؼبتعلم عما ىو سائد يف التعليم التقليدم
 منذ القػػػدـ. التعلم النش  ليس فكرة جديدة، كال ىو كليد النظريات اغبديثة، بل ىو موجوده ك 

لقرف العشرين، ( على أف التعلم النش  كمصطلح تربػػػػػوم بػػػرز يف أكائل اُْ: ـََِٗكتؤكد فاعػػػػور )
، كأحد االذباىات الًتبوية اغبديثة، ؼبا لو من تأثَتات إهبابية على عملية التعلم، اىتماـو  كأصبح ؿبورى 
كأف جذكره كعلى بناء شخصية الطفل نفسيان كاجتماعيان كعقليان، يف مرحلة الطفولة اؼببكرة،  خصوصان 

ؽ.ـ( طريقة جديدة يف  ّٗٗ-ْٗٔؽ.ـ(، فقد أدخل سقراط ) َْٗتعود على األقل إُف العاـ )
على طبلبو، كيطلب منهم البحث عن حلوؿ، كتشجع طريقتو البحث  اغبوار، إذ كاف يطرح مشكلةن 

العميق يف اؼبشكلة اؼبطركحة، كيف القرف اػبامس دعا اؼبفكر كالفيلسوؼ الصيٍت )الكتسي( إُف تعلم 
ريتٍت سأكتفي باؼبشاىدة، لكن إذا ذم نوعية ـبتلفة حُت قاؿ: إذا حدثتٍت سأستمع إليك، إذا أ

 تركتٍت أختِب سأتعلم، من ىنا يِبز أنبية التعلم اؼبرتكز على االختبار كالتجربة.
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ألصحابو هبده أنو قد استخدـ ىذه الطريقة  ا عليو كسلم ىصل كاؼبتأمل يف تعليم الرسػػوؿ
 كغَتىا يف تبليغو، كتعليمو ؽبم.

وبتذل بو  ان اؼبفلس اغبقيقي مبوذج كسلم ألصحابو الكراـ معٌتففي تعليم الرسوؿ صلى ا عليو 
لعصف الذىٍت، فيو تشويق، كتنافس، كإعماؿ مستخدمان إسًتاتيجية ا يف التعػلػػم النشػػ ، فبدأ بسؤاؿو 
ْث .... اغبديث(، فقاؿ صلى ا عليو كسلم: أتدركف من اؼبفلس؟ ) للعقل، كحثو على التفكَت،

ب وَّ ػػػػػكسلم لكبلمهم، فقالوا: اؼبفلس فينا من ال درىم لو كال متاع، ْث ص استمع صلى ا عليو
 رأيهم، كبُت ؽبم اؼبعلومة اؼبػػػراد تعلمها يف كضوح.

ىو  نٍ ككذلك عندما أراد صلى ا عليو كسلم أف يعلم أصحابو معٌت الصرعة، أك القوة، كمى 
عندما يعلم أصحابو بطريقة التشويق، كالتفكَت،  القػػوم، فيظهر السبق النبوم الًتبوم يف أزىى صوره،

: قػيٍلنىا: الًَّذم ال يىٍصرىعيوي )كإعماؿ العقل. قىاؿى صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  مىا تػىعيدُّكفى الصُّرىعىةى ًفيكيٍم؟ قىاؿى
ًٍلكي نػىٍفسىوي ًعٍندى اٍلغىضىبً  : ال، كىلىًكنَّوي الًَّذم يبى ، قىاؿى  .ٍخرىجىوي ميٍسًلمه يف الصًَّحيحً أى  .(الرِّجىاؿي

ا عليو  ىعلى ىذه الطريقة فحسب، بل تنوع صل كَف يقتصر الرسوؿ صلى ا عليو كسلم
اسم بُت العصف الذىٍت، كاغبوار، كالقصة، ككلها طرؽ نطلق عليها اآلف  كسلم يف طرؽ التعليم ما

 )التعلم النش (.
يذكر بعضان من أساليب الني صلى ا عليو  ( حيثّٕ-ّٔ: ـَُِِخالد )بٍت كيؤكد ذلك 

 كسلم يف تعليم أصحابو، كتربية الناشاة، كىي كاآليت:
أسلوب التمهيد كالتهياة: فاستعمل الرسوؿ صلى ا عليو كسلم عدة أساليب لئلثارة  -ُ

كمنها: التنبيو، السؤاؿ، التكرار، اغبركة، كذكر اؼبكاف، ........ كأمثلة ذلك حديث 
أال )كعدـ االستتار من البوؿ، كحديث الزكر، قاؿ صلى ا عليو كسلم:  النميمة،

 .(أنباكم بأكِب الكبائر ..... اغبديث
أسلوب اغبوار: أمثلة ذلك قولو صلى ا عليو كسلم: أتدركف من اؼبفلس؟، أتدركف ما  -ِ

 الغيبة؟، أتدركف من اؼبسلم؟.
 كقع قبل النبوة.أسلوب القصة: القصص القرآين، كالقصص النبوم، كما  -ّ
 أسلوب القدكة: القدكة الصاغبة يف اإلسبلـ من أعظم كسائل الًتبية تأثَتان كترسيخان. -ْ
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أسلوب التدريب كاؼبمارسة كاؼببلحظة: أمثلة ذلك حديث اؼبسيء يف صبلتو، كحديث  -ٓ
اعبلوس يف الطرقات، كحديث كانت يدم تطيش يف الصفحة، كحديث إذا أتيت 

 ة ...... اغبديث.مضجعك فتوضأ كضوءؾ للصبل
 أسلوب الًتغيب كالًتىيب: مثل ذكر مواقف يـو القيامة، كشدة اؽبوؿ كاػبوؼ. -ٔ
أسلوب ضرب األمثاؿ كالتشبيهات الفنية: أمثلة ذلك حديث الذم يقرأ القرآف، كحديث  -ٕ

 اؼبؤمن الذم ال يتم صبلتو، كحديث اؼبؤمن كمثل حبة الزرع.
 ك حديث بعثت أنا كالساعة كهاتُت.أسلوب استخداـ كسائل اإليضاح: أمثلة ذل -ٖ
أسلوب العِبة كاؼبوعظة: فكاف عليو أفضل الصبلة كالسبلـ يتبع طرائق متنوعة يف الًتبية  -ٗ

ككسائل ـبتلفة، كال يتبع أسلوبان كاحدان يف اإلرشاد كالوعظ، كإمبا كاف ينتقل من القصة 
 ليد.     إُف اغبوار، كمن ضرب األمثاؿ إُف التوضيح بالرسم، كالتمثيل با

 كمن خػبلؿ ما سبق ذكػره يبكن القػوؿ:
كمع أصحابو كأبنائو يف ، يف الدعوة رسالة اؼبعلم مع طبلبو قورنت برسالة الني مع قوموإف 

ككسائل  كاؼبوعظة اغبسنة، كالكبلـ اللُتالًتبية، حيث كاف صلى ا عليو كسلم يدعو قومو باغبكمة 
اإلقناع القوية، ككاف يعلِّم أصحابو كالناشاة بأساليب تربوية أثبت العلم اغبديث فاعليتها، فاستخدـ 

 تارة الًتبية بالقدكة، كأخرل بالقصة، كثالثة بوسائل اإليضاح، كرابعة بالًتغيب كالًتىيب.
 كاؼبتعاكف، كلنا يف اؼبعلم األكؿ رسولنا الكرمي زػػػكافِّ  ر كاؼبشارؾكاؼبيسِّ  وم الناجح ىو اؼبوجِّ فاؼبعلِّ 

 .تعاليم اإلسبلـصلى ا عليو كسلم أسوة حسنة يف طرؽ نشر الدعوة، كتعليم قومو ؿبمد 
 النشــط: مفهـوم التعلــم

، كىو  كاحدو فكلها تنتهي إُف معٌتن  تعددت التعريفات للتعلم النش  كتنوعت، كلكنها اتفقت،
لعملية التعليمية، ألنو يفكر، كيناقش، كيشارؾ، ل ان على جعل الطالب ؿبور  قائمه أف التعلم النش  

 كيطرح أسالة ليصل إُف اؼبعػػػرفة.
( يف تعريفو للتعلم النش  بأنو: "طريقة لتعلم الطلبة Lorenzen, 2006) لورنزف كىذا ما أكده

الصفية، حبيث تأخذىم تلك  بشكل يسمح ؽبم باؼبشاركة الفاعلة يف األنشطة اليت تتم داخل الغرفة
اؼبشاركة إُف ما ىو أبعد من الدكر االعتيادم للطالب، الذم يقـو بتدكين اؼببلحظات إُف الدكر الذم 
يأخذ زماـ اؼببادرة يف األنشطة اؼبختلفة مع زمبلئو خبلؿ العملية التعليمية التعلمية داخل غرفة 
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درجة أقل، كأف يوجو الطلبة إُف اكتشاؼ اؼبواد الصف، على أف يتمثل دكر اؼبعلم ىنا يف أف وباضر ب
 التعليمية اليت تؤدم إُف فهم اؼبنها الدراسي بدرجة أكِب".

( فًتل أف التعلم النش  ىو "عبارة عن طريقة يشارؾ الطالب من Mathews,2006أما ماثيػوز )
علومات من غَته، حيث يتلقى اؼب سلبيان  من أف يكوف فردان  خبلؽبا يف األنشطة الصفية اؼبتنوعة بدالن 

يشجع التعلم النش  على مسانبة الطلبة يف التفاعل من خبلؿ العمل ضمن اتموعات، كطرح 
العديد من األسالة اؼبتنوعة، كاالشًتاؾ يف اؼبشاريع اعبماعية، كالتدريبات القائمة على حل 

 اؼبشكبلت".
 فِّ ػػيء يقـو بو الطالب يف الصَّ "أم ش ( بأنو:Donald, Jennifer, 2008كيعرفو دكنالد كجينيفر )

أكثر من كونو ؾبرد مستمع سلي اضرة اؼبعلم، كىذا يتضمن كل شيء من فبارسات االستماع كاليت 
تساعد الطبلب على استيعاب ما يسمعونو، كأم سبارين كتابية يقـو الطبلب من خبلؽبا بالتأمل 

ة اليت يقـو من خبلؽبا الطػػػػػػبلب بتطبيق من األنشط دبحتول ااضرة، إُف ؾبموعة أكثر تعقيداٌ 
 ؿبتػػػػػػػول اؼبقرر على مواقػػػػف اغبيػػػػاة اغبقيقيػػػػة، أك على مشكبلت جػػػديػػػػدة".

كتعليم يف آف كاحد، حيث يشارؾ الطلبة يف األنشطة، كالتمارين،  التعلم النش  "طريقة تعلمك 
تعليمية غنية، كمتنوعة تسمح باإلصغاء اإلهبا ، كاغبوار كاؼبشاريع بفعالية كبَتة، من خبلؿ بياة 

البناء، كاؼبناقشة الثرية، كالتفكَت الواعي، كالتحليل السليم، كالتأمل العميق لكل ما تتم قراءتو، أك  
كتابتو، أك طرحو من مادة دراسية، أك أمور، أك قضايا، أك آراء بُت بعضهم بعضػػػا، مع كجود معلم 

ل مسؤكلية تعلم أنفسهم بأنفسهم ربت إشرافو الدقيق، كيدفعهم لتحقيق يشجعهم على ربمُّ 
األىداؼ الطموحة للمنها اؼبدرسي، كاليت تركز على بناء الشخصية اؼبتكاملة اإلبداعية لطالب اليػػػػػػػـو 

 (ّّ: ـََِٔ، ركفخسعادة كآ) كرجػػػػػل الغػػػػػػػد".
سة األنشطة التعليمية اؼبتنوعة، كاػباصة بكل "ذلك التعلم الذم يوفر للطالب يف اؼبدر  كىو

طالب، كخِبات تعلم مفتوحة النهاية، كغَت ؿبددة سلفا، كيكوف دكر الطالب دكر اؼبشارؾ بفاعلية 
 (ّٗٔـ: ََِِ، عصػػر) ف خِبات تعليمية مناسبة".وِّ ػػػػػكنشاط، كيستطيع أف يك
"عملية دائمة، كيبكن أف وبصل يف ( إُف التعلم النش  بأنو: ٗ-ٔ: ـََِٗكتنظر شهػاب )

كؽبذا هبب التنسيق، كالعمل مع  صبيع األماكن: يف البيت، كاؼبدرسة، كاؼبلعب ، كالنادم، كالطبيعة".
األىل الستثمار أكِب عدد فبكن من اؼبواقف اليت تساند مسار التعلم عند الطفل، ألف التفاعل 

ق، كطويل اؼبدل على بنية كمبو الدماغ، كبالتاِف اإلهبا  الذم وبدث بُت الطفل كؿبيطو لو أثر عمي
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على مبو قدرات الطفل، كطاقاتو، كلقد أثبتت الدراسات أف التعلم النش  وبفز صبيع نواحي النمو، 
 ما ىو عاطفي على ما ىو معريف كجسدم. فيما بينها، فيؤثر مثبلن  ترتب كالتطور عند الطفل، ك 
ة تربوية تعتمد على إهبابية اؼبتعلم يف اؼبوقف ( بأنو: "فلسفٖ: ـََِٖكتعػػرفو كوجك )

التعليمي، كتشمل صبيع اؼبمارسات الًتبوية، كاإلجراءات التدريسية اليت هتدؼ إُف تفعيل دكر اؼبتعلم، 
كتعظيمو، حيث يتم التعلم، كالبحث، كالتجريب، كاعتماد اؼبتعلم على ذاتو يف اغبصوؿ على 

ن القيم، كاالذباىات، كىو تعلم قائم على األنشطة التعليمية اؼبعلومات، كاكتساب اؼبهارات، كتكوي
اؼبختلفة اليت يبارسها اؼبتعلم، كينتا عنها السلوكيات اؼبستهدفة، اليت تعتمد على مشاركة اؼبتعلم 

 الفاعلة، كاإلهبابية يف اؼبوقف التعليمي التعلمي".    
 :ات السابقة قبد أفػوء على التعريفػػكبتسلي  الض

كمشاركتو يف األنشطة التعليمية، كاليت تعتمد على  كنشاطو على فاعلية اؼبتعلم ركزت صبيعها
 كالتقومي. كالتطبيق كالًتكيب العمليات اؼبعرفية مثل التحليل

 أك تعلم أكثر من تركيزه على الطريقةعلم النش  ال يركز على حدكث الػػكذلك أف التَّ 
 التعلم. اإلسًتاتيجية اليت يتم من خبلؽبا حدكث ىذا

كطرح ، من الطبلب أف ينشغلوا يف القراءة كالكتابة كاؼبناقشة كاغبوارفالتعلم النش  وبتاج 
كحل األنشطة، كسبثيل األدكار، كالعمل اعبماعي، كحل اؼبشكبلت، كمسرحة اؼبادة العلمية،  األسالة
 ا كالتحليل كالتطبيقمهارات التفكَت العلي كاستخداـ اؼبهارات اللغوية كاللفظية كالعقلية، كتنمية

 كالًتكيب.
اإلنساف، كما يظهر أيضا فبا سبق أف عملية التعلم النش  عملية مستمرة، كيبكن أف ترافق 

 أك يف الشارع. الفناء اؼبدرسي أك يف اؼبنزؿيف كربدث يف أم مكاف يف الفصل أك 
 :بأنو تعػػريف التعلم النش  للباحث كمن ىنا يبكن
كفاعليتو داخل غرفة الدراسة من  ز على نشاط الطالبػػػػػالتعليم كالتعلم، تركٌ يف  الةطريقة فعَّ 

خبلؿ األنشطة التعليمية، كخارجها من خبلؿ تعلمو الذايت بالقػػراءة الواعية، كالتفكَت العميق، 
، كيتم ذلك ربت إشراؼ التحليل كالتطبيقكالبحث اؽبادؼ، كاستخداـ العمليات العقلية كالتفكَت ك 

كالتدريب  كالفاعلية طبلبو أكِب قػػدر فبكن من النشاط، يعمل على إكساب نشػػ و  كاعو  معلمو 
 كالتجريب كاؼبشاركة اإلهبابية كحل اؼبشكبلت.
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 النشــط: أىمية التعلـم
تظهر أنبية التعلم النش  كفوائده عندما نضعو موضع مقارنة مع التعليم التقليدم كأسلوب 

كتوجيو معلمو، فهو  م الطالب بنفسو، كربت إشراؼالتعلم النش  يتعلَّ ااضرة أك اإللقاء، ففي 
 ، كيتعاكف مع أقرانو، كيصل إُف اؼبعلومة بنفسو.كيطرح أسالة كيبحث، كيلعب أدكاران ، يناقش كيشارؾ

ِبماف سلي افػػػػػػػػػػػو على لسػػػػػػػػػة كتابػػػػػػػػػ( يف مقدمْ: ـَُُِرم )ػػػػػػذا ما أكرده الشمػػػػػػكى
(Silberman,1996) :بقػػولو 

 ما أظبعو أنساه.
 كما أظبعو، كأراه أتذكر القليل منو.

 كما أظبعو، كأراه، كأطرح أسالة عنو، أك أناقشو مع اآلخرين أبدأ يف فهمو.
 كما أظبعو، كأراه، كأناقشو، كأطبقو أكتسب اؼبعارؼ، كاؼبهارات منو.

 .أتقنو جيدان كما أقـو بتدريسو، أك تعليمو لآلخرين 
أنبية التعلم النش ، حيث يسمع  من خبلؿ ىذه العبارات القصَتة لسليِبماف يظهر لنا جليان 

اإلنساف الكثَت، كلكنو ينساه، كىذا ما ينطبق على طريقة ااضرة، كاإللقاء، حيث يتحدث اؼبعلم  
 ، كلكن ال يتذكره مع مػركر الزمن.أيضان  ، كيسمع الطالب كثَتان كثَتان 

كيناقشو مع اآلخرين من خبلؿ اغبوار كاؼبناقشة، كطرح األسالة، كما  ما يسمعو الطالبأما 
كخارجها من خبلؿ أكراؽ العمل، كأكراؽ القياس، كاالختبارات الصفية،  يطبقو داخل حجرة الدراسة

و، كاأللعاب التعليمية، كسبثيل األدكار، كغَتىا، يكتسب الطالب اؼبعارؼ، كاؼبهارات، كترسخ يف ذىن
 كوبدث التعلم.

ز على تشجيع التفاعل، ػػػػػ( بأف التعلم النش  يركِّ ٗ-ٔ: ـََِٗكأكدت ذلك شهػاب )
من فهم حاجات الطفل اؼبتنوعة، كاليت تعٌت بكافة نواحي مبوه،  كالتعاكف بُت الطفل كاؼبعلمة، انطبلقان 

اؼبهارات، كاؼبعارؼ، كاؼبشاعر، ن التعلم النش  الطفل من اكتساب ؾبموعة من ػػػػػكِّ كتطوره، كما يبي 
سبكنو من االستقبللية يف التعلم، كالقدرة على حل اؼبشكبلت اغبياتية، كاؼبشاركة يف ازباذ  كالقيم

 القرارات، كربمل اؼبسؤكلية.
من فوائد التعلم  ( عددان ُٓ: ـَُُِ(، كالشمرم )َْ-ّٗ: ـَُِِأصبلت بدير ) كما

 :كاآليت  النش ، كىػػي
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 ج التبلميذ يف العمل، كيتعلموف بشكل أكثر فاعلية.يزيد من اندما  -ُ
 هبعل التعلم متعة، كهبجة للطالب كاؼبعلم، كيهتم بأمباط التعلم لدل الطبلب -ِ
 كاؼبعلمُت. ينمي العبلقات االجتماعية بُت التبلميذ، كبُت التبلميذ -ّ
 ينمي الثقة بالنفس، كالقدرة علي التعبَت عن الرأم. -ْ
التعلم النش  إُف حلوؿ ذات معٌت عندىم للمشكبلت، يتوصل اؼبتعلموف من خبلؿ  -ٓ

ألهنم يربطوف اؼبعارؼ اعبديدة، أك اغبلوؿ بأفكار، كإجراءات مألوفة عندىم، كليس 
 استخداـ حلوؿ أشخاص آخرين.

 وبصل اؼبتعلموف على تعزيزات كافية حوؿ فهمهم للمعارؼ اعبديدة. -ٔ
من الذاكرة، ردبا من أكثر من  التعلم النش  هبِب اؼبتعلمُت على اسًتجاع معلومات -ٕ

 موضوع، ْث ربطها ببعضها.
 التعلم النش  يعزز ثقة اؼبتعلمُت بذكاهتم، كاالعتماد على الذات. -ٖ
 هبعل معظم اؼبتعلمُت نشيطُت خبلؿ التعلم. -ٗ
اؼبهمة اليت ينجزىا اؼبتعلم بنفسو خبلؿ التعلم النش ، أك يشًتؾ فيها تكوف ذات قيمة  -َُ

 نجزىا لو شخص آخر.أكِب من اؼبهمة اليت ي
 يساعد التعلم النش  على تغيَت صورة اؼبعلم، بأنو اؼبصدر الوحيد للمعرفة. -ُُ
 يعمل التعلم النش  على ربسُت مهارات االتصاؿ الشفوية. -ُِ
 تقنيات التعلم النش  ربث الطبلب على التفكَت الناقد. -ُّ
 يساعد الطبلب على نقل اؼبعلومات كاؼبعارؼ إُف الذاكرة البعيدة. -ُْ
 للطبلب بالتحرؾ، كالتفكَت يف صبيع االذباىات. يسمح -ُٓ
 يستخدـ مصادر متنوعة أثناء التعلم. -ُٔ
 .كاإلخبلص كالدقة  كاؼبثابرة يغرس قيم العلم كاذباىاتو يف نفوس الطبلب مثل االنضباط -ُٕ
التعلم النش  يضع الطبلب يف مواقف تعلمية غنية باؼبهاـ العقلية، حبيث يقرأكف،  -ُٖ

 كيستمعوف، كيفكركف بعمق.كيكتبوف، كيتحدثوف، 
، من الفػػوائد أيضان  اغبالية عػػػددان  كػػر من أنبية للتعلم النش  تضيف الدراسةكإضافة على ما ذي 

 :يتكىي كاآل
 يف عملية التعلم النش  هبِب الطالب على التفكَت، كاؼبناقشة، كاغبوار. -ُ
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 كاؼبثابرة.يف التعلم النش  يبذؿ الطالب اعبهد، كيكتسب صفة الصِب،  -ِ
يف التعلم النش  يتعلم الطالب طريقة التفكَت الناقد، كطرح األسالة، كطريقة النقاش  -ّ

 اؽبادؼ، كالتوصل إُف اغبلوؿ اؼبناسبة.
من خبلؿ التعلم النش  يكتسب الطالب طريقة العمل اعبماعي، كالتعلم من خبلؿ  -ْ

 األقراف، كاؼبشاركة اإلهبابية.
 .لعقليةكإمكاناتو ا ى استثمار طاقاتوالطالب عليساعد النش  التعلم  -ٓ
ة بكل ما ىو يتعلم الطالب استغبلؿ بياة التعلم من حولو االستغبلؿ األمثل، كاالستفاد -ٔ

 كاؼبعرفة. ىا لتحصيل أكِب قدر من الفائدةكغَت  موجود يف غرفة الصف
 يعمل التعلم النش  على زيادة التحصيل العلمي لدل الطبلب. -ٕ
 ند الطبلب كالتحليل كالًتكيب كالتطبيق.تنمية مهارات التفكَت ع -ٖ
 تنمية بعض مهارات القراءة كالكتابة كالتحدث كاالستماع لدل الطالب. -ٗ
كفاعلية يف العملية  أكثر نشاطان  يعمل التعلم النش  على إكساب اؼبعلم كالطالب دكران  -َُ

 التعليمية.
 النشط: ومبادئ التعلم عناصر وأســس

( بأربعة عناصر أساسية، كىي سبثل الدعائم اؼبهمة إلسًتاتيجيات ٔٓ:ـََِٔوبددىا سعػادة )
التفكَت كالتأمل. كتتطلب ىذه العناصر ك التعلم النش ، كىي: الكبلـ كاإلصغاء، القػػػراءة، الكتػػابة، 

األساسية األربعة أنشطة معرفية ـبتلفة، تسمح للمتعلمُت بتوضيح بعض األمور، كطرح األسالة عليها، 
 اؼبعرفة اعبديدة اؼبناسبة كدعمها.كاكتشاؼ 
االستماع، القراءة، الكتابة،  :( أف عناصر التعلم النش  تتضمنُْ: ـََِٗفاعػور ) تذكر ك 

اؼبناقشة، االشًتاؾ يف حل اؼبشكبلت، التحليل كالًتكيب، كالتقومي. أما أىم عناصره اليت تتم عن طريق 
 الة من قبل األطفاؿ فهي:اؼبناقشة الفعَّ 
 العصف الذىٍت الذم يضمن مشاركة اعبميع، مع تدكين أجوبتهم. استخداـ -ُ
األطفاؿ على التفكَت،  يف حثِّ  أساسان  استخداـ اغبػػػػػوار البنػػػػػاء الذم يلعب دكران   -ِ

كالتعمق باؼبوضوع أكثر، فبا يتيح تنمية مهارات التفكَت العليا لديهم كالتفكَت الناقد، 
 كالتفكَت اإلبداعي.
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عديدة للتعلم، كتبادؿ اآلراء،  مل اعبماعي الذم يبنح صبيع األطفاؿ فرصان استخداـ الع  -ّ
 كاألفكار، كالتشاكر مع زمبلئهم.

 التفاعل اؼبباشر مع األدكات، كاؼبواد الصفية، كاستخداـ اغبواس.  -ْ
 التأمل.  -ٓ
 االستعانة باؼبصادر اؼبكانية خارج الصف، كالزيارات اؼبيدانية، كالرحبلت.  -ٔ
-ّٕ: ـَُِِـ(، كبديػر )َُِْم )سمن قا فذكرىا كل   النش  التعلم كمبادئ أسس أما

 :يت(، كىي كاآلّٖ
 .اشًتاؾ التبلميذ يف اختيار نظاـ العمل كقواعده -ُ
 .اشًتاؾ التبلميذ يف ربديد أىدافهم التعليمية -ِ
 .السماح للتبلميذ بطرح األسالة -ّ
 .كثرة مصادر التعلم -ْ
 .مراعاة حرية االختيار -ٓ
 .وع أساليب التقوميػػػيف تقومي أنفسهم، مع تناشًتاؾ التبلميذ  -ٔ
 .اؿإتاحة التواصل الفعَّ  -ٕ
 .التنوع يف اعبلوس، كترتيب اعبلسة لتناسب اؼبوضوع -ٖ
 .اتيةالسماح للتبلميذ باإلدارة الذَّ  -ٗ
 .إشاعة جو من الطمأنينة كاؼبرح أثناء التعلم -َُ
 .السماح لكل تلميذ أف يتعلم حسب سرعتو -ُُ
 .ذاتو، كاكتشاؼ نواحي القوة كالضعفمساعدة التلميذ يف فهم  -ُِ
 على إثارة التفكَت.اليت تعمل  اتباع طرؽ التدريس اؼبتمركزة حوؿ التلميذ -ُّ
 اػبِبة السابقة نقطة البدء يف التعلم اعبديد. اعتبار -ُْ
 عقل الطالب يعمل مع الود، كاغبب، كاإلحساس باؼبتعلمُت. -ُٓ
 اسبة.احًتاـ الطلبة، كتقديرىم، كاستخداـ أساليب تعزيز من -ُٔ
 :وؿػػكمبادئ التعلم النش  يبكن الق كأسس و من عناصرػػبلؿ ما مت عرضػػمن خ
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ان رتكػػز على جعل الطالب ؿبور تالتعلم النش  يقـو على قواعد ثابتة، كقوية، ألف صبيعها  فَّ إ
لعملية التعليمية، فهو الذم يفكر، كينفذ، كهبرب، كيشارؾ، كيستخدـ صبيع حواسػػو، كمهػػاراتو يف ل
 قبػػػػػاز العمل.إ

كمهارات  كفبا ال شك فيو أف الطالب إذا شارؾ، كناقش، كأبدل رأيو، كاستخدـ حواسو
ده، مع زيادة فًتة بقاء كالتقومي زاد التحصيل الدراسي عنػػ كالتطبيق التفكَت العليا لديو كالتحليل

 .ـ نفسو ذاتيان وَّ ػػػػب على حل غَتىا، كقالتعلم، كعدـ نسياف اؼبعلومة، ألنو طبقها، كتدرَّ 
 :التعليـم التقليديو م النشط لالتع

 ـ( ؾبموعة من الفركؽ بُت التعلم النش  كالتعليم التقليدم نذكرىا يفََُِذكرت النهارم )
 :اعبدكؿ اآليت

 والتعليم التقليدي م النشطمقارنة بين التعل (ٔجدول رقم )
 

 التعلم النشط التعليم التقليدي وجو المقارنة م

كيشاركوف يف  معلنة للطبلب غَت معلنة للطبلب األىداف ٔ
 كضعها كزبطيطها

 التيسَت كالتوجيو التلقُت دور المعلم ٕ
 

 يشًتؾ الطبلب مع اؼبعلم يصدرىا اؼبعلم بنفسو التعليمات ٖ
 

يشرؾ اؼبعلم التبلميذ يف كضع  يفرضو اؼبعلم على التبلميذ نظام العمل ٗ
 نظاـ العمل 

، التوجيو، اغبماس، اؼبرح، التعاكف الصرامة كاغبـز شخصية المعلم ٘
 اؼبساعدة

دبا  التنوع يف اعبلوس كحرية اغبركة مقاعد ثابتة طالبجلوس ال ٙ
 ىبدـ التعلم

يسمح بطرح األسالة على اؼبعلم  اؼبعلم ىو الذم يسأؿ غالبا  الوسائل ٚ
 كعلى زمبلئهم.
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 تعلميػػػة تعليميػػػة  األسئلة ٛ
 يف صبيع االذباىات يف اذباىُت فق  التواصل ٜ

 

 كل تلميذ يتعلم حسب سرعتو كاحدة لكل التبلميذ سرعة التعلم ٓٔ
 

 مشكػػػبلت،م، حػل هف تذكر كحفظ اؼبعلومات النواتج  ٔٔ
 .مستويات عليا يف التفكَتك 

إصدار حكم بالنجاح أك  التقــويم ٕٔ
الفشل، كيقارف التلميذ بغَته 

 دائمان 

مساعػػػػػدة التلميػػػػػػػذ علػػػى 
اكتشػػػػػاؼ نواحػػػػػػي القػػػػوة  

 كتقييم نفسو. كالضعف
 فقَتة من حيث اؼبثَتات بيئة التعلم ٖٔ

 تشجع على اؼبلل
 ما وبدث تفاعل قومنادران 

 غنية باؼبثَتات كاػبِبات التعليمية
 تضفي على عملية التعلم متعة
توفر أساليب متنوعة غبدكث 
 التفاعل بُت الطالب كاؼبعلم

 
 :ؿ اعبدكؿ السابق يبكننا القوؿمن خبل

مع  إف التعليم التقليدم وبـر الطالب من اؼبشاركة الفعَّالة، كاؼبناقشة اؽبادفة، كتبادؿ اآلراء
 زمبلئو كمعلميو حوؿ القضايا كاؼبوضوعات اؼبتنوعة.

كما أف بياتو فقَتة ال تشجع على عملية التعلم بصورة كبَتة، كلكنها تساعد على اؼبلل 
راسي، كعدـ التجديد كاالكتفاء بأف اؼبعلم يتحدث الدِّ  كالسآمة من خبلؿ ما وبدث داخل الصَّػػفِّ 

، كىو الذم بيده  مالك اؼبعرفة كىو اؼبسيطر كالطبلب يستمعوف، كما أف اؼبعلم ىو كاغباـز كالصاـر
قباح كرسوب الطبلب كيقارف الطبلب ببعضهم دائمان، فالناتا اؼبؤكد حدكثو دائمان يف ىذا النوع من 

 .تذكر كحفظ اؼبعلوماتالتعليم ىو 
الطالب  أما التعلم النش  دبا يوفره من بياة غنية باألساليب اؼبتنوعة غبدكث التفاعل بُت

 حػل مشكػػػبلتك  مهففالناتا اؼبؤكد حدكثو ىو  التعاكفك  اؼبرحك  اغبماس كاؼبعلم، كما يقدمو من
      ، ككل تلميذ يتعلم حسب سرعتو. مستويات عليا يف التفكَتك 
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 النشط: التعلم من المعلم والمتعلم في أدوار كل  
 أساسان  ، كركنان كحاجةن  كمطلبان  اػػلدل اؼبعلم كاؼبتعلم، بل أصبح حقًّ  َف يعد التعلم النش  خياران 

كاىتماماتو،  حبياة اؼبتعلم، كاحتياجاتو كمباشران  كثيقان  من أركاف العملية التعليمية، ألنو يرتب  ارتباطان 
 لو. كموجوو  كمتابعو  نش و  ربت إشراؼ معلمو  م النش كؽبذا كاف عليو الدكر األكِب يف عملية التعل

 م:ـلدور المع
يشػػػكل اؼبعلػػػم مصػػػدران ىامػػػان يف البنػػػاء اغبضػػػارم كاالقتصػػػادم كاالجتمػػػاعي لؤلمػػػم، كذلػػػك مػػػن 
خػػبلؿ إسػػهاماتو اغبقيقيػػة يف بنػػاء البشػػر، فكلمػػا قبػػح اؼبعلػػم يف زيػػادة مبػػو اؼبسػػتويات التعليميػػة لؤلبنػػاء  

 الجتماعية ؽبؤالء األبناء. كلما ارتفع مستول اإلنتاج ، كزاد مستول الدخل، كربققت الرفاىية ا
م، علػػػت مػػػن الػػػدكر التقليػػػدم للمكلكػػػن التحػػػديات اعبديػػػدة يف اغبقػػػل الًتبػػػوم، كالتعليمػػػي غػػػَتَّ 

لطػػػبلب ىػػػذا العصػػػر، حيػػػث الثػػػورة اؼبعلوماتيػػػة مػػػن خػػػبلؿ  ضػػػركريان  كجعلػػػت مػػػن الػػػتعلم النشػػػ  مطلبػػػان 
التعلػيم االلكػًتكين، كالػتعلم الػذايت،  الشبكة العنكبوتية، كسهولة، كسرعة الوصوؿ إُف اؼبعلومة، كانتشػار

 كتقدـ االتصاالت، كاؼبواصبلت، كاؼبراسبلت.
ىذه التحديات كغَتىا أدت إُف تغَت الدكر التقليدم للمعلم، فبعد أف كاف اؼبعلم ىو كل شيء 
يف العملية التعليمية، فهو الذم وبدد اؼبنها كاألىداؼ كالطريقػة كاألسػلوب، كأحكػاـ النجػاح كالفشػل 

 ىذا الدكر كأصػبح ىػو اؼبوجػو َتَّ ػػػػالتقومي، كيعتمد على التلقُت من خبلؿ أسلوب اإللقاء كااضرة، تغك 
 كاؼبرشد كاؼبيسر كاؼبسهل لعملية التعلم.

( علػػػى أف ذلػػػػك الػػػػدكر أشػػػار إليػػػػو )جػػػػوف ديػػػوم( منػػػػذ العػػػػاـ ٗ-ٔ: ـََِٗكتؤكػػػد شػػػػهاب )
السػػلطوم ليلعػػب دكر اؼبرشػػد الػػذم يػػدير  د أف اؼبعلػػم هبػػب أف يتخلػػى عػػن دكرهـ، حيػػث أكَّػػُّّٗ

اؼبوقػػف التعليمػػي إدارة ذكيػػة، فهػػػو ال يسػػيطر علػػى اؼبوقػػف التعليمػػػي، كلكنػػو يػػدير اؼبوقػػف التعليمػػػي، 
 حبيث يوجو اؼبتعلمُت كبو اؽبدؼ منو.

ـ( أف اؼبعلم أحد األطراؼ اؽبامة لعملية االتصاؿ اليت تتم أثناء التعلم، كأف ُٕٗٗكيرل أضبػػد )
لم اعبيد ىو الذم يساعد على تنمية القدرات االبتكارية لدل اؼبتعلمُت، كاإلؼباـ كاإلحاطة بكل اؼبع

 ما ىو جديد يف العملية التعليمية كطرؽ التدريس، كالوسائل التعليمية. 
 :ما يأيت لمعلػػم يف عملية التعلم النش اؼبهمة لدكار تلك األمن ك 
 بأنفسهم، كتوظيفها يف حياهتم.مساعدة التبلميذ على اكتشاؼ اؼبعارؼ  -ُ



27 
 

 التدريب على التعلم الذايت، كالتعلم اؼبستمر. -ِ
 ص، كمعاًف.ػػػيعمل اؼبعلم النش  كمبلحظ، كمشخِّ  -ّ
العمل على إكساب التبلميذ اؼبهارات اؼبختلفة، كمهارة القراءة العمليػة اؼببنيػة علػى الفهػم  -ْ

 ا.كاالستيعاب، كاستخداـ الدكريات كاتبلت العلمية كغَتى
 إثراء بياة التعلم، كتشكيلها، كتنوعها. -ٓ
 مراعاة الفركؽ الفردية بُت التبلميذ. -ٔ
 تنمية القيم، كاالذباىات، كاؼبيوؿ، كاالىتمامات لدل التبلميذ. -ٕ
 الدكر اإلرشادم للمعلم، كاؼبثل األعلى لتبلميذه. -ٖ
 هتياة التبلميذ كبو اؼبستقبل، كترغيبهم يف العلم كالتعلم. -ٗ
 درسي، كجعل التعلم أكثر متعة.تطوير اؼبنها اؼب -َُ
 إدارة الصف، كاافظة على الدافعية، كعلى النظاـ الصفي. -ُُ
 ع يف استخداـ طرؽ التدريس، كالوسائل التعليمية، كأساليب التقومي.وِّ ػػػػالتن -ُِ

: ـََِٔ، ك)سعادة كآخركف، (ِّْ-ِّّ :ـَُِِ ،بديػر، ك)ـ(َُِْكيػػػرل قاسم )
 :تيةأف التعلػػم النشػػ  يتطلب من اؼبعلم القيػػػاـ باألدكار اآل (ُُّ

لقدرات ك  التعليمية كفقا للموقف التعليمي كالوسائل األنشطةاستخداـ العديد من  -ُ
 كقدراتو فبا يؤدم إُف كجود بياة نشطة. حسب إمكاناتويتعلم يث كل تلميذ حب التبلميذ

 .يوفر ؽبم الفرص ؼبزيد من النجاحكضعف التبلميذ، حبيث  إدراؾ نواحي قوة -ِ
التنوع يف طرؽ التدريس اليت يستخدمها حبيث تعتمد ىذه الطرؽ على التعلم النش   -ّ

 من استخداـ طريقة ااضرة لكل التبلميذ. بدالن 
كمساعدة تبلميذه على ربقيق أىداؼ التعلم، فاؼبعلم  كإرشاد تركيز جهوده على توجيو -ْ

 س فيما يفكركف.يعلم تبلميذه كيف يفكركف كلي
 .كفعاالن  كؾبربان  مكتشفان و جعل، ك العمل على زيادة دافعية التلميذ للتعلم -ٓ
كضع التلميذ دائما يف مواقف يشعر فيها بالتحدم، كاإلثارة ؼبا لذلك من أثر يف عملية  -ٔ

 التعلم، كإثارة اىتمامو، كدكافعو، كربفيزه كبو التعلم.
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  http://activelearning1435.blogspot.com/2014/02/blog-post.html اؼبصدر:

 دور المعلم في التعلم النشط (ٔم )ـشكل رق
 

 علـم:ـدور المت
اؼبتعلم ىو ؿبور االىتماـ كالعناية يف عملية التعلم النش ، حيث الغرض من التعلم النش  ىو 

عن اغبفظ  بنفسو، كبطرؽ علمية سليمة بعيدان إعداد جيل من اؼبتعلمُت، قادر على اكتساب اؼبعرفة 
 ىبدـ دينو كطنو. صاغبان  كالتلقُت، كتوظيف ىذه اؼبعرفة اؼبكتسبة فيما ينفع بو نفسو، كجعلو مواطنان 

اؼبتلقي للمعلومات إُف دكر  كأف يتغَت دكره، من دكر دَّ ػػػػكؽبذا فالطالب يف التعلم النش  الب
لومات، كتوظيفها، كما هبب عليو أف يعمل على فبارسة األنشطة اؼبشارؾ، كالناش  يف اكتشاؼ اؼبع

التعليمية اؼبتنوعة، كيبحث عن اؼبعلومة بنفسو من مصادر متعددة، كيشًتؾ مع زمبلئو يف تعاكف 
 ، كيشػػػػارؾ يف التعلم الذاتػي، كالتقييػم الذايت.جديدةن  كأفكاران  صباعي، كيطرح أسالة
( أف اؼبتعلم النش  يسعى بقػوة لتحمل أكِب قدر من Glasgow,1996) غبلسكػػو كىذا ما أكده

اؼبسؤكلية من أجل تعلمو، حيث يقػػرر الطبلب كيف كؼباذا وبتاجوف أف يعرفوا ؟، كما الذم ينبغي أف 
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 دور

   طالبال

 مجرب

 باحث

 ناشط

يطرح 

 أسئلة

 مشارك

لذاته مقيم  

 مكتشف

 متعاون

كتعلمهم باستمرار من أجل  مػوف أعماؽبمكىبططوف لتعلمهم؟، كىم دائما يقيِّ  يعملوه؟، ككيف ينفذكف
 ربقيق تعلم أفضل.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  http://activelearning1435.blogspot.com/2014/02/blog-post.html اؼبصدر:
 دور المتعلم في التعلم النشط (ٕشكل رقم )

من تركيز التعلم النش  على اهبابية كمشاركة اؼبتعلم، كأنو أصبح ؿبور العملية  كانطبلقان 
 مػػػػقاس، ك (ِٔٓ: ـَََِ) ابرػػػػػكج، (ِْْ: ـََِّ) وفػػػػزيتكله من تعليمية، فقد ذكػػر  ال
 :، كىيالتعلم النش  بعض أدكار اؼبتعلم يف ـ(َُِْ)

 يتمتع التلميذ يف اؼبوقف التعليمي النش  باإلهبابية كالفاعلية. -ُ
 يف زبطي  كتنفيذ الدركس. يكوف التلميذ مشاركان  -ِ
 يبحث التلميذ عن اؼبعلومة بنفسو من مصادر متعددة. -ّ
 تقييم نفسو، كوبدد مدل ما حققو من أىداؼ.يشارؾ يف  -ْ
 باالشًتاؾ مع زمبلئو يف تعاكف صباعي. أنشطة تعليمية متنوعة ميذيبارس التل -ٓ
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 قاؿ، أك طرح أفكار كآراء جديدة.يبادر التلميذ بطرح األسالة، أك التعليق على ما يي  -ٔ
  يكوف لو القدرة على اؼبناقشة، كإدارة اغبوار. -ٕ

 ط:ـي التعلـم النشدور األسرة والمدرسة ف
بياة التعلم النش  هبب أف تكوف منظومة متكاملة، يتعاكف فيها اؼبعلم مع الطالب، كاؼبدرسة 

 مع األسرة، كإتاحة اعبو اؼبدرسي كاألسرم العاـ الذم يساعد على إحداث التعلم.
علم ( أنو هبب توجيو كإرشاد اآلباء عن طريق إلقاء ؿباضرات يف ِٕ: ـَُِِ، بديػر)كترل 

نفس الطفل، ككيفية رعايتو، كعقد اؼبؤسبرات اؼبدرسية، كتنظيم الندكات اليت يشًتؾ فيها اآلباء 
 كاؼبدرسوف، كالسماح لآلباء باالشًتاؾ يف أكجو النشاط اؼبدرسي اؼبختلفة.

( على أنبية دكر األسرة، كما تقدمو، كسبارسو لنجاح عملية ُُ: ـََِٗكتؤكد حطيػ  )
 ية:تحىت يتعلػػم الطفػػػل بنفسػػو، كمػػن ذبػػػربتو، فعليها القيػػػػاـ بالوظػػائف اآل التعلػػػػم النشػ 

كالشقلبة،  ـ بنشاطات جسمانية متنوعة كالركض كالقفزتشجيع األطفاؿ على القيا -ُ
 جات كغَتىا، كالتحفيز عليها.اكصعود الدرج، كركوب الدرَّ 

ىو ؾباؿ لتعبَت األطفاؿ عن أنفسهم،  إتاحة الفرصة للتعبَت، كالكبلـ، كالرسم، ككل ما -ِ
 هم على تطوير مفرداهتم اللغوية.ػػػكحثَّ 

السعي إُف تأمُت فرص لؤلطفاؿ ليختِبكا حواسهم مثل االستماع لبعض األصوات،   -ّ
كالتمييز بينها، كذلك جعلهم يتذكقوف بعض األطعمة، كمبلحظة الفركؽ بينها، أك ؼبس 

 بعض األشياء الدافاة أك الباردة.
 اؼبديح البسي  لؤلطفاؿ على إقبازاهتم، فهو هبعلهم ميالُت للذىاب أبعد من التجريب.  -ْ
 .االكتشايف وسلوكلمن خبلؿ ردكد فعل إهبابية  كالثقة إشعار الطفل باألماف العاطفي  -ٓ
 مساعدة الطفل على ازباذ القرار.  -ٔ

النش ، كأف تكوف كثيقة أما اؼبدرسة فعليها أف توفر بياة تربوية صاغبة على إحداث التعلم 
إدارهتا فاعلة، كنشيطة، كهبب أف يتصف مناخها العاـ  الصلة بينها كبُت اتتمع من حوؽبا، حىت تكوف

 باعبو العاطفي كاالجتماعي حىت يساعد الطبلب كاؼبعلمُت يف عملية التعلم.
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درسية يف يف حديثها عن مسؤكلية اإلدارة اؼب (ٖٕ-ٕٔ: ـَُِِبديػر )كىذا ما أشارت إليو 
، توفَت التعلم النش ، كحددت ؾبموعة من النقاط اليت هبب على اؼبدرسة مراعاهتا إلحداث التعلم

 كىي:
اء اإلهبا  مع اإلدارة ػػاعبو اؼبدرسي العػػػاـ: هبب أف يسوده اغبب، كالنشاط، كالتفاعل البنَّ  -ُ

 كالبياة ايطة، كالتعاكف مع أكلياء األمور للنهوض باؼبدرسة.
دارة اؼبدرسية اؼبتميزة للصف اؼبدرسي: فإدارة الصف ال تتوقف عند حفظ النظاـ، اإل -ِ

 كأعماؿ أخرل كثَتة. كاالنضباط بل تتعدل ذلك إُف مهاـ
 توفَت اؼبناخ العاطفي كاالجتماعي باؼبدرسة. -ّ
تنظيم البياة الفيزيقية اؼبشجعة على التعلم النش : حيث يتم استغبلؿ كل جزء، كركن  -ْ

كالوسائل، كاؼبواد التعليمية دبا  كتوزيع األثاث، كالتجهيزات، غرفة الصفيةمن أركاف ال
 يتناسب كطبيعة األنشطة.

 توفَت اػبِبات التعليمية: أم اػبِبات اؼبتنوعة، كاؼبتميزة، كحسن التخطي  ؽبا.   -ٓ
كتقويبهم: أم رصد اغبضور، كالغياب، كتسجيل الدرجات،  كمتابعتهم مبلحظة التبلميذ -ٔ

 كالتقديرات اليت وبصلوف عليها، ككتابة التقارير.  
 النشط: التعلم معوقات استخدام وتطبيق

ـ(، كقاسم ََُِاكم )مالفر (، ك ِٖ: ـََِّ) كجِباف، (َّْ: ـََِٔ) سعادةذكر 
 :كاآليت  كىي من تلك العوائق ؾبموعةن ـ( َََِ، كحيدر )ـ(َُِْ)

 . اػبوؼ من ذبريب أم جديد -ُ
 . زيادة أعداد اؼبتعلمُت يف بعض الصفوؼ مع قصر زمن اغبصة -ِ
 . نقص بعض األدكات كاألجهزة -ّ
 .كعدـ استخدامهم مهارات التفكَت العليا، اػبوؼ من عدـ مشاركة اؼبتعلمُت -ْ
 .ل كاؼو عدـ تعلم ؿبتون  -ٓ
 . اػبوؼ من فقد السيطرة على اؼبتعلمُت -ٔ
 . اؼبعلمُت ؼبهارات إدارة اؼبناقشاتقلة مهارة  -ٕ
 .اػبوؼ من نقد اآلخرين لكسر اؼبألوؼ يف التعليم -ٖ
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 . يعطى نتائا أفضل مأنو معلم جيد كأف تعليمو التقليداعتقاد اؼبعلم ب -ٗ
أماـ تنفيذ، كاستخداـ  من العوائق، كاليت تقف حائبلن  كما تضيف الدراسة اغبالية عددان 

 :يتإسًتاتيجيات التعلم النش  يف التعليم كالتعلم، كىي كاآل
كثافة اغبصص يف نصاب اؼبعلمُت: فجدكؿ اغبصص األسبوعي للمعلم يف العاَف العر   -ُ

غَت حصص االنتظار،  حصة دراسية (ِْ)عامة، كيف اؼبملكة العربية السعودية خاصة 
كآخر الدكاـ، فبا يرىق اؼبعلم، كيثقل عليو،  الفسح، كالصبلةافات اؼبختلفة يف كاإلشر 

 كهبعلو غَت قادر على تنفيذ براما التعلم النش . 
كتنفيذ إسًتاتيجيات التعلم النش  يف التدريس:  دربُت على استخداـاؼبعلمُت اؼب قلة عدد -ِ

 معة.يف اعبا كذلك يرجع إُف طريقة ااضرة اليت يتلقى هبا اؼبعلم فًتة إعداده
سهولة طريقة اإللقاء، كااضرة على الطالب كاؼبعلم: فاعتماد الطبلب على طريقة  -ّ

داخل ااضرة سول  اإللقاء كااضرة، كحبهم ؽبا يرجع إُف أهنم ال يفعلوف شياان 
 اعبلوس، كاالستماع فق ، كاؼبعلم ىو اؼبتحدث الوحيد يف اعبلسة. 

 :وؿػػكلكن يبكن الق
كاإلرادة القوية،  ها، كذلك من خبلؿ التخطي  السليمات يبكن التغلب عليف صبيع ىذه اؼبعوقإ
على توفَت كوادر تعليمية مدربة، أك يبكن تدريبها على إسًتاتيجيات التعلم النش ، اعباد كالعمل 

كالفعاليات، ككرش العمل على  الًتبية كالتعليم إلقامة الِباماكالتعاكف مع مكاتب اإلشراؼ الًتبوم ب
اـ من النقد اؽبدَّ  إسًتاتيجيات التعلم النش ، كتنفيذ األساليب اإلشرافية السليمة على اؼبعلمُت، فبدالن 
 عبهود اؼبعلم يكوف التقومي اؽبادؼ، أم تعزيز نقاط القوة، كمعاعبة نقاط الضعف.

ة، كازدحاـ الفصوؿ كقصر زمن اغبصمعوقات التعلم النش   بعض يبكن التغلب على ك 
من اؼبواد كاألجهزة، من خبلؿ تنظيم تطبيق ىذه اإلسًتاتيجيات، قلة االمكانات  كبالتبلميذ، أ

كتقسيم الدرس إُف عدة حصص، مع اافظة على كاالستمرار يف تطبيقها حىت يألفها الطبلب، 
 الوقت كعدـ إىداره من قبل اؼبعلم أك الطبلب.

يجيات ال ربتاج إُف أجهزة أك ذبهيزات مثل إسًتاتيجية التعلم أيضان يبكن استخداـ إسًتات
 باللعب أك التعلم التعاكين أك العصف الذىٍت.

يف أف  (َّص: ـََِِ، جِباف)ك، (َْٗص :ـََِٔ، سعادة)من  كله كىذا ما أكده  
استخداـ يف التقليل من الوقت الذل وبتاجو اؼبعلم يبكنو التغلب على معوقات التعلم النش  ب
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 كله  يتعود عليها، لسًتاتيجيات بشكل منتظماـ ىذه اإلاستخد  سًتاتيجيات التعلم النش  عن طريقإ
 ُتف اؼبتعلمأخرل خارج الصف للتأكد من أاستخداـ طرؽ ككسائل ، أيضان يبكن من اؼبعلم كاؼبتعلم

لصفوؼ بأعداد كبَتة من عندما يعود اؼبعوؽ اُف ازدحاـ ا، ك قد تعلموا اتول مثل القراءات اػبارجية
ُف ؾبموعات صفية يكلفها دبهمات ؿبددة تقـو بتنفيذ إاؼبتعلمُت، يستطيع اؼبعلم تقسيم الصف 

جهزة البلزمة لدعم اؼبواد كاأل فيما يتعلق بالنقص يفالصف، أما بعضها داخل الصف كبعضها خارج 
 :مثل تاج اُف مواد أك أجهزةال رب سًتاتيجيات أخرل كاليتإالتعلم النش ، يبكن للمعلم استخداـ 

 . كالعصف الذىٍت دكار،كلعب األ ،أساليب اؼبناقشة
كتنفيذ التعلم النش  رصد  بكذلك من األمور اليت يبكن أف تدفع بعض اؼبعلمُت للتدرٌ 

كتطبيق حصص دراسية كتنفيذ  للمبدعُت من اؼبعلمُت يف استخداـكاعبوائز العينية  اؼبكافآت
التعلم النش ، أيضا زبفيف عدد اغبصص األسبوعية ليتسٌت للمعلم أف  إسًتاتيجياتباستخداـ 

 كبراما التعلم النش .  ز، كيعد لتنفيذ إسًتاتيجياتػػػهبهِّ 
 بعض إستراتيجيات التعلم النشط:

، أم يضع اػبط  كأف ىبط  لو مسبقان  دَّ ػػػػكل عمل يقـو بو اإلنساف يف حياتو البي 
لتنفيذ درسو بصورة  ىدفو، كاؼبعلم الناجح ىو الذم ىبط  مسبقان  كاإلسًتاتيجيات البلزمة لتحقيق

 جيدة، أم وبدد اإلسًتاتيجيات كاألساليب البلزمة اليت يستخدمها داخل فصلو، كمع طبلبػػػو.
من استخداـ إسًتاتيجيات تعليمية متنوعة، ربقق  دَّ ػػػػػالبي  كفاعبلن  كلكي يكوف التعلم نشطان 

 ن اؼبعلم من أداء مهامو، كالتلميذ من االستمتاع بالتعلم.علم اؽبادؼ، كسبكٌ الفعالية التعليمية كالت
من تنوع إسًتاتيجياتو، فاستخداـ  ـ( بأف التعلم النش  البدَّ ُٖٗٗػػبلدة )ػكىذا ما يؤكده ق

اإلسًتاتيجية الواحدة اليت يبكن تطبيقها يف صبيع اؼبواقف َف تعد فعالة، حيث ساد االعتقاد منذ زمن 
يف انتباىهم،  إهبابيان  طويل بأف استخداـ التنوع يزيد من دافعية اؼبتعلمُت، كمن تعلمهم، كيؤثر تأثَتان 

للتعلم، كاؼبعلموف الذين يستخدموف التنوع يبقوف  لمُت أكثر تلقيان اِف هبعل اؼبتعكاندماجهم، كبالتَّ 
 اؼبتعلمُت مهتمُت بالدرس، كمندؾبُت معو، فتنويع اإلسًتاتيجيات ىو مفتاح تعزيز التعلم. 

 َُُ( ٗ-ٕ: ـَُُِكمتعددة، ذكػػػػر منهػػا الشمػػػرم ) كىذه اإلسًتاتيجيات كثَتة
 .(إسًتاتيجية يف التعلم النش  َُُ) عنػػوافوبمل الذم إسًتاتيجيػػػة يف كتابػػػػػو 
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اإلسًتاتيجية اليت ربقق  كتتنوع كتتعدد ىذه اإلسًتاتيجيات، كىبتار اؼبعلم كالطالب منها
 ػاؿ.أىدافهم، كتتناسب مع قدرات الطبلب، كتؤدم إُف نتائا عالية، كربقق تعلم نش ، كفعػَّ 

يف حد ذاهتا، كلكنها كسيلة لتحقيق ىذا اؽبدؼ،  كإسًتاتيجيات التعلم النش  ليست ىدفان 
فليست النهاية عند اؼبعلم أف يطبق اإلسًتاتيجية فحسب بل ، اؿو كفعَّ  نش و  كىو الوصوؿ إُف تعلمو 

 االستفادة منها، كربقيق تعلم مفيد.
من حدكث التعلم، كذلك من خبلؿ أدكات القياس مثل  فعلى اؼبعلم أف يتأكد جيدان 

 كراؽ العمل، كاألنشطة اؼبختلفة، كالتدريبات اؼبتنوعة.االختبارات، كأ
ر اإلسًتاتيجية ػيِّ ػػػفعلى اؼبعلم أف يغ كإف َف وبدث التعلم اؼبطلوب، أك يكوف التعلم بطياان 

 اؼبستخدمة، كىبتار إسًتاتيجية مناسبة لقدرات طبلبو.
كمعرفتو  علمكالتنوع يف استخداـ ىذه اإلسًتاتيجيات النشطة يدؿ على مدل إحاطة اؼب

دبستويات طبلبو، كمراعاتو للفركؽ الفردية بينهم، كقدرتو على ابتكار أساليب جديدة ذبعل التعلم 
 أكثر متعة، كفائدة ؽبم.

( أف إسًتاتيجيات التدريس عامةن تيصنَّػػػػػػػف ّٗ-ِٗ: ـََُِكلقد ذكر أبو جبللة كعليمات )
 إُف ثبلث ؾبموعات، كىي:

الطريقة كز فيها النشاط على اؼبعلم كحده: من أمثلتها: اإلسًتاتيجيات اليت يرت -ُ
 )ااضرة(. اإللقائية

اإلسًتاتيجية اليت يشارؾ فيها التلميذ معلمو بعض اؼبسؤكلية: من أمثلتها: الطريقة  -ِ
 القياسية، الطريقة االستقرائية، الطريقة اعبمعية، طريقة اؼبناقشة.

كمن أمثلتها: الطريقة التنقيبية  :اؼبسؤكليةالطريقة اليت يتحمل فيها التلميذ معظم  -ّ
 )الكشفية(، طريقة حل اؼبشكبلت، الطريقة التجريبية. 

، كلبص بالذكر القسم بعض ىذه اإلسًتاتيجياتوء على ضلقي السوؼ نيف ىذه الدراسة ك 
نش ، الالثالث، كىو الذم يتحمل فيو التلميذ معظم اؼبسؤكلية، أك ما نطلق عليو إسًتاتيجيات التعلم 

اؼبعلومات كاؼبعارؼ جاىزة من تقدمي  كاليت من خبلؽبا يتم ربويل عملية التعليم إُف تعلم، فبدالن 
اؿ، كإسًتاتيجيات ػػػػػػكفعَّ  ها بنفسو من خبلؿ عملية تعلم نش عن كبدكف عناء منو، يبحث للطالب

 عن رأيو. ، كمعِبان كمناقشان  كمتعاكنان  كمشاركان  نشطان  ذبعل منو متعلمان 
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 كتطبيقها، كتقبل الطبلب على أساس مدل انتشارىا اءن نػكاختيار ىذه اإلسًتاتيجيات مت ب
 كاؼبعلمُت ؽبا، كأثرىا يف العملية التعليمية.

 

 http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?t=84539 اؼبصدر:
 بعض إستراتيجيات التعلم النشط (ٖرقم )شكل 

 Discussion and dialogue إستراتيجية المناقشة والحـوار:
ىي طريقة قديبة يف التعليم، كىي تطوير ألسلوب ااضرة كاإللقاء بإدخاؿ اؼبناقشة يف صورة 

 أسالة تثَت دافعية الطبلب كبو التعلم.
كتقـو ىذه الطريقة على مشاركة الطبلب للمعلم، كإتاحة فرصة طرح األسالة، كاؼبناقشة داخل 

 .كلغويان  كاقًتاحاهتم، كىذه الطريقة تساعد يف تنمية شخصية الطالب معرفيان الفصل، مع احًتاـ آرائهم، 
 تعريف المناقشة والحوار:

مي جيد، حيث يضمن اشًتاؾ الطبلب ـ( بأهنا: "أسلوب تعليمي تعلُّ ُٓٗٗوف )ػػػػزيتػػ فهاعرَّ 
يف العملية التعليمية، كخاصة إذا أحسن إعدادىا، كتنظيمها، كقيادهتا، كتنفيذىا من قبل  إهبابيان  اشًتاكان 
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بسواء، كىذا يتطلب من اؼبعلم أف يكوف على درجة عالية من اػبِبة كالثقافة،  سواءن ، اؼبعلم كالطلبة
 كاؼبركنة يف طرح اؼبادة العلمية، كاؼبواقف التعليمية اؼبختلفة كمناقشتها". 

ـ( بأهنا :"االندماج يف تبادؿ لفظي منظم، كالتعبَت عن األفكار ُٖٗٗها عبد اغبميد )كما عرف
اليت تتعلق دبوضوعات معينة، تتضمن إجراءات لتشجيع التبادؿ اللفظي بُت التبلميذ، كتوفر منظور 

 شامل لبلتصاؿ، كالتواصل الصفي".
لطالب، كفاعليتو، كتنمي لديو كيعػػرفها الباحث بأهنا: أسلوب حوارم فاعل، قائم على نشاط ا

القدرات اللفظية، كاللغوية، كسبكنو من التعبَت عن نفسو، كتكسبو الشجاعة، كمشافهة اعبمهور، كتدربو 
 على اؼبشاركة، كحل اؼبشكبلت.

 قواعــد يجب مراعاتها في جلسة المناقشة والحوار:
ؾبموعة من القواعد ـ( ُٗٗٗ( نقبل عن علي اغبمادم )ُٗ-ٖٗ: ـَُِِذكرت بػدير )

 :آليتكالتوجيهات اليت هبب األخذ هبا، كتنفيذىا أثناء استخداـ إسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار، كىي كا
اغبذر من االمتناع عن اؼبناقشة كاغبوار حبجة أف الوقت قصَت، أك أف ىناؾ موضوعات  -ُ

 كثَتة ربتاج إُف شرح.
، كيركف يف الوقت نفسو بعضهم بعضان اغبرص على تنظيم جلوس اؼبتحاكرين، حبيث يرل  -ِ

 اؼبعلم، ككذلك الوسائل التدريبية.
اغبرص على بياف اؼبوضوع، أك اؼبشكلة اؼبطركحة للنقاش بوضوح مع تزكيد الطبلب  -ّ

 باؼبعلومات اليت تعينهم على اؼبناقشة كاغبوار.
 تقدير آراء اؼبشاركُت، كربفيزىم على اؼبشاركة. -ْ
 النقاش على اؼبشاركُت.العدؿ يف توزيع فرص اغبوار ك  -ٓ
 على اؼبعلم السيطرة على اغبوار كإدارتو بإتقاف، كقربو منهم، كالتحرؾ بينهم. -ٔ
 ذبنب الدخوؿ يف جدؿ عقيم، أك طويل مع الطبلب. -ٕ
اغبرص على مناداة الطبلب بأظبائهم، كذبنب استخداـ العبارات القاسية، أك التعليمات  -ٖ

 ن األمر االقًتاح.م ، ابدأ، فبدالن ، تكلمٍ اغبادة مثل: قفٍ 
 التدرج من األسالة العامة إُف اػباصة، كمن السهل إُف الصعب. -ٗ
 عدـ اػبركج عن موضوع السؤاؿ، كربرم الدقة كالوضوح. -َُ
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على اؼبعلم االستماع إُف اتموعات على شكل مباراة تنافسية، كمنحهم درجات تقويبية  -ُُ
 لكل إجابة، أك بعد االنتهاء من اغبوار.

 من اؼبتعة كاإلثارة، مع حفظ النظاـ، كعدـ ضياع الوقت.قد يصاحبو شيء  -ُِ
اغبرص على تنبيو الطبلب بأف اؽبدؼ اغبقيقي ليس الفوز كلكن ىو التعلم باستخداـ  -ُّ

 اغبوار، كالنقاش، كالتفكَت، ككيفية حل اؼبشكبلت، كازباذ القرار.
 ة:ـواع المناقشــأن

 ( أنواع اؼبناقشة إُف: ٓ: ـَُِْيقسم )اػبطيب، 
تلقينية: كتعتمد على السؤاؿ كاعبواب بطريقة تقود التبلميذ إُف التفكَت الناقشة اؼب -ُ

 .اؼبستقل، كتدريب الذاكرة
اؼبناقشة اإلكتشافية اعبدلية: كتعتمد على أسالة تقود إُف اغبلوؿ الصحيحة، كإثارة حب  -ِ

 .اؼبعرفة
حلقة ؼبناقشة اؼبناقشة اعبماعية اغبرة: كفيها هبلس ؾبموعة من التبلميذ على شكل  -ّ

 .موضوع يهمهم صبيعان 
هبلسوف يف نصف دائرة  ،دكة: كتتكوف من مقرر كعدد من التبلميذ ال يزيد عن ستةػػالن -ْ

بُت اؼبشًتكُت  حبيث يوجد توازف ،ؼبناقشة كيوجههاكيعرض اؼبقرر موضوع ا ،أماـ زمبلئهم
 .اؼبناقشةيف عرض كجهة نظرىم يف اؼبوضوع ْث يقـو بتلخيص هنائي للقضية كنتائا 

كفيها هبلس تلميذاف أماـ طبلب الفصل كيقـو أحدنبا بدكر السائل  اؼبناقشة الثنائية: -ٓ
 .اؼبوضوع كالتساؤالت اؼبتعلقة بو فكاآلخر بدكر اتيب، أك قد يتبادال

طريقة اتموعات الصغَتة: كيسَت العمل يف ىذه الطريقة على أساس تكوين صباعات  -ٔ
ؼبشكلة معينة، كيتعدؿ تشكيل  ـبتلفان  تدرس كجهان صغَتة داخل الفصل كل صباعة 

 .اتموعات يف ضوء ما يتضح من اىتمامات، كما يطرأ من موضوعات جديدة
 وار:ـطرق تنفيذ المناقشة والح

 تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجيةمن خبلؿ ما تقدـ من تعريفات إلسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار، يبكن 
الطريقة )درسو كلو بطريقة اؼبناقشة كاغبوار، كيطلق عليها لل اؼبعلم يو رب خبلؿمن داخل الفصل 

كذلك من خبلؿ ربويل أفكار الدرس إُف أسالة، كاإلجابة عليها ىي تكملة اؼبعلومة، كىذه (، اغبوارية
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يف توجيو  ، كخاصة إذا كاف اؼبعلم بارعان ، كتركيزان ، كاستعدادان الطريقة ذبعل الطالب أكثر تشويقان 
 أك تعزيزىا. ، كيستمع إلجابات الطبلب باىتماـ كتصويبهاة، كإدارة النقاشاألسال

يِبز  ناء عرض الدرس بأم طريقة تدريسيةيف أثبأنو ( ٓ: ـَُِْكيؤكد ذلك )اػبطيب، 
فيوجو اؼبعلم تبلميذه إُف البحث عن إجابتها من اؼبصادر ، أك أسالة ربتاج إُف حبث، كدراسة سؤاؿ،

إليو من  واف الطبلب ما توصلاؼبدرسة، أك يف مكتبات أخرل، أك يف اإلنًتنت، كيدكِّ اؼبتاحة يف مكتبة 
كيف حصة اؼبناقشة يعرض كل طالب ما صبعو من  .ؿبددةؼبناقشتها يف حصة  إجابات استعدادان 

 كإدارتو. لنقاشمعلومات عن السؤاؿ، كيتبادؿ الطبلب اإلجابات، كيقـو اؼبعلم بتنظيم عملية ا
 وار:ـالمناقشة والحمميزات 
الطرؽ الشائعة اليت تعزز  لحدىي إأف طريقة اؼبناقشة كاغبوار  (ٖٗ: ـَُِِبديػر )ترل 

التعلم النش ، كتؤدم إُف تذكر اؼبعلومات لفًتة أطوؿ، كحث اؼبتعلمُت على مواصلة التعلم، كتنمية 
، متعلمان  َّإُف  َِما بُت  ناجحة يف اتموعات اليت تًتاكحا ارات التفكَت لدل اؼبتعلمُت، كأهنمه

ككذلك يف اتاميع الكبَتة، حيث يطرح اؼبعلم أسالة ؿبورية تدكر حوؿ األفكار الرئيسة للمادة 
 اؼبتعلمة.

كمن خبلؿ خِبة الباحث يف ؾباؿ عملو، كتطبيقو إلسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار داخل غرفة 
 :اآليتسًتاتيجية، كىي كالدراسة استطاع أف يسجل ؾبموعة من الفوائد ؽبذه اإل

 إسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار تكسب الطالب اعبرأة، كالشجاعة. -ُ
 اؼبناقشة كاغبوار تعمل على زيادة التحصيل الدراسي للطبلب. -ِ
 تنمي اؼبهارات اللغوية، كاللفظية، كالعقلية للطبلب. -ّ
 توفر للطبلب فبارسة مهارات االستماع، كالتحدث، كالتفكَت. -ْ
 .لدل الطبلب كف، كاؼبشاركة االهبابيةتنمي صفة التعا -ٓ
 .كتزكي ركح التنافس الشريف بُت الطبلب، اؼبناقشة كاغبوار سبنع الرتابة كاؼبلل -ٔ
 تساعد اؼبعلم يف مراعاة الفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت. -ٕ
آداب آداب اغبوار، كاحًتاـ آراء اآلخرين، ك كتزكد الطالب بالكثَت من اآلداب   -ٖ

 االستاذاف.
 كاغبوار ىي ترسيخ ؼببدأ الديبقراطية بُت الطبلب.اؼبناقشة  -ٗ
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 سلبيات المناقشة والحوار:
سيء تطبيقها، سواء من ىناؾ عدد من السلبيات قد تنتا عن استخداـ ىذه الطريقة فيما لو أي 

 جانب اؼبعلم أك من جانب الطبلب، كزبرج باالسًتاتيجية عن ىدفها.
 :أيتما ي ـ( من ىذه السلبياتَُِّر )ػػكتذكر سح

فقد زبتل  عليو األمور، كيضيع كس  تفصيبلت زبرجو  إذا َف وبدد اؼبعلم موضوعو جيدان  -ُ
 .من الدرس

 .الوقت قد يسرؽ اعبميع ما َف ينتبو إليها اؼبعلم خاصة إذا كاف عدد اؼبتكلمُت كبَتان  -ِ
 .فقد يضيع منو الطريق كيتشعب منذ البداية إذا َف وبدد اؼبعلم أىداؼ درسو جيدان  -ّ
 ؾبموعة من الطبلب على اغبديث على حساب غَتىم إذا َف ينتبو اؼبعلم. سيطرة -ْ
 لئلحراج. ىذا األسلوب قد هبرح مشاعر بعض الطبلب الذين يؤثركف االنطواء اتقاءن  -ٓ
 .إذا َف يستعد الطبلب للمناقشة فإف اؼبناقشة ستكوف ال جدكل منها -ٔ
ف الدرس سوؼ يتحوؿ إُف مكاف إبُت طبلبو ف إذا َف يضب  اؼبعلم إدارة اغبوار، كاؼبناقشة -ٕ

 .للفوضى، يتحدث فيها اعبميع، بينما ال يستمع منهم أحد
كتلخيص أىم األفكار اليت ترد أثناء اؼبناقشة يف الوقت   يهتم اؼبعلم بتسجيلَف إذا -ٖ

 .اؼبناسب فإهنا قد تضيع، كتضيع الفائدة اؼبتوقعة منها
 الباحث:ػػرل ي اؼبناقشة كاغبواربلؿ ما تقدـ عن سلبيات إسًتاتيجية ػػمن خ

أنو مهما يكن من سلبيات ؽبذه اإلسًتاتيجية إال أهنا طريقة فاعلة يف التدريس، كذبعل الطبلب 
االجتماعية، كاؼبشاركة برأيو  يف حالة نشاط دائم، كزبرج الطالب من حالة العزلة، كعدـ اغبديث إُف

 ر.فيما يعرض عليو من قضايا، كيستطيع مشافهة اعبمهو 
، يستطيع أف يدير ، كنش و كاعو  كيبكن التغلب على معظم ىذه السلبيات من خبلؿ كجود معلمو 

اغبوار، كالنقاش بينو كبُت الطبلب، كبُت الطبلب أنفسهم بطرؽ صحيحة، كالًتكيز يف ىذه 
اؼبناقشات، كاغبوارات على ربقيق أىداؼ الدرس، كمراعاة زمن اغبصة، كعدـ ضياعو يف اؼبناقشات 

 ال جدكل منها، كعدـ التشعب، كاػبركج من موضوع الدرس، بل الًتكيز على أىداؼ الدرس، اليت
كصياغة األسالة بصورة كاضحة، كمراعاة جانب الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كإعطاء كل طالب يريد 
 اؼبشاركة يف اغبوار فرصة للحديث دكف استاثار البعض بوقت أكِب يف الكبلـ، ككذلك احًتاـ آراء
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اػبطأ منها بطرؽ ال ذبرح  ، مع تقوميكماديان  الطبلب، كربفيزىم على اؼبشاركة، كاإلثابة عليها معنويان 
 أك ربرجو. صاحبها

كلقد استخدـ الباحث ىذه اإلسًتاتيجية كما زاؿ يستخدمها يف تدريسو لطبلبو، كايٍستخدمت 
ة الذم يدرس للمجموعة التجريبية، أيضان يف التدريس للمجموعة التجريبية من قبل معلم اللغة العربي

 (. َِكمت التطبيق عليها كيظهر ذلك يف ملحق رقم )
 Brainstorming Strategy إستراتيجيـة العصـف الذىنـي:

بالعصف الفكرم، أك استمطار العقل، أك القصف الذىٍت، أك قدح ىذه اإلسًتاتيجية يت ظبي 
كلكن اؼبصطلح الشائع يف األكساط التعليمية الذىن، أك استمطار األفكار، أك توليد األفكار، 

 كالًتبوية ىو العصف الذىٍت.
العديد من الًتصبات األخرل منها: التفاكر،  (Brainstorming)كأيضا ألسلوب العصف الذىٍت 

اؼبفاكرة، إمطار الدماغ، تدفق األفكار، توليد األفكار، عصف الدماغ، استمطار األفكار، هتييا 
وب ػػػػػكَت، تنشي  التفكَت، إعماؿ التفكَت، إثارة التفكَت، كما يسمى أسلاألفكار، عصف التف
(، أك Free wheelingرل أنبػػػها: التحػريك اغبر لؤلفػػكار )ػانا دبسميات أخػػػػالعصف الذىٍت أحي
( كذباذب Creative Problem Solving(، كحل اؼبشكبلت اإلبداعي )Ideationإطػبلؽ األفػكار )

 ـ(َُِِ)منتديات ستار تايبز،  األفكار.
العصف الفكرم، أك استمطار الدماغ أك اؼبفاكرة أك ما بُت لقد تعددت اؼبسميات كتنوعت 

إال أف مصطلح العصف الذىٍت ىو السائد يف الًتبية عامة، كيف  أك قصف الذىن، تدفق األفكار
 طرؽ التدريس خاصة.

إسًتاتيجية ىامة يف التعليم كالتعلم، تقـو على كمهما تعددت ىذه اؼبسميات فإهنا تعِب عن 
ذبميع أكِب قدر فبكن من األفكار اإلبداعية، كاالبتكارية من الطبلب للتوصل غبل اؼبشكبلت 

 اؼبختلفة، كربقيق أىداؼ الدرس.
ورف(، كتقـو على الفصل ػػ( أف ىذه الطريقة من أفكار )أكزبػػػُْٖ: ـََِٗكيذكر عطيػة )

للتفكَت  ج األفكار، كبُت تقويبها، كؿباكمتها، كتطويرىا، كتعديلها، كتستخدـ أسلوبان اؼبصطنع بُت إنتا 
اعبماعي، أك الفردم يف حل اؼبشكبلت العلمية، كاغبياتية اؼبختلفة، كالتدريب لغرض زيادة كفاية 

 القدرات، كالعمليات اإلبداعية.
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 ي:ـتعريف العصف الذىن
ألنبية إسًتاتيجية العصف الذىٍت يف عملية التعلم، كدكرىا يف إحداث نقلة نوعية يف  نظران 

الة، كتنمية اؼبهارات اؼبختلفة للطبلب، فمن الطبيعي أف التدريب على العمل اعبماعي، كاؼبشاركة الفعَّ 
 ىذا اؼبوضوع، بالًتبية أدُف بدلوه يف ، أك مهتم  تتعد تعريفات ىذه اإلسًتاتيجية، كتتنوع، فكل مرب  

، كىو عملية توليد األفكار اعبديدة، كإبداء اآلراء ى كاحدو كلكن معظم التعريفات ركزت على منحن 
 .، كفاعبلن نشطان  اإلبداعية، كاؼببتكرة، اليت ذبعل الطالب متعلمان 

( بأنو: "عملية تفكَتية هتدؼ إُف تبادؿ اآلراء، كتبلقح ُُْ: ـَُِِأبو عػػاذره ) تعرفوف
األفكار لتوليد آراء، كأفكار جديدة يف جو من اغبرية التامة، بقصد إهباد حلوؿ لقضية مطركحة على 

 بساط البحث".
( بأنو: "إحدل أساليب اؼبناقشة اعبماعية اليت تشجع دبقتضاىا ْٗ: ـَُُِكتعرفو بديػػػر )

ن من األفكار اؼبتنوعة بإشراؼ معلم، لتوليد أكِب عدد فبك ( فردان ُِ – ٓأفراد ؾبموعة مكونة من )
اؼببتكرة بشكل عفوم، تلقائي، كيف مناخ مفتوح غَت نقدم، ال وبد من إطبلؽ ىذه األفكار اليت تعد 

 ".ؼبشكلة ؿبددة سلفان  حلوالن 
( بأنو: "استخداـ الدماغ أك العقل يف التصدم النش  َُّ: ـََِٕكيعرفو جػػركاف )

ُف توليد قائمة من األفكار اليت يبكن أف تؤدم إُف إ للمشكلة، كهتدؼ جلسة العصف الذىٍت أساسان 
 حل للمشكلة مدار البحث".

 اغبالية بأنو: كتعػػرفو الدراسة
من أساليب التفكَت  منظمان  الة يف التدريس، يتبع فيها الطبلب أسلوبان طريقة حديثة كفعَّ 

أك األسالة اليت ربتاج إُف حلوؿ  ن خبلؿ استثارة أذىاهنم بالقضايا أك اؼبشكبلتاالبتكارم، كم
 جديدة، كآراءن  ا أفكاران تمبتكرة، كاليت تؤدم إُف إعماؿ العقل، كتنمية مهارات التفكَت العليا اليت تن

 إبداعية يف جو من اغبرية، كاؼبرح بُت الطبلب كمعلمهم، كبُت الطبلب أنفسهم.
 المبادئ األساسية في جلسة العصف الذىني:

( أربعة ِّٖ-ِّٕ: ـََِٕإبراىيم كبلعاكم )(، ك ُٕٖ-ُٖٔ ـ:ََِٗعطية )ذكر 
 :آليتمبادئ أساسية لنجاح جلسة العصف الذىٍت، كىي كا

 إطبلؽ حرية التفكَت: -ُ
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أم التحرر فبا قد يعيق التفكَت اإلبداعي، كذلك للوصوؿ إُف حالة من االسًتخاء، كعدـ 
ر يف جو ال كتوليد األفكاالتحفظ، دبا يزيد انطبلؽ القدرات اإلبداعية على التخيل، 

 كالتقييم. يشوبو اغبرج من النقد
 إرجاء كتأخَت التقييم: -ِ

ألف نقد أك تقييم أم فكرة بالنسبة للفرد اؼبشارؾ سوؼ يفقده اؼبتابعة، كيصرؼ انتباىو 
عن ؿباكلة الوصوؿ إُف فكرة أفضل، ألف اػبوؼ من النقد، كالشعور بالتوتر يعيقاف 

 التفكَت اإلبداعي.
أم جواز تطوير أفكار اآلخرين، كاػبركج بأفكار جديدة،  البناء على أفكار اآلخرين: -ّ

 .أصحاهبا، فهي حق مشاع ألم مشارؾ على فاألفكار اؼبقًتحة ليست حكران 
 أم الًتكيز على توليد أكِب قدر من األفكار مهما كانت جودهتا. الكم قبل الكيف: -ْ

 http://tare5.mountada.biz/t500-topicاؼبصدر: 
 العصف الذىنيوقواعد مبادئ  (ٗشكل رقم )
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 :وؿػبلؿ ما سبق نستطيع القػمن خ
، كإثارة عقوؽبم، كمهارات على هتياة اؼبتعلمُت نفسيان  ف جلسة العصف الذىٍت تقـو أساسان إ

مع عدـ النقد، أك التقييم، أك التفكَت لديهم، مع حرية كاملة يف التعبَت، كإبداء اآلراء، كاألفكار، 
التقومي، ألف ذلك يؤثر على اؼبتعلمُت، كيشغلهم عن إعماؿ العقل يف إدرار أكِب قدر فبكن من 

 حىت ال يقع يف حرج النقد. األفكار إُف االىتماـ بتزيُت، كربسُت الكبلـ
 

 خطوات تطبيق إستراتيجية العصف الذىني:
-ِّٖ: ـََِٕ(، كإبراىيم كبلعاكم )ُّْ-ُِْ: ـَُِِعاذرة )أبو من  د كله عػػدَّ 
من اؼبراحل اليت سبر هبا جلسة العصف الذىٍت،  ( ؾبموعةن ُُٗ-ُٖٗ: ـََِٗ(، كعطية )َِْ
 :آليتكىي كا
يعمل اؼبعلم على هتياة اؼبتعلمُت عبلسة  مرحلة ربديد كمناقشة اؼبشكلة أك اؼبوضوع: -ُ

 بشكل كاضح كؿبدد.أنبية اؼبوضوع، كأىدافو ؽبم العصف الذىٍت، فيبُت 
كتستغرؽ عملية التهياة حواِف طبس دقائق ليتدرب الطبلب  مرحلة هتياة جو اإلبداع: -ِ

 على اإلجابة عن سؤاؿ، أك أكثر يلقيو اؼبعلم.
 :اآليتيف ىذه اؼبرحلة يقـو اؼبعلم ب إجراء جلسة العصف الذىٍت: -ّ

 التذكَت باؼبشكلة.- أ
 اؼبتعلقة باؼبشكلة بشكل كاضح.كاالستفسارات  يطلب من الطبلب ربديد األسالة- ب
 يطلب من الطبلب إبداء آرائهم، كطرح بعض اغبلوؿ للمشكلة.- ج
 يدعو الطبلب إُف التأمل يف األفكار اؼبعركضة، كتوليد اؼبزيد منها.- د

اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة ىو تقييم األفكار، كربديد ما يبكن أخذه منها،  مرحلة التقييػم: -ْ
 ة، كترؾ اغبلوؿ األخرل، كيبكن تصنيف األفكار إُف:ْث اختيار اغبل األمثل للمشكل

أفكار مفيدة، كقابلة للتطبيق مباشرة، أفكار مفيدة إال أهنا غَت قابلة للتطبيق مباشرة، 
 أفكار طريفة كغَت عملية، أفكار مستثناة.
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 ومميزات العصف الذىني: أىمية
: ـَُِِ(، كبدير )ِّٕ: ـََِٕ(، كإبراىيم كبلعاكم )ُُٗ-َُٗ: ـََِٗذكر عطية )

ا ػػػػا مػػػػر منهػػػػػوائد، كاؼبزايا للعصف الذىٍت، نذكػػػػػمن الف لةن ػػػ( صبُْْ: ـَُِِاذرة )ػػػػػػ(، كأبو عٔٗ
 :أيتي

 يثَت البهجة، كالنشاط، كاغبيوية لدل الطلبة. أسلوب مسل   -ُ
 يشجع على التفكَت اإلبداعي كيدرب عليو. -ِ
 الطلبة اغبرية الكافية للتعبَت عن آرائهم.ينمي الثقة بالنفس، كيبنح  -ّ
 ل اآلراء.ػػىبلو من التعقيدات كالقيود، كيتميز باالنفتاح كتقبُّ  -ْ
 يدرب الطلبة على احًتاـ آراء اآلخرين، كيعودىم آداب اؼبناقشة. -ٓ
 ينمي ركح التعاكف، كالعمل بركح الفريق بُت الطلبة. -ٔ
 عبة اؼبوضوعات اؼبفتوحة.حرية التفكَت، كتوليد أكِب كم من األفكار ؼبعا -ٕ
 سهل التطبيق، كاقتصادم، كجذاب. -ٖ
 صفة العبلجية للصفات غَت اؼبرغوب فيها مثل اػبوؼ، كاػبجل.و الىو دبثابة  -ٗ

 رل للعصف الذىٍت، كىي:ػػوائد األخػمن الف ددان ػػػػػػعاغبالية  كتضيف الدراسة
 تنمية مهارات التفكَت اؼبختلفة عند الطبلب. -ُ
 اؼبشكبلت، كازباذ القرار.تنمية مهارة حل  -ِ
 تنمية مهارات العمل اعبماعي لدل الطبلب. -ّ
 تعويد الطبلب على تقبل األفكار، كنقدىا، كتطويرىا. -ْ
 تنمية بعض اؼبهارات اللغوية، كالفكرية. -ٓ

 سلبيات العصف الذىني:
ىذه من  عددان  (،ِّٖ: ـََِٕ(، كإبراىيم كبلعاكم )ُُٗ: ـََِٗعطية ) يذكر

 :، كىيسلبياتال
 قد يسرع األفراد يف طرح أفكارىم، كعندئذ ال يأتوف بأفكار أصيلة. -ُ
 يف بعض اؼبعلمُت. ريتطلب خِبة كدراية كقدرة إدارية قد ال تتواف  -ِ
 لفرد.ذا فهي تقلل من االىتماـ باهتتم ىذه اإلسًتاتيجية بالتفكَت اعبماعي، ل  -ّ
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 إُف الفوضى. حيانان عدـ اعتياد اؼبتعلمُت كاؼبعلمُت على األسالة اؼبفتوحة يدفع أ -ْ
 كثرة عدد اؼبتعلمُت يف الصف الواحد يقلل من فرصة مشاركة اعبميع يف النقاش.   -ٓ
 قد وبتكر اإلجابات اؼبتعلموف األذكياء كاؼبنطلقوف فيحرموف البقية من اإلبداع.  -ٔ
 تسجيل بعض اإلجابات غَت اؼبتعلقة باؼبوضوع.  -ٕ
 اغباجة إُف قدرات عقلية عليا.  -ٖ
 ر الكثَت من مصادر التعلم.اغباجة إُف توف  -ٗ
 اغباجة إُف اؼبزيد من االىتماـ، كالتحضَت، كالتخطي ، كاالستعداد من قبل اؼبعلم. -َُ

 :وؿػيبكن القمن خػبلؿ ما سبق 
ف ىذه اإلسًتاتيجية من أفضل إسًتاتيجيات التعلم النش ، ألهنا تثَت اؼبتعلمُت للمشاركة إ
 اغبديث كاإلبداع كالتصور كاالبتكار. زىم علىػػػػػػػالة يف الدرس، كربفِّ الفعَّ 

وبفز طبلبو، كيدفعهم كبو التفكَت  نش و  كيبكن التغلب على ىذه السلبيات يف كجود معلمو 
 على مواجهة ربديات اؼبستقبل. قادرو  االبتكارم، كالتدريب على حل اؼبشكبلت، إلعداد جيلو 

نقاش، كذلك للتعبَت عن أنفسهم، متساكية يف إدارة اغبوار، كال يتيح ؽبم فرصان كما يبكن أف ك 
كإبداء اآلراء دكف التدخل منو، مع تسجيل كل اآلراء كاألفكار مهما كانت نسبة صحتها أك خطاها، 

 مع القضاء على ظاىػػػرة استحواذ بعض الطػػػػبلب على كقت الػدرس.
مادة  كما يرل الباحث أف ىذه اإلسًتاتيجية يبكن أف يكوف ؽبا دكر فاعل كمؤثر يف تدريس

اإلمبلء، كتنمية بعض مهارات الكتابة عند الطبلب، نظران ألف أبرز ظباهتا أهنا عملية بسيطة، إذ ال 
يوجد فيها أم نوع من أنواع النقد أك التقييم، فكل فرد يف اتموعة يشارؾ يف اؼبناقشة اعبماعية دكف 

 حرج.
  Cooperative Learning Strategyعاوني:ـم الت  لعـإستراتيجية الت  
كتقول،  رُّ ػػػػلكل شيء فيو ب كاؼبشاركة، كالتعاكف يف اإلسبلـ أساسه  اإلسبلـ على التعاكف وبثُّ 

 .ِ :نوا على اإلْث كالعدكاف( سورة اؼبائدةك )كتعاكنوا على الِب كالتقول كال تعا كعبل: حيث قاؿ جلَّ 
يف اإلسبلـ، فقد كاف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم كالتعلم التعاكين يقع ربت مظلة التعاكف 

أ  رضواف ا عليهم بالتعاكف يف الكتابة، حيث كاف أ  بن كعب، كمعاكية بن  يكلف كتاب الوحي
سفياف، كزيد بن ثابت يتعاكنوف على كتابة الوحي فيما بينهم، ككاف دبقدكر الرسوؿ صلى ا عليو 
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هبذا العمل، لكنو صلى ا عليو كسلم يدرؾ أف التعاكف أبلغ من الصحابة  كسلم أف يكلف كاحدان 
 كأسرع.

كبناء اتتمع جعل اإلسبلـ للتعاكف أجران عظيمان، كاعتِبه من  كألنبية مبدأ التعاكف يف تربية الفرد
 الصدقات اليت يثاب عليها فاعلها.

كساب الطبلب إكالتعلم، ك  كمن ىنا تظهر أنبية استخداـ إسًتاتيجية التعلم التعاكين يف التعليم،
 الة، للوصوؿ إُف اؽبدؼ.أكِب قدر من التدريب على العمل اعبماعي، كاؼبشاركة الفعَّ 

( أف فكرة التعلم التعاكين ظهرت يف بريطانيا يف القرف الثامن ُْٔ: ـََِٖكيذكر عطية )
التعاكين يف أمريكا عشر، كطبقت يف أمريكا يف بداية القرف التاسع عشر، ككاف من ركاد التعلم 

)باركػر( الذم طور الفكرة، كاستخدمها يف اؼبدارس اليت كاف يديرىا يف الربع األخَت من القرف التاسع 
 عشر، كتبعو )جوف ديوم(، ْث تبلنبا )دكيتػػػش( يف منتصف القرف العشرين.

 تعريف التعلم التعاوني:
كالتعليمية، إذ إف لو تأثَت كبَت يف بقاء  ويةيف األكساط الًتب كبَتو   حظي التعلم التعاكين باىتماـو 

 باع طريقة التعلم التعاكين.أثر التعلم لدل الطبلب، كمن ىذا اؼبنطلق ظهرت اغباجة إُف اتِّ 
كالباحثُت، كقدموا لو تعريفات كثَتة، تضمنت  من الًتبويُت كاؼبهتمُت بالتعليم كلقد تناكلو كثَته 

 لتبادلية بُت األفراد أثناء ربقيقهم لعملية التعلم اعبماعي.ىذه التعريفات العبلقات اإلهبابية ا
، يتم فيو تقسيم التبلميذ إُف مو ( بأنو: "أسلوب تعلُّ ُِٔ: ـََِٗفعرفو عطا كالشهرم )

أفراد، كيتعاكف تبلميذ  ٔ – ْؾبموعات صغَتة غَت متجانسة، يًتاكح عدد أفراد كل ؾبموعة ما بُت 
 ىدؼ، أك أىداؼ مشًتكة".اتموعة الواحدة يف ربقيق 

( بقوؽبما: "يقصد بالتعلم التعاكين أف يعمل ُُِ: ـََِٗكما عرفو عبيدات كأبو السميد )
 الطلبة يف ؾبموعات، أك يف أزكاج لتحقيق أىداؼ التعلم".

( بأنو: "إسًتاتيجية من إسًتاتيجيات التدريس، تقـو على أساس ُْٓ: ـََِٖكعرفو عطية )
سؤكلية يف التعلم بُت أفراد اتموعة التعاكنية، كتفاعلهم مع بعضهم، كالتكامل فيما التعاكف، كتبادؿ اؼب

 إُف التعلم اؼبنشود، كالتنافس فيو ىو تنافس بُت اتموعات، كليس بُت األفراد". بينهم، كصوالن 
( نقبل عن جونسوف ُْٗ: ـَُِِ(، كبديػر )ِِّ: ـََِٕكيعرفو إبراىيم كبلعاكم )

حبيث  ٔ – ِػػم ضمن ؾبموعػػػػات صغَتة من الطػػبلب مػػػن ـ( بأنو: "تعلػُّ ُٓٗٗ) كجونسوف كىولبك
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، كبفاعلية، كمساعدة بعضهم البعض لرفع مستول كل فرد منهم، يسمح للطبلب بالعمل سويان 
لقياس مدل  ـ أداء الطبلب دبقارنتو دبحكات معدة مسبقان وَّ ػػػكربقيق اؽبدؼ التعليمي اؼبشًتؾ، كيق

 راد اتموعة يف أداء اؼبهمات اؼبوكلة إليهم".تقدـ أف
بأنو: "مبوذج تدريس يتطلب من الطبلب العمل مع بعضهم  (ُِـ: ُٕٗٗو كوجك )كتعرف

، كأثناء ىذا التفاعل البعض، كاغبوار فيما بينهم فيما يتعلق باؼبادة الدراسية، كأف يعلم بعضهم بعضان 
 كاجتماعية إهبابية".و لديهم مهارات شخصية، ماؿ تنالفعَّ 

عػػػرؼ ىذه يأف للباحث كمن خبلؿ ما مت عرضو من تعريفات إلسًتاتيجية التعلم التعاكين يبكن 
الة بُت الة يف التدريس، كتقـو على العمل اعبماعي، كاؼبشاركة الفعَّ ػػػػػاإلسًتاتيجية بأهنا: طريقة فعَّ 

، مشارؾو  ن بعض، ربت إشراؼ معلمو الطبلب، من خبلؿ تقسيمهم إُف ؾبموعات ليتعلم بعضهم م
 لعملية التعلم. ، كميسرو كموجوو 

 عاوني:ـم الت  لعـمبادئ وأسس الت  
، كىذه كمفيدان  للتعلم التعاكين مبادئ، كأسس البد من اتباعها، لكي يكوف التعلم نشطان 

 :أيت( فيما ئُْ: ـََِٖ(، كعطية )َُٓ-ُْٗ: ـَُِِاؼببادئ ذكرهتا بديػػر )
كيتضمن عنصرين ىامُت نبا: تعلم الفرد نفسو، كالتأكد من أف صبيع األفراد قد  لػم:ػعالتَّ  -ُ

تعلموا، كىذا يعٍت أف ؾبموعة العمل التعاكين متكافلة، كمتضامنة، فكل فرد تقع عليو 
مسؤكلية تعليم نفسو، كما تقع عليو مسؤكلية التأكد من تعلم اآلخرين يف ؾبموعتو، 

 هم على التعلم.كحثِّ 
يعٍت تشجيع الطلبة لتعليم بعضهم البعض، خاصة عندما ينجز أحدىم اؼبهمة  التعػزيػػز: -ِ

 اؼبوكلة إليو بنجاح.
للتعرؼ على مدل التعلم الذم كصل إليو الطالب،  :(اؼبعاعبة اعبمعية) تقومي األفػراد -ّ

نتاجو، لتقويبو، أك تقدمي اؼبساعدة لو إف كاف حباجة ؽبا، كذلك إككذلك التعرؼ على 
 لتحسُت فاعلية األعضاء يف الوصوؿ إُف اؽبدؼ اؼبنشود.

فعلى كل فرد أف يتدرب على كيفية التواصل مع اآلخرين، كالعمل  مهارة االتصاؿ: -ْ
 معهم، كتشجيع أفراد اتموعة.
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يف ضوء إسًتاتيجية التعلم التعاكين إف اؼبسؤكلية تقع  اؼبسؤكلية الفردية كاعبماعية اؼبشًتكة: -ٓ
لو اؼبسؤكلية أماـ اتموعة، كذلك اتموعة تتحمل أفراد اتموعة، كربمِّ على كل فرد من 

عن تعلم  اؼبسؤكلية إزاء كل فرد من أفرادىا، كأف كل فرد يف اتموعة يكوف مسؤكالن 
 نفسو، كتعلم اآلخرين.

لنجاح التعلم  اؼبهارات االجتماعية كالشخصية اػباصة بالعبلقات بُت أفراد اتموعة: -ٔ
البد من توافر ركح التعاكف، كاالحًتاـ اؼبتبادؿ، كتقدير كجهات النظر بُت أفراد  التعاكين

 اتموعة، ألف عملية التعاكف يف أصلها عملية اجتماعية.
 :وؿػػبلؿ ما تقدـ نستطيع القػػمن خ

ف التعلم التعاكين يقـو على أسس كمبادئ البد من تنفيذىا حىت تسَت عملية التعلم يف الطريق إ
، يكوف فيو الطالب ىو ؿبور العملية التعليمية، فهو الذم كفاعبلن  نشطان  الصحيح، ككبقق بالفعل تعلمان 

، نش و  كهبرب، كىبتار الصحيح منها، كل ذلك يف كجود معلمو  كيناقش، كيبدم اآلراء كيشارؾ يفكر
اإلهبابية يف  لغرس صفةكذلك كمبادئ التعلم التعاكين، كوبًـت كجهات نظر الطبلب،  بأسس كملم  

 التعلم.عملية كاعبماعية يف  نفوسهم، كتقدير اؼبسؤكلية الفردية

 http://www.uotechnology.edu.iq/ccuot/activites.htmاؼبصدر: 
 إستراتيجية التعلم التعاوني (٘م )ـشكل رق
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 أنــواع التعلم التعاوني:
 إُف:ـ( التعلم التعاكين ُٓٗٗم جونسوف كجونسوف كىولبك )ػػػيقسِّ 
 اتموعات التعلمية التعاكنية الرظبية: -ُ

ىي ؾبموعات قد تدـك من حصة صفية إُف عدة أسابيع، كيعمل الطبلب فيها معان 
 للتأكد من أهنم كزمبلؤىم يف اتموعة قد أسبوا بنجاح اؼبهمة التعلمية اليت أسندت إليهم.

 اتموعات التعلمية التعاكنية غَت الرظبية: -ِ
ستخدـ ، كيي من بضع دقائق إُف حصة صفية رض خاص، قد تدـكىي ؾبموعات ذات غ

ىذا النوع من اتموعات أثناء التعليم اؼبباشر الذم يشمل أنشطة مثل ااضرة، أك تقدمي 
عرض، أك عرض شري  فيديو هبدؼ توجيو انتباه الطبلب إُف اؼبادة اليت سيتم تعلمها، 

يساعد على التعلم، كاؼبساعدة يف كضع توقعات بشأف ما  كهتياة الطبلب نفسيان على كبوو 
 سيتم دراستو يف اغبصة، كالتأكد من معاعبة الطبلب للمادة فكريان.

 اتموعات التعلمية التعاكنية األساسية: -ّ
كغرضها الرئيس ىو ، كذات عضوية ثابتة، كغَت متجانسة، ىي ؾبموعات طويلة األجل

ؼبساندة كالتشجيع الذم وبتاجوف إليو إلحراز النجاح أف يقـو أعضاؤىا بتقدمي الدعم كا
كاليت ، د الطالب بالعبلقات اؼبلتزمة كالدائمة، كطويلة األجلتزكِّ ، كؽبذا فهي األكاديبي

 كردبا تدـك حىت يتخرج صبيع أعضاء اتموعة.، تدـك سنة على األقل
 خطوات تنفيذ الدرس التعاوني:

التعاكين كباقي إسًتاتيجيات التعلم النش ، ربتاج إُف الدرس باستخداـ إسًتاتيجية التعلم 
إعداد، كذبهيز الدرس، كربديد أىدافو، كبث ركح التنافس بُت اؼبتعلمُت، كتوزيع اؼبهاـ، كربديد زمن  
كل نشاط، كغَته من اػبطوات اليت تساعد على قباح الدرس التعاكين، كحدكث عملية التعلم، 

 كارتفاع نسبة التحصيل الدراسي.
 ، كىي:( ىذه اػبطوات يف ثبلث خطواتو َُٔ-ُٖٓ: ـََِٖكقد أصبػل عطية )

 مرحلة التخطي  للدرس. -ُ
 مرحلة التنفيذ. -ِ
 مرحلة التقومي.  -ّ
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اؼبفصلة، كاليت يبر  من اػبطوات ( فقد ذكر عددان ُِِ-ُُِ: ـََِٗأما عبيدات كالسميد )
 هبا الدرس التعاكين، كىي:

 ية:تموضوع الدرس كفق األسس اآليتم اختيار  اختيػار موضوع الدرس: -ُ
 أف يرتب  الدرس حباجة تثَت اىتماـ الطلبة. -
 .أف يبتلك الطلبة خِبات ذات صلة دبوضوع الدرس حىت يتمكنوا من دراستو ذاتيان  -

 توزع على الطبلب. تقسيم الدرس إُف ؾبموعة مهاـ -ِ
كقدراهتم، أشخاص ـبتلفُت يف اىتماماهتم،  ٔ-ْتضم اتموعة من  تشكيل اتموعػات: -ّ

 أك يبكن عمل ؾبموعات متجانسة من أشخاص متقاربُت يف حاالت معينة.
يبكن توزيع نفس اؼبهمة لكل ؾبموعة كما يبكن توزيع مهاـ  توزيع اؼبهاـ على اتموعات: -ْ

كطبيعتو، كالوقت اؼبخصص  متباينة، كذلك يعتمد على عوامل عديدة مثل ىدؼ الدرس
 م داخل الفصل أك خارجو.للنشاط، كفيما إذا كاف العمل يت

 زبصيص كقت معُت ألداء كل ؾبموعة. -ٓ
 :تيةتعرض كل ؾبموعة أعماؽبا: بإحدل الوسائل اآل -ٔ

 عرض تقرير شفوم، أك باستخداـ أجهزة العرض. -
 طباعة التقرير، كتوزيعو على الطلبة. -
 تعليق التقرير يف مكاف بارز، كمناقشتو مع من يرغب. -

كربصل اتموعة على تقييم مشًتؾ،  اتموعات كوحدة كاحدة:م اؼبعلم أعماؿ ػػيقيِّ  -ٕ
لحصوؿ على ل فأعضاء اتموعة ليسوا متنافسُت، بل يدعموف بعضهم، كيعملوف معان 

 .كتقييم أفضل إقباز
 دور المعلم والطالب في التعلم التعاوني:

 دور المعلم:
لم التعلم عن طريق إسًتاتيجية التععتمد عليها يف عملية يعتِب اؼبعلم الركيزة األساسية اليت يي 

أك فشل ىذه اإلسًتاتيجية يف ربقيق أىدافها، كىو حدكث التعلم  التعاكين، فعليو يقع عبء قباح
 كاكتساب اؼبعرفة. ل الدراسي، بل اعبودة يف التحصيلكزيادة التحصي



51 
 

عاكين ىو ( على أف دكر اؼبعلم يف التعلم التُِّ-ِِٔ: ـََِٕكؽبذا أكد إبراىيم كبلعاكم )
ن، كعلى اؼبعلم أف يتخذ القرار بتحديد األىداؼ التعلمية، كتشكيل دكر اؼبوجو ال دكر اؼبلقِّ 

اتموعات التعلمية، كما أف عليو شرح اؼبفاىيم، كاالسًتاتيجيات األساسية، كمن ْث تفقد عمل 
يو أيضان تقييم تعلم اتموعات التعليمية، كتعليم الطبلب مهارات العمل يف اتموعات الصغَتة، كعل

 طبلب اتموعة.
(، كعطية ُِٗ: ـََِٗ(، كعطا كالشهرم )ُِّ: ـََِٗكذكػر عبيدات كأبو السميد )

ضبداف ك ـ(، ََُِ(، كاألضبد كيوسف )ُٕٓ-ُٔٓ: ـَُِِ(، كبدير )ُٔٓ-ُٓٓ: ـََِٖ)
 :يتمن األدكار اؼبناط باؼبعلم القياـ هبا، كىي كاآل ؾبموعةن ـ(، ُٖٖٗ)

 اتموعات، كتوزيع اؼبهاـ الرئيسة، كالفرعية، كإعطاء التعليمات.تشكيل  -ُ
 عن الصخب كالفوضى. اافظة على كجود جو إهبا  مثَت للعمل، بعيدان  -ِ
 اختيار اؼبوضوع، كربديد األىداؼ. -ّ
 اإلعداد لعمل اتموعات، كاؼبواد التعليمية، كاألنشطة اؼبصاحبة. -ْ
 على العمل اعبماعي. همػػتشجيع الطبلب على التعاكف، كحثَّ  -ٓ
 اؼببلحظة الواعية ؼبشاركة أفراد كل ؾبموعة. -ٔ
 التأكد من مبلئمة الوقت إلقباز مهمة كل ؾبموعة. -ٕ
 .وكمسؤكليات اختيار منسق كل ؾبموعة كبشكل دكرم، كربديد دكر اؼبنسق -ٖ
 تقومي أداء اتموعة كأفرادىا بعد إسباـ العمل. -ٗ
 إلقباح عمل اتموعات.رشادات البلزمة تقدمي التوجيهات، كاإل -َُ
 التأكد من تفاعل أفراد اتموعة. -ُُ
 اإلشراؼ كالتوجيو بطريقة غَت مباشرة. -ُِ
 استخداـ التعزيز يف الوقت اؼبناسب. -ُّ
 رب  األفكار بعد انتهاء العمل التعاكين، كتلخيص تعلم الطبلب. -ُْ
 تشجيع اؼبتعلمُت، كتعويدىم على التقومي الذايت لعملهم.    -ُٓ
 يف نقاش بعد العمل، كإعداد اػببلصة النهائيػة.مشاركة اتموعات  -ُٔ
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 دور الطالب:
الطالب ىو ؿبور العملية التعليمية يف إسًتاتيجيات التعلم النش  عامة، كيف إسًتاتيجية التعلم 

على  كالتعليمية، كؽبذا كاف لزامان  التعاكين خاصة، كىو الذم تقـو عليو، كلو صبيع اػبدمات الًتبوية
ؤدم ؾبموعة من األدكار النشطة يف عملية التعلم، كقياـ الطالب بأداء ىذه األدكار ىذا الطالب أف ي

ىو تدريب على اؼبشاركة، كالتعاكف، كالعمل اعبماعي، ككذلك ىو ضماف استمرار، كقباح اتموعة 
 التعاكنية.
ـ(، ُٓٗٗـ(، كجونسوف ديفيد كجونسوف )ُِٗٗـ(، كالعرب )ُٓٗٗذكر الغػػوؿ ) كلقد
 من األدكار اليت يقـو هبا الطالب يف عملية التعلم التعاكين، كىي: ـ( عددان َََِ)كاؼبقبل 
 .ل يف اتموعةكل طالب عضو يف اتموعة التعاكنية، كمسؤكؿ عن كل ما يؤدَّ  العضو:• 
 كيفية أدائها.ك  ماعيةاعبمهمة لللنسبة اؼببادر: الذم يقًتح أفكاران جديدة أك أساليب ـبتلفة با •
 دح: ىو الذم يبدح عمل اتموعة، كيشجعها على االستمرار.اؼبػا• 
ت عند االرتفاع، كتوزيع كمطالبتهم بتخفيض الصو  كيقـو دبراقبة صوت ؾبموعتو اؼبراقب:• 

 كصبعها بعد انتهاء العمل. األنشطة
 • 
ي
 ت: يساعد اتموعة يف سرعة إقباز العمل يف الوقت ادد.ػقِّ ؤ اؼب
 بتسجيل اإلجابات الصحيحة.ىو من يقـو  الكاتب:• 
 القػػارئ: ىو من يقـو بقراءة اؼبادة اؼبقررة بصوت جهورم.• 
 ن أفراد اتموعة من مراجعتها.ػػػحىت يتمكَّ  الذم يلخص اؼبادة ص:ػاؼبلخ• 
 ر: ىو من يقـو بسرد ما فهموه بشكل صباعي بدكف أخذ مبلحظات.اؼبفسِّ • 
 كذلك بغرض تقدمي اؼبساعدة. ائل:ػالس• 
الذم يستوضح اؼبقًتحات، كيطلب بعض اغبقائق كاؼبعلومات الرظبية ذات  طالب اؼبعلومات:• 

 الصلة بالقضية قيد الدرس.
 مان متصبلن باؼبشكلة.أك اقًتاحان قيِّ  ب اآلراء: الذم يستوضح كجهة نظرػطال• 
 معطي اؼبعلومات: الذم يعرض اغبقائق، أك يوضح اؼبشكلة من خبلؿ خِبتو.• 
 .ذات صلة باؼبهمةاآلراء: الذم يعِب عن آراء يعتِبىا معطي • 
 ماعة.اعبيقدـ التعديبلت ؼبقًتحات أك يعطي سبثيبلن عليها، ك  الذم يشرح األفكار اؼبوضح:• 
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ػػػاؼبن•   اؿ.ػػػق: الذم يسعى إُف تنسيق نشاطات منفردة يف ؾبهود صباعي فعَّ سِّ
 أك يثَت أسالة تتعلق بنقاش اعبماعة.، هتمد: الذم يلخص مناقشات األعضاء كنشاطاػاؼبمهِّ • 
 د: الذم وباكؿ أف يقوِّـ إقباز اعبماعة.ػـ الناقوِّ ػػاؼبق• 
  : الذم وبث اتموعة على اإلقباز، كدبستول نوعي أفضل.اؼبنشِّ • 
ل عمل اعبماعة بإقبازه اؼبهاـ الرتيبة كتوزيع اؼبواد، كإعادة تنظيم فٍت اإلجراءات: الذم يسهِّ • 

 اؼبقاعد، كغَت ذلك.
 .ناقشاتاؼبكنتائا  اظو بسجبلت اؼبقًتحات كاؼبقرراتذاكرة اتموعة باحتف كيبثلل: اؼبسجػِّ • 

 مميزات التعلم التعـاوني:
: ـَُِِ(، كبديػػر )ُِٖ: ـََِٗ(، كعطا كالشهرم )ُُٓ-َُٓ: ـََِٖذكػػر عطيػة )

ـ( ؾبموعة من ََُِكيوسف )ـ(، كاألضبد ُٗٗٗ(، كجابر )ـُٕٗٗ(، ككوجك )ُٓٓ-ُْٓ
 :يتاؼبميزات، كالفوائد اليت وبققها التعلم التعاكين، كىي كاآل

 يف التعلم. االن ، كفعَّ جعل اؼبتعلم نشطان  -ُ
 اؿ يف ؾبموعتو.زيادة ثقة اؼبتعلم بنفسو من خبلؿ شعوره بأنو عنصر فعَّ  -ِ
 رين.الحًتاـ اؼبتبادؿ، كتقدير كجهات نظر اآلخاتنمية القيم االجتماعية، ك  -ّ
 تبادؿ اآلراء، كتفاعلها، كالنظر إُف اؼبادة أك اؼبهمة من كجهات نظر متعددة. -ْ
 منح الطلبة الفرصة للتعبَت عما يف أنفسهم حوؿ اؼبهمة. -ٓ
 تنمية القدرة على االتصاؿ، كاغبوار، كالدفاع عن كجهة النظر لدل اؼبتعلم. -ٔ
 رفع نسبة التحصيل األكاديبي، كالتذكر لفًتة أطوؿ. -ٕ
 أكثر لعمليات التفكَت العليا، مثل التفكَت الناقد.استعماؿ  -ٖ
 زيادة الدافعية الداخلية لدل الطبلب، كزيادة التفاعل كالتعاكف بينهم. -ٗ
 زيادة العبلقات اإلهبابية بُت الفاات غَت اؼبتجانسة. -َُ
 تكوين اذباه أفضل ذباه اؼبدرسة، كذباه اؼبادة الدراسية. -ُُ
 ارات اجتماعية أكثر.قباؿ على العمل، كاكتساب مهزيادة اإل -ُِ
 .مساعدة اتموعات اؼبتعاكنة يف التغلب على صعوبات التعلم -ُّ
 تقدمي التغذية الراجعة البلزمة. -ُْ
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 إعطاء الفرصة للجميع بأف يشعركا بالنجاح. -ُٓ
 خلق جو كجداين إهبا  خاصة للطلبة الذين ال يرغبوف يف اؼبشاركة. -ُٔ
 التخفيف من اعبو السلطوم يف الصف. -ُٕ
 الفردية لكل عضو يف اعبماعة. ربقيق اؼبساكاة -ُٖ
 زيادة حب الطبلب للمادة الدراسية، كللمعلم الذم يدرسها. -ُٗ
 تنمية قدرة الطبلب على تطبيق ما تعلموه يف مواقف جديدة. -َِ
 تعويد الطبلب على مهارات التحدث. -ُِ

 :يػػػرل الباحثمن خبلؿ ما تقدـ عن فبيزات التعلم التعاكين ف
ترجع بكثَت من الفائدة على العملية ببل شك لم التعاكين ف ىذه الفوائد كاؼبميزات للتعإ
، فبا ينعكس على الطبلب كفاعبلن  نشطان  طابعان كالتعلم كالًتبوية، كتكسب عملية التعليم  التعليمية
 ، أيضان ارتقاء مستول اؼبهارة لديهم. مهارات اؼبختلفةكطريقة ربصيلهم لل كسلوكهم

إسًتاتيجية التعلم التعاكين، كغَتىا من إسًتاتيجيات كفبيزات  كذلك نطمح من خبلؿ فوائد
 كالتعلم االلكًتكين، فة بنفسو، من خبلؿ التعلم الذايتيكتسب اؼبعر  التعلم النش  أف نبٍت جيبلن 

 كاألجهزة العلمية اؼبختلفة يف الوصوؿ للمعرفة.   كاستخداـ الوسائل
 م التعاوني:لسلبيات التع

، كنقاط ضعف، كعلى اؼبعلم النش  أف يراعي ىذا جيدان  قوةلكل إسًتاتيجية تعليمية نقاط 
 مها.يقوِّ ف فيحدد نقاط القوة فيعززىا، كوبدد نقاط الضعف

كالتعلم التعاكين كما يتمتع دبجموعة كبَتة من اؼبزايا، أيضا كجهت إليو سهاـ النقد من قبل 
 اؼبربُت كالًتبويُت.

: ـَُِِ(، كبدير )ُِٗ: ـََِٗ)(، كعطا كالشهرم ُٗٔ-ُٖٔ: ـََِٖفذكر عطية )
من النقاط السلبية اليت  ـ(، عددان َََِـ(، كاؼبقبل )ُٓٗٗكىولبك ) (، كجونسوف كجونسوفَُٔ

 :آليتكجهت ؽبذا النوع من التعلم النش ، كىي كا
 فبل يستطيع اعبميع اؼبشاركة بفاعلية يف دراسة اؼبوضوع. إذا كاف عدد اتموعة كبَتان  -ُ
اتموعة دبصادرة جهودىم يف العمل من اآلخرين، فبا يضعف قد يشعر بعض أفراد  -ِ

 لديهم الدافعية يف العمل اعبماعي.
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كاألفراد، كىم  ضركرة اندماج أعضاء الفريق يف اؼبهمة، فبا وبتم مراقبة اعبماعات الصغَتة -ّ
 يعملوف يف أثناء التعلم التعاكين، كحضور اؼبدرس معهم.

 وعات.اػبوؼ من كجود اؼبلل بُت بعض اتم -ْ
توافر مهارات التنظيم، كاؼبتابعة، كاؼبراقبة، مع  تدين القدرة اعبيدة على القيادة من اؼبعلم -ٓ

 .كالقياـ بأكثر من عمل يف موقف كاحد، كىذا ما ال يتوافر لدل كل اؼبعلمُت
اور الرئيس ؽبذه الطريقة ىم الطبلب اؼبتفوقوف، كاؼببدعوف، أما الضعاؼ فقد يصابوف  -ٔ

 كالية على غَتىم من اؼبتفوقُت.ط، أك االتِّ إما باإلحبا
ر على إدارة الصف، خاصة يف ظل كجود بعض ػِّػػػػػإف طبيعة العمل يف ؾبموعات قد تؤث -ٕ

 الطبلب الذين يركؽ ؽبم البلمركزية، كمظاىر الفوضى.
عدـ حصوؿ اؼبعلمُت على التدريب الكايف الستخداـ التعلم التعاكين، حيث يفضل  -ٖ

ـ( فًتة ثبلث سنوات لتدريب اؼبعلم على كيفية ُٓٗٗكىولبك )جونسوف كجونسوف 
 استخداـ التعلم التعاكين بشكل فاعل.

 ضيق مساحة الصفوؼ مع كثرة أعداد الطبلب يف الصف الواحد. -ٗ
 قد يكوف نوع أثاث الفصل من الكراسي كالطاكالت غَت مناسب لتنفيذ اإلسًتاتيجية. -َُ
 .دريس أخرل يف زيادة التحصيلقد يتفوؽ على التعلم التعاكين أساليب ت -ُُ
 :وؿػػبلؿ ما سبق يبكن القػن خم

ن غَتىا من إف إسًتاتيجية التعلم التعاكين ذات طابع فريد من نوعو، فهي زبتلف ع
 كالكبَتة اليت تتمتع هبا يف اؼبدارس كاؼبراكز التعليمية. للقاعدة العريضة نظران  اإلسًتاتيجيات األخرل

يجيات التعليمية الفاعلة، كاليت كجو إليها سهاـ النقد، كلكن يبكن كلكنها كغَتىا من اإلسًتات
التغلب على ىذه النواقص، كىذا النقد من خبلؿ تدريب اؼبعلمُت على كيفية تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية، 
كأنواعها، كأىدافها، أيضا من خبلؿ ضب  اتموعات التعاكنية، كالعمل بأسلوب ىادئ ال يثَت 

ؼبن ىو حباجة إليها، كالتعامل  ساعدةجهم، كحث اعبميع على اؼبشاركة، كتقدمي اؼباآلخرين، كال يزع
 مع اؼبوقف التعليمي دبسؤكلية، كإتاحة الفرصة للجميع باؼبشاركة، كحرية التعبَت عن آرائهم كأفكارىم.

أما جانب اػبوؼ من كجود اؼبلل بُت بعض اتموعات فيمكن للمعلم الواعي أف يتغلب على 
 اؼبكافآتتقدمي بإدخاؿ بعض التعديبلت على ىذه الطريقة مثل: تغيَت األعضاء، كاؼبهاـ، ك ذلك 

 ، ككل ما من شأنو أف يبعد اؼبلل عن نفوس الطبلب.اؼبادية كاؼبعنوية
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ب، فيعرؼ مىت مدرَّ  تاج إُف معلمو وبأيضا  كحدكث الفوضى أما اعبانب اػباص بإدارة الصف
 ا فائدة، كمىت تؤثر على إدارة الصف.كؽب تكوف الفوضى خبلقة أك ؿبببة

كذلك يبكن للمعلم أف يعاًف الطبلب الضعاؼ، كيكسبهم مهارة التعاكف كاؼبشاركة من خبلؿ 
ؼبتفوؽ ، فيلـز الطالب الضعيف جانب الطالب ا(باؼببلزمة)ذبانس اتموعات، كتطبيق ما نسميو 

 ليمي.كالتعاكف، كربسُت اؼبستول التع بغرض اؼبساعدة كاؼبشاركة
 Numbered-Heads-Together إستراتيجية الرؤوس المرقمـة:

على ترقيم هتا تقـو فكر االسم الكامل ؽبذه اإلسًتاتيجية )الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان(، ك 
 الطبلب بأرقاـ غَت معركفة لدل اؼبعلم، كؽبذا يكوف الطالب ؾبِب على اؼبشاركة حُت يتم اختيار رقمو.

كاعباىزية عند الطالب،  كاالستعداد ًتاتيجية ىو تبٌت عملية االنتباهكاؽبدؼ من ىذه اإلس
،  د من اإلحساس باؼبسؤكلية الفرديةكإجباره على ربمل اؼبسؤكلية اعبماعية، كالبعد عن االتكالية، كتزي

 .يكالتفوؽ على اؼبستول اعبماع كالتنافس، ريق الواحد لكل ؾبموعةكما تبث فيو ركح التعاكف، كالف
هتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إُف دما الطبلب ضعاؼ اؼبستول مع الطبلب اؼبتفوقُت  ككذلك

 بصورة غَت ؿبرجة ؽبم، كدفعهم للمشاركة.

  http://www.mathandsci.org/vb/thread28308.html اؼبصدر:
 تتشاور سوياً  إستراتيجية الرؤوس المرقمة (ٙشكل رقم )
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 خطوات تطبيق اإلستراتيجية:
ـ(، اػبطوات اليت تسَت عليها إسًتاتيجية ََُِسرحػػاف )، ك (ٓٗ: ـَُُِ)رم مالشذكر 

 : يتالرؤكس اؼبرقمة، كىي كاآل
 م:ػالًتقيػ -ُ

طبلب، كىبصص لكل عضو رقم يًتاكح  ٓ -ّيقسػم اؼبعلم اؼبتعلمُت إُف فرؽ من 
 يف كل فريق. ٓ -ُمابُت

 يطرح اؼبعلم على صبيع الفرؽ سؤاالن كاحدان. ؤاؿ:ػطػػرح الس -ِ
 رؤكس:ػع الػػصب -ّ

تضع كل فرقة الرؤكس معان ليتػأكػدكا من أف كػل عػضو يف الفريػق يعرؼ اإلجػابػة )تستغرؽ 
 دقائق للتفكَت كالتشاكر(. ثبلثىذه اػبطوة 

 ة:ػابػػػػإلجا -ْ
، فَتفع صبيع الطػبلب يف صبيع الفرؽ اؼبرقمُت ْينادم اؼبعلم على رقم ؿبدد، كليكن مثبلن 

كىبتار اؼبعلم أحدىم، أك أكؿ يد ترفع، ليجيب عن السؤاؿ، كتدكف  هبذا الرقم أيديهم،
مناسبة ألفضل فرقة،  جوائزإجابتو الصحيحة، كتكرر العملية مع سؤاؿ جديد، كزبصص 

 كأفضل مشارؾ.
 :على اإلستراتيجية تطبيقيمثــال 

عنػػػد  اإلمبلئيػػػةهػػػارات اؼبيف عػػػبلج بعػػػض القصػػػور يف  ىػػػذه اإلسػػػًتاتيجيةلقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث 
 بعض الطبلب.
بعػػض الطػػبلب يعػػانوف مػػن كتابػػة الكلمػػات الػػيت تنتهػػي بػػألف لينػػة، فاسػػتعاف الباحػػث يف فكػػاف 
 سًتاتيجية كاتبع اؼبعلم اػبطوات اآلتية:ذه اإلعبلجهم هب
 قسم اؼبعلم الطبلب الذين هبدكف صعوبة يف كتابة األلف اللينة إُف ؾبموعتُت. -
 رقَّم كل كاحد منهم يف ؾبموعتو. -
أخػػذ اؼبعلػػم يبلػػػػػػػػي علػػى اتمػػوعتُت بعػػػض الكلمػػات الػػػيت ربقػػق تعلػػم مهػػػارة كتابػػة كلمػػػات  -

 تنتهي بألف لينة.
 طلب اؼبعلم من الطبلب أف يتشاكركا، كيتعاكنوا يف كتابة ىذه الكلمات. -
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 كاف اؼبعلم يتابعهم كوبثهم كيشجعهم على التعلم من خبلؿ اؼبشاركة كالتعاكف. -
 من كل ؾبموعة أف يكتب الكلمات على السبورة. طلب اؼبعلم من أم رقم -
 كالتعاكف بُت اتموعات مت إتقاف اؼبهارة اؼبطلوبة.من خبلؿ التكرار كاؼبشاركة  -

اسػتطاع اؼبعلػم أف يغػَتِّ جػو اغبصػة إُف جػو اؼبػرح  الػرؤكس اؼبرقمػةفمن خبلؿ استخداـ إسًتاتيجية 
 كاؼبسابقات، فبا أدم إُف ثبات التعلم لفًتة طويلة، كإمكانية اسًتجاعو بسهولة يف أم كقت.

 يتبُت:و عن إسًتاتيجية الرؤكس اؼبرقمة ػػبلؿ ما مت عرضػمن خ
رؽ بينهما أف صبيع أعضاء ىذه اإلسًتاتيجية شديدة الشبو بإسًتاتيجية التعلم التعاكين، كالفاأف 

اتموعة الواحدة يف الرؤكس اؼبرقمة قد ذبيب على أم سؤاؿ من األسالة اؼبطركحة، فهو يف حالة من 
 اعباىزية باستمرار، كلكن التعلم التعاكين وبدد عضو بوظيفة متحدث عن اعبماعة.

دركس كتطبيق  تنفيذيف  سًتاتيجيتُتكاستخدامو لئلبلؿ خِبة الباحث يف التدريس ػػكمن خ
يرل أف استخداـ إسًتاتيجية الرؤكس اؼبرقمة أكثر فاعلية من إسًتاتيجية التعلم التعاكين، ألهنا عديدة 

ذبعل طبلب اتموعة كلهم يف حالة استثارة، كعدـ اتكالية على غَتىم يف اإلجابة، ككلهم مستعدكف 
 لئلجابة على األسالة اؼبطركحة.

  Playing Learning Strategy م باللعـب:لإستراتيجية التع
 لتنمية سلوكهم، كقدراهتم العقلية كاعبسميةللجميع، يقـو بو األطفاؿ  ؿبببه  اللعب نشاطه 

 كالوجدانية، كوبقق اؼبتعة، كالتسلية.
، ألف اللعب من تعليميان ك ، ى تربويان كعلينا كبن الكبار أف نرعى ذلك كندعمو، كقبعلو يأخذ منحن 

 التعليمية، كذلك التفاقو مع اعبانب الذم يراعي طبيعة الطفل.كأرقى األساليب  أحدث
( فذكرا أف الفبلسفة كالعلماء منذ َُْ-ُٗ: ـََُِكأكد ذلك أبو جبللة كعليمات )

القدـ كانوا يبلحظوف أنبية اللعب، فمثبلن أفبلطوف يرل أف اللعب أفضل كسيلة للبدء يف تعليم 
ملية تربوية، كبدأت عملية تقنُت اللعب، كابتكار ألعاب األطفاؿ، ْث توالت اآلراء حوؿ اللعب كع

تناسب األعمار اؼبختلفة، كلقد جرل توفَت األشكاؿ كاأللواف كاتسمات اؼبثَتة، كاؼبعِبة حىت 
أصبحت ىذه األمور مساعدة على تفتح عقل األطفاؿ، كتنمية قدراهتم على الًتكيز، كاؼببلحظة، 

 ، كتنمية العضبلت، كتطوير قدرات اغبركة عندىم.كالتمييز البصرم، كالسمعي كاللمس
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يعمل بدرجة كبَتة على تشكيل  ( أف اللعب كسيطان تربويان َُِ: ـَُِِكذكرت بدير )
كىكذا فإف األلعاب التعليمية مىت أحسن زبطيطها كتنظيمها،  شخصية الطفل بأبعادىا اؼبختلفة،
كقد أثبتت الدراسات الًتبوية القيمة الكبَتة للعب  يف تنظيم التعلم، كاإلشراؼ عليها تؤدم دكران فعاالن 

 يف اكتساب اؼبعرفة، كمهارات التوصل إليها إذا ما أحسن استغبللو كتنظيمو.
( على أف اللعب يراعي ميوؿ، كرغبات، ِْٔ-ُِْ: ـََِٕكما أكد إبراىيم كبلعاكم )

نفسي للمتعلم، لبلنتقاؿ كاىتمامات الطفل، حيث يقـو ىذا األسلوب على االعتماد على اعبانب ال
بو إُف التعلم من خبلؿ اللعب، كبذلك تكوف اإلجراءات التدريسية يف ظاىرىا إهنا لعب، كيف 

 حقيقتها ىي عملية تعلم ناذبة عن التعليم اؼبستند إُف إجراءات عملية ىي األلعاب التعليمية.
 م باللعب:لتعريف التع

النشاط اؽبادؼ الذم يتضمن أفعاالن معينة، يقـو نوع من "( بأنو ُِٖ: ـََِٖعطية )و ػػيعرف
 .هبا اؼبتعلم أك فريق من اؼبتعلمُت يف ضوء قواعد ؿبددة تتبع لغرض إقباز ىدؼ أك أىداؼ ؿبددة"

ـ( بأنو: "نشاط موجو يقـو بو األطفاؿ لتنمية سلوكهم، كقدراهتم ُٖٗٗكيعرفو مرعي كاغبيلة )
نفس الوقت اؼبتعة كالتسلية، كأسلوب التعلم باللعب ىو  كوبقق يف كالوجدانية، كاعبسمية العقلية

 استغبلؿ أنشطة اللعب يف اكتساب اؼبعرفة، كتقريب مبادئ العلم لؤلطفاؿ، كتوسيع آفاقهم اؼبعرفية".
( التعلم باللعب بأنو: "ؾبموعة اإلجراءات ِِْ-ُِْ: ـََِٕإبراىيم كبلعاكم ) كيعرؼ

الفوضى اؼبنظمة، كيقـو فيها اؼبتعلموف بأنشطة مرغوب فيها اؼبخط  ؽبا، كاليت تأخذ يف شكلها 
 لديهم، ربقق ؽبم اؼبتعة، كالتعلم يف آف كاحد، بغرض ربقيق ىدؼ ما مقصود يف زمن اغبصة".

( بأنو: "نشاط فردم أك صباعي موجو، يبذؿ فيو ٖٔ: ـََِٓكتعرفو البكرم كالكسواين )
 ا، يف ضوء قواعد معينة".البلعبوف جهودا كبَتة كموصوفة لتحقيق ىدؼ م

كتعرؼ الدراسة اغبالية التعلم باللعب بأنو: كسيلة تربوية ؿبببة لؤلطفاؿ، تساعد يف تفاعل 
غَت قصد منو مهارات  عنالطفل مع البياة ايطة بو، كتكسبو اؼبتعة، كالتسلية، كالبهجة، كتنمي لديو 

 لية، كحصيلتو اللغوية.جسمية، كتكسبو سلوكيات اجتماعية، كتزيد من قدراتو العق
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 أىمية اللعب في التعلم:
يعد اللعب من أىم فبيزات الطفولة، فبهذه الطريقة يبكن أف يتعلم األطفاؿ معظم ما يكتسبونو 
من معارؼ كمهارات كاذباىات، حيث إف طاقتهم اليت يبذلوهنا يف اللعب أكِب بكثَت من طاقتهم اليت 

 يبذلوهنا يف عملية التعلم العادية. 
ـ: َُِِكبدير )(، ّٗـ: ُٗٗٗالرشيدم كآخركف )ك (، ّٔ-ّٓ: ـََِِ) اغبيلة ذكر
، عطية)(، كَُِ-ُُٗ: ـََُِ، اغبريرم)(، كِْٔ: ـََِٕ) كإبراىيم كبلعاكم(، َُِ
عب ـ( على أف للَّ ُٓٗٗ، جونسوف كجونسوف)(، كـُٓٗٗ ،وفػػػػػزيت)(، كُْٖ-ُّٖ: ـََِٖ

ككجدانية، كمهارية، أنبية كبَتة يف حياة األطفاؿ، كلو فوائد جسمية، كاجتماعية، كصحية، كمعرفية، 
 :يتكىي كاآل
اللعب أداة تربوية تساعد يف إحداث تفاعل الفرد مع عناصر البياة لغرض التعلم، كإمباء  -ُ

 كالسلوؾ. الشخصية
 يف إدراؾ معاين األشياء. يبثل اللعب كسيلة تعليمية تقرب اؼبفاىيم، كتساعد -ِ
الفركؽ الفردية، كتعليم األطفاؿ يعتِب اللعب أداة فعالة يف تفريد التعلم، كتنظيمو ؼبواجهة  -ّ

 كفقان إلمكاناهتم كقدراهتم.
 .األطفاؿ اؼبربوف ؼبساعدهتم يف حل بعض مشكبلت يلجأ إليها اللعب طريقة عبلجية -ْ
 كتواصل بُت األطفاؿ. يشكل اللعب أداة تعبَت -ٓ
  اؼبوىبة اإلبداعية لدل األطفاؿ.ُتتعمل األلعاب على تنشي  القدرات العقلية، كربس -ٔ
 م الطفل التواصل مع اآلخرين.يعلِّ  -ٕ
 يعمل اللعب على تنمية القدرات العقلية، كالصحة النفسية، كتدريب اغبواس. -ٖ
 تدريب الطفل على السرعة، كالدقة، كاإلتقاف، كرب  اسوس باترد. -ٗ
 التعاكف كاحًتاـ حقوؽ اآلخرين، كيعزز انتمائو للجماعة.الطفل يتعلم  -َُ
 كالتفكَت، كاإلدراؾ، كالتخيل.يساعد يف مبو الذاكرة،  -ُُ
 كاختبارىا.الطفل  يكسب الثقة بالنفس، كيسهل اكتشاؼ قدرات -ُِ

 ـ( صبلةن من الوظائف للتعلم باللعب منها ما يأيت:ُٗٗٗكيلخص عبد اغبميد )
 اللعب يتيح الفرصة للطفل ليكشف عن نفسو كعن العاَف اي  بو. -ُ
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 ه كخيالو كيزيد من قدرتو على الكبلـ.اللعب يبرف الطفل عضبلتو كيطور ذاكرتو كتفكَت  -ِ
 يعمل اللعب على إشباع حاجات نفسية عند الطفل. -ّ
 يتعلم منو الطفل بعض العادات االجتماعية مثل: قواعد اللعب، مراعاة أدكار اآلخرين. -ْ
 يطلق الطاقة العصبية للطفل كاليت إذا َف تصرؼ ذبعل الطفل متوتران. -ٓ
  عن مشكبلتو عندما يلعب.يان، كيعِبالفرصة للطفل أف ينمو اجتماع يتيح -ٔ
يعتِب اللعب أداة تشخيصية كعبلجية نفسية ىامة لؤلطفاؿ اؼبصابُت باضطرابات نفسية،  -ٕ

 كذلك من خبلؿ الكلمات كاألفعاؿ كاالنفعاالت، كاندماجهم مع اتموعة.
 العمل.هبذب انتباه الطفل كيشوقو إُف التعليم، كيوفر للطفل جوان مروبان يندفع فيو إُف  -ٖ
 اللعب يعطي الطفل الفرصة لكي يستخدـ حواسو كعقلو، كيزيد من قدرتو على الفهم. -ٗ
 تعلم الطفل منو اؼبشاركة كالتعاكف كاألخذ كالعطاء كاحًتاـ كتقدير اآلخرين. ي -َُ

 
 https://almohafaza.files.wordpress.com/2014/12/imgاؼبصدر: 

 ( إستراتيجية التعلم باللعبٚشكل رقم )
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 أنواع األلعاب التربوية:
 ( اللعب كاأللعاب الًتبوية إُف عدة أنواع ىي:ُْ-ّٕ: ـََِِيصنف اغبيلة )

لدل األطفاؿ كاللعب اغبس  كىو من أكثر أنواع اللعب شيوعان  اللعب البدين: -
حركي، كألعاب السيطرة كالتحكم: مثل السَت على اغبواجز يف الشوارع، كالقفز من 
أماكن مرتفعة، كاغبجل على قدـ كاحدة. كاللعب اػبشن: مثل اؼبصارعة، كاالشتباؾ 
باأليدم، كقذؼ الكرات. كاللعب اعبماعي: مثل االختباء، كاؼبطاردة، كاأللعاب الرياضية 

 ماعية.اعب
كىو يرتب  بقدرة الطفل على التفكَت الرمزم، كىو من األلعاب  اللعب التمثيلي: -

اإلبداعية اليت تنمي التفكَت اإلبداعي عند الطفل، كأمثلتو قياـ الطفلة بإرضاع دميتها، 
 كتقمص الطفل دكر الكبار.

 مثل عمل العجينة على شكل جباؿ، كاستخداـ القص، اللعب الًتكيي البنائي: -
 كاللصق، كاأللواف، كبناء اػبياـ، كاأللعاب اؼبنزلية، كمباذج الصلصاؿ.

، كنبا من أكثر األنشطة داللة على التألق ىمثل الرسم، كاؼبوسيق األلعاب الفنية: -
 اإلبداعي عند األطفاؿ.

ما تكوف نشاطات ذىنية كاؼبطالعة، أك مشاىدة الِباما  كىي غالبان  األلعاب الثقافية: -
 . تلفزةك اؼباؼبسرحية، أ
 أخرل من األلعاب ـ( أنواعان ُٕٖٗعن بلقيس كمرعي ) ( نقبلن َُّ: ـَُِِكذكرت بدير )

 كإف كانت اؼبسميات متقاربة بينهما، كىي:
 اغبيوانات، العرائس، أشكاؿ الدمػى: مثل أدكات الصيد، السيارات، القطارات، -ُ

 اآلالت.ك 
السباؽ، القفز، اؼبصارعة، التوازف األلعاب اغبركية: ألعاب الرمي، القذؼ، الًتكيب،  -ِ

 كالتأرجح، اعبرم، كألعاب الكرة.
 حل اؼبشكبلت، كالكلمات اؼبتقاطعة. مثل الفوازير، ألعاب الذكاء: -ّ
 مثل التمثيل اؼبسرحي، كلعب األدكار. األلعاب التمثيلية: -ْ
 األناشيد، الرقص الشعي. تقليد األغاين، ص: الغناء التمثيلي،ػألعاب الغناء كالرق -ٓ
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 ألعاب اغبظ: الدكمينو، الثعابُت، السبلَف، كألعاب التخمُت. -ٔ
 القصص كاأللعاب الثقافية: اؼبسابقات الشعرية، كبطاقات التعبَت. -ٕ

 خطوات استخدام طريقة التعلم باللعب:
دىا ىناؾ ؾبموعة من اػبطوات اليت هبب القياـ هبا عند استخداـ طريقة التعلم باللعب عدَّ 

 :تية( يف النقاط اآلِْْ-ِّْ: ـََِٕ)إبراىيم كبلعاكم 
 مرحلة اإلعداد كالتخطي  لؤللعاب التعليمية. -ُ
كتشمل اختيار اؼبكاف اؼبناسب للعبة، التمهيد للدرس، رب  اللعبة  مرحلة التنفيذ: -ِ

باؽبدؼ التعليمي اؼبقصود، شرح أسس كقواعد اللعبة، اختيار الطبلب اؼبشاركُت يف 
 لعبة بالشكل السليم.اللعبة، كاإلشراؼ على مسار ال

إعبلف نتائا اؼبسابقات أك اؼبباريات، تدكين اؼببلحظات على  كتشمل مرحلة التقومي: -ّ
 السبورة، ْث تدكين اؼببلحظات على اؼبتعلمُت لعمل التغذية الراجعة.

 سلبيات طريقة التعلم باللعب:
، كتي كجهة نظره اليت ربي  لكل إسًتاتيجية مؤيد، كمعارض، كلكل   كاالعتبار،  مأخذ اعبدؤخذ ًـت

كلكن األىم ىو ربقيق ىذه اإلسًتاتيجية لعملية التعلم، كلقد كجهت إُف ىذه اإلسًتاتيجية سهاـ 
 النقد، كاؼبآخذ العلمية.

ـ(، ، كمرعي كاغبيلة ُٕٖٗبلقيس كمرعي )، ك (ِْٔ: ـََِٕإبراىيم كبلعاكم )ذكر 
 : اليتمن ىذا النقد، كىو كا ـ(، بعضان ُٖٗٗ)

 ال تناسب بعض اتويات العلمية. اإلسًتاتيجيةذه ى أف -ُ
قد ال تناسب بعض شخصيات اؼبعلمُت، خاصة اؼبعلمُت الذين لديهم صبود يف  -ِ

 الشخصية، أك لديهم مشكلة يف إدارة الصف.
 يدخلو الطبلب العابثوف بغرض اإلزعاج، كتضييع الوقت. قد تكوف بابان  -ّ
 بسبب ركح التنافس بينهم.من اؼبمكن أف تسبب بعض الشحناء بُت الطبلب  -ْ
 من حيث ربقيق اؼبتدربُت، كتوزيع األدكار، كالنقد. طويبلن  تأخذ ىذه اإلسًتاتيجية كقتان  -ٓ
 فاىم ؽبذا األسلوب، ككيفية تطبيقو فإنو يكوف مضيعة للوقت. معلمحالة عدـ كجود  -ٔ
 الشخصيات اػبجولة قد ذبد صعوبة يف القياـ هبذا األسلوب. بعض -ٕ
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 :وؿػػػالق يبكنلسابق إلسًتاتيجية التعلم باللعب بلؿ العرض اػمن خ
هنا إسًتاتيجية اؼبهاـ الصعبة، حيث الغموض يف متعة الطفل، فالطفل يلعب كلكنو يتعلم، فهو إ

، كذلك لتحقيق أىداؼ ة مسبقان دَّ ػػػعى يتعلم من خبلؿ اللعب، كلكن هبب أف تكوف ىذه األلعاب مي 
 تعليمية، كتربوية ـبط  ؽبا.

، الصف السادس (لغيت اعبميلة)( يف كتاب فهمو  نبية التعلم باللعب جاء )نصُّ كلبياف أ
، ربت عنواف: َُّـ، العدد ََُِاالبتدائي، اؼبملكة العربية السعودية، نقبل عن ؾبلة العر ، عاـ 

، يتحدث ىذا النص عن شخصية مرموقة يف العاَف، أال كىي شخصية )بيل (نيا الدُّ غَتَّ  طفله )
يقوؿ: ؼباذا ال نلعب ككبن نفكر، أك ؼباذا ال نفكر ككبن نلعب ؟، كمع تقدـ عمر )بيل  جيتس(، كاف

ؿ كل الِباما جيتس( فهو َف يتوقف عن اللعب، كظل يردد: أنا ألعب ... إذف أنا أفكر، فحوَّ 
 اعبديدة اليت يصممها بنفسو إُف ألعاب مثَتة.

: كنت ألعب، كلكنٍت  مبتسمان  ؟ فػػردَّ ال ذات يـو يف مؤسبر صحفي: ما سر قباحك اغبقيقي كسي 
 للغاية.  جادان  كنت أرل اللعبة عمبلن 

 :تطبيقي على اإلستراتيجيةمثــال 
كما يبكن للمعلم النش  أف يستخدـ إسًتاتيجية التعلم باللعب يف تػدريس حصػة اإلمػبلء، فعنػد 

أف يسػػػػتخدـ البطاقػػػػات تػػػػدريس اؽبمػػػػزة يف بدايػػػػة الكلمػػػػة، أك يف كسػػػػطها، أك يف آخرىػػػػا يبكػػػػن للمعلػػػػم 
التعليميػػة، ليشػػارؾ الطالػػب يف اغبصػػوؿ علػػى اؼبعلومػػة بطريقػػة نشػػطة، كسػػهلة، كفيهػػا حركػػة، كفعاليػػة مػػن 

 ًقبل الطالب.
فيمكن للمعلم أف يكتب على البطاقات ؾبموعة  مػن الكلمػات متنوعػة اؽبمػزة يف بػدايتها، كذلػك 

 لتعليم الطالب الفرؽ بُت نبزة الوصل كنبزة القطع.
 يعػػرض اؼبعلػػم البطاقػػات كاحػػدة تلػػو األخػػرل، كاحػػدة علػػى ألفهػػا نبػػزة، كأخػػرل لػػيس علػػى ألفهػػا ْث

 نبزة، كيشارؾ الطبلب يف نطق الكلمات، ككتابتها على السبورة عدة مرات.
فنجػػد الطالػػب ىػػو الػػذم يسػػأؿ عػػن سػػبب كتابػػة اؽبمػػزة علػػى األلػػف يف بعػػض الكلمػػات، كعػػدـ  

ف تعليمػػػان نشػػػطان وبػػػدث، ألف الطالػػػب ه اللحظػػػة نسػػػتطيع القػػػوؿ: إففػػػي ىػػػذكتابتهػػػا يف الػػػبعض اآلخػػػر؟ 
يسأؿ عن سبب ىػذا االخػتبلؼ، كيسػاعده اؼبعلػم الكتشػاؼ السػبب بنفسػو، ْث يكتػب الطالػب بنفسػو 

 مرة أخرل.



65 
 

 :بلؿ ما سبقػػػمن خ
ا أنبية اللعب عند الطفل لكي يتعلم منو سلوكيات مرغوبة، مثل التعاكف مع يًّ ػػػػيظهر لنا جل

اآلخرين، كاحًتاـ حقوقهم، كاحًتاـ القوانُت، كالقواعد اؼبتمثلة يف قواعد اللعبة، ككيفية االلتزاـ هبا، 
كاكتساب صفة الثقة بالنفس، كما أف اللعب ىو أىم الوسائل اليت كالتعاكف، كتعزيز انتمائو للجماعة، 

 تثَت اػبياؿ اإلبداعي لدل الطفل ألهنا تناسب مراحل مبوه.
ب نفسو على تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية ؼبا ؽبا من فوائد عظيمة، اؼبعلم أف وباكؿ أف يدرِّ كعلى 

 لؤلطفاؿ. ، كشيقان ناجحان  تعليميان  كأف هبعلها موقفان 
ل كوباكؿ أف يتبلىف سلبياهتا ألهنا ؿبببة لؤلطفاؿ، فمن خبلؽبا يستطيع اؼبعلم أف وبقق مستون 

 مة.إذا طبقت بطريقة سلي ان متميز  ان ربصيلي
كلكي يؤدم التعلم باللعب دكره يف اؼبدرسة االبتدائية ال بد من أف يكوف اؼبعلم ملمان خبصائص 
الطفولة، كمتمكنان من مادتو العلمية، كمؤىبلن تأىيبلن تربويان كأكاديبيان، حبيث تكوف عنده القدرة على 

 لم باللعب.زبطي  الدركس كربديد األىداؼ اؼبراد ربقيقها من خبلؿ إسًتاتيجية التع
 كيبكػػن القػػوؿ:

إف إسًتاتيجية التعلم باللعب من اإلسًتاتيجيات اليت ربتاج من اؼبعلم جهدان كبَتان يف التخطي  
 لدركسو، كربديد أىدافو، فهو يلفت انتباه الطبلب إُف أهنم يتعلموف كىم يلعبوف.
عليمية، مثل مشكلة كمن خبلؿ اللعب يستطيع اؼبعلم معاعبة الكثَت من مشكبلت الطبلب الت

ضعف اغبفظ، أك الًتكيز كأنو مثبلن يلقي كػػػػػػػػػػػرةن على الطالب أكثر من مرة، ككل مرة يذكر الكلمة أك 
اعبملة أك اآلية أك اؼبعٌت أك اغبركة الصحيحة اؼبراد تعلمها، كمن خبلؿ تكرار رمي الكرة عليو، كذكر 

 اؼبعلومة كيتمكن منها. اؼبعلومة أكثر من مرة ييعًمل الطالب عقلو يف
  Problem Solving Strategyإستراتيجية حل المشكالت:

مواجهة  ةالستمرار حياة اإلنساف، كتعد مهار  أساسان  إف القدرة على حل اؼبشكبلت يعد مطلبان 
كيتقنها اإلنساف العصرم،  كؿباكلة حلها من اؼبهارات األساسية اليت ينبغي أف يتعلمها اؼبشكبلت
الة يف ربديات اؼبستقبل، من ىنا أصبح أسلوب حل اؼبشكبلت من االسًتاتيجيات الفعَّ  ليواجو هبا

 التعليم كالتعلم.
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( أف ىذه اإلسًتاتيجية بدأ استخدامها مع بركز حركة الًتبية التقدمية ٖٗ: ـَُِِكتؤكد بدير )
على النحو الذم عِبت عنو مضامُت  John Deweyيف الواليات اؼبتحدة األمريكية بقيادة جوف ديوم 

كتابُت لو نبا: كيف نفكر؟، كالديبقراطية كالًتبية، فحدث ربوؿ يف تصور الغرض من التعليم اؼبدرسي، 
 من أنو نقل اؼبعرفة إُف أنو التفكَت غبل اؼبشكبلت.

، يثَت الشك، كعدـ ( اؼبشكلة بأهنا: "موقف ؿبَتِّ ِّّ: ـََِٕكيعرؼ إبراىيم كبلعاكم )
أك ىي "اغبالة اليت يشعر فيها التبلميذ بأهنم أماـ موقف تعليمي مشكل وبتاجوف لئلجابة  يقُت".ال

 عنو".
ـ( بأهنا: "الطريقة اليت يستخدـ هبا الشخص َُِِأما حل اؼبشكلة فيعرفها أبو لنب )

 ؼبواجهة متطلبات موقف جديد غَت مألوؼ". اؼبعلومات، كاؼبهارات اليت اكتسبها سابقان 
اليت تؤدل إُف حل اؼبشكلة،  ( على أهنا: "ؾبموعة من اػبطوات اؼبنظمةََِِكيعرفها زيتػػوف )

اعتمادان على نشاط عقلي ىادؼ، يقـو بو الفرد عندما يواجو مشكلة ما، فيحاكؿ حلها عن طريق 
ؿبددة يبكن دراسة كتفسَت الظواىر اؼبختلفة، كالتنبؤ هبا، كاغبكم عليها يف ؿباكلة منو للوصوؿ لنتيجة 

 تعميمها".
 كتعرفها الدراسة اغبالية بأهنا:

سلسلة من اػبطوات اليت تعتمد على اؼبنها العلمي يف التفكَت للوصوؿ إُف حل للمشكلة، 
 َت العليا كالتحليل كالًتكيب، كطرح البدائل كالفرضيات اعبديدةكتعتمد على مهارات التفك

  كاختبارىا.
 حل المشكالت: إستراتيجيةخطوات 

تتعدد اػبطوات اليت يبكن استخدامها يف ىذه اإلسًتاتيجية، إال أف الغالب تتمحور حوؿ 
السميد أبو طبس خطوات، يطلق عليها طرؽ التفكَت العلمي يف حل اؼبشكبلت، ذكرىا عبيدات ك 

(، كىي  ِّٔ-ِّٓ: ـََِٕكإبراىيم كبلعاكم )(، ٖٗـ: َُِِكبدير )(، ُُّ: ـََِٗ)
 :يتكاآل

من خبلؿ اؼببلحظة العابرة، أك النقاش حوؿ فكرة  باؼبشكلة أك مقدمة اؼبشكلة:الشعور  -ُ
 معينة، أك عرض اؼبعلم ؼبوقف تعليمي وبتوم على مشكلة.
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 صورة لفظية كاضحة يتم ربديد اؼبشكلة كصياغتها يف ربديد اؼبشكلة كصياغتها: -ِ
كإجرائية، فإما يف صورة تقريرية مثل: دكر الًتبية اإلسبلمية يف معاعبة مشكلة  كمفهومة
 ؿ، أك يف صورة سؤاؿ مثل: ما أثر اؼبسجد يف حياة الشباب اؼبسلم؟.التسوٌ 

بعد صبع اؼبعلومات يتم استمطار األفكار  صياغة اغبلوؿ أك اقًتاح فركض غبل اؼبشكلة: -ّ
 ين اغبلوؿ اؼبقًتحة. من خبلؿ طريقة العصف الذىٍت، مع تدك 

يقـو الطبلب جبمع اؼبعلومات عن اؼبشكلة من خبلؿ  تفسَت اؼبعلومات كتنظيمها: -ْ
 يف ىذه اؼبرحلة. رئيساٌ  عن اؼبشكلة دكراٌ  اؼبتوفرة، كتلعب خِباهتم السابقةاؼبصادر 

يقـو التبلميذ بتنظيم كتصنيف اغبلوؿ، كاختيار األفضل منها يف  اختيار اغبل اؼبناسب: -ٓ
 ما ىو مقبوؿ، كمن ْث تعميم ىذه اغبلوؿ على صور مشاهبة من اؼبشكبلت. ضوء

 

 
 https://ms7anan.wordpress.comاؼبصدر: 
 إستراتيجية حل المشكالت( ٛم )ـشكل رق
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( أف )جػػػػػوف ديػػػػػػػوم( حلَّل عناصر التفكَت العلمي يف حل ُٗ: ـََُِكذكػػرت اغبريرم )
 اؼبشكلة باآلتػػي:

 باؼبشكلة كربديدىػػػػػػػا.الشعور  -ُ
 صبع اؼبعلومات عن اؼبشكلة. -ِ
 كضع الفركض اؼبناسبة غبل اؼبشكلة. -ّ
 التحقق من الفركض بالتجربة. -ْ
 الوصوؿ إُف النتائا أك القوانُت. -ٓ
 ا.تطبيق النتائ -ٔ

 حل المشكالت:إستراتيجية دور المعلم في 
للحديث عن دفًت التحضَت، كال يف ىذه اإلسًتاتيجية ىبتفي الدكر التقليدم للمعلم، كال ؾباؿ 

خطوات عرض الدرس، كمتطلبات اإلدارة الصفية التقليدية ألف ىذه األمور زبتفي يف ىذه 
 اإلسًتاتيجية، كيظهر الدكر اعبديد للمعلم.

 :تية( دكر اؼبعلم يف النقاط اآلُّٕ-ُّٔ: ـََِٗكذكرت عبيدات كأبو السميد )
 من حاجات الطلبة. هتياة عدد من اؼبشكبلت على ضوء ما يراه -ُ
 إثارة اىتماـ الطلبة باؼبشكبلت اؼبطركحة. -ِ
 رب  اؼبشكلة، كحلها باؼبعلومات اليت وبتاج إليها الطلبة كدبهاراهتم. -ّ
 مراقبة الطلبة، كمتابعتهم كىم يعملوف.ك ، توزيع األدكار -ْ
 تقييم أداء الطلبة. -ٓ

 مميزات إستراتيجية حل المشكالت:
كاعببَّػػاف (، ِّْـ: ََِٕكإبراىيم كبلعاكم )(، ِْٖ-ِّٖ: ـََِٖيذكر اعبقندم )

-ُّٗ: ـََِٗعبيدات كأبو السميد )(، ك ّٗ-ِٗ: ـََُِ(، كاغبريرم )ّٔ-ِٔ: ـََِٖ)
 ، كىي كما يأيت:ؽبذه اإلسًتاتيجيةـ( صبلةن من اؼبميزات ََِٔ، كشِب كآخركف )(َُْ

حل للمشكلة اليت ىذه الطريقة تعتمد على الطالب كدكره اإلهبا  يف السعي إلهباد  -ُ
 تواجهو، كتثَت فيو حب االستطبلع كاالستمتاع بالعمل.
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تعود اؼبتعلم التفكَت اعبيد، كتكسبو مهارات يف النقد كالتحليل كاؼبوازنة، كبذلك تعده  -ِ
 ؼبواجهة اغبياة كمشكبلهتا.

هتتم اإلسًتاتيجية باعبانب العملي للعملية التعليمية، كذلك من خبلؿ سعي اؼبتعلم إُف  -ّ
 ع اؼبعلومات من مصادر ـبتلفة.صب

 التعلم من خبلؿ ىذه اإلسًتاتيجية ىو تعلم ذك معٌت. -ْ
 يبكن من خبلؿ ىذه اإلسًتاتيجية الرب  بُت اؼبواد الدراسية اؼبختلفة. -ٓ
 ىو تعلم منش  للدماغ. -ٔ
تكسب اؼبتعلم مهارات التعلم الذايت إذا كاف أسلوب حل اؼبشكلة فرديان، كما تكسبو  -ٕ

 مع اعبماعة إذا كاف أسلوب اغبل صباعيان.خصلة التعاكف 
 يف البحث عن حل للمشكلة. ان للعملية التعليمية، كتعتمد عليوتعتِب التلميذ ؿبور  -ٖ
 تصلح ألف تستخدـ يف معظم اؼبواد الدراسية. -ٗ
 تثَت يف التلميذ التفكَت العميق، كالبحث عن حلوؿ ىبتار من بينها اغبل األمثل. -َُ
 دريس بواقع اغبياة، كذبعل منو كظيفة اجتماعية.ىذه اإلسًتاتيجية ترب  الت -ُُ
 ترب  الفكر بالعمل، كتشجع التبلميذ على التعاكف كالعمل بركح الفريق. -ُِ
 بذؿ اعبهد يف حل اؼبشكلة.مة كاؼبركنة يف التفكَت، ك ربقق أىدافان تربوية قيِّ  -ُّ
 تنمي العبلقات االجتماعية بُت التبلميذ. -ُْ
بلميذ كمعلمهم، كذلك من خبلؿ اإلرشادات كتقوم الثقة بُت الت تعزز العبلقة -ُٓ

 كالتوجيهات اليت يقدمها ؽبم.
تعمل على تنمية القدرات التحليلية كاالستنتاجية لدل التبلميذ، كتزيد من رغبتهم يف  -ُٔ

 البحث كالتحليل كالقراءة كصبع اؼبعلومات.
 تساعد يف إيقاظ التفكَت اإلبداعي لدل التبلميذ. -ُٕ
 قة بالنفس.تغرس يف نفوس التبلميذ الث -ُٖ
 تنمي مهارات االتصاؿ كاغبديث كاالنصات كاغبوار البناء. -ُٗ
 للتعليم.إثارة الدافعية  -َِ
 بناء عقلية علمية سبكن من حل مشكبلت اغبياة. -ُِ
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 سلبيات إستراتيجية حل المشكالت:
كأيضا عيوهبا، كاؼبعلم اعبيد ىو الذم يستطيع أف يأخذ من كل  لكل إسًتاتيجية فبيزاهتا

كإبراىيم (، ّٔ: ـََِٖاف )هبا كنواقصها، فذكر اعببَّػػـ عيو إسًتاتيجية فبيزاهتا، كوباكؿ أف يقوِّ 
ـ( عددان من ََِٔ(، كشِب كآخركف )ّٗ: ـََُِكاغبريرم )(، ِّٔـ: ََِٕكبلعاكم )

 اؼبشكبلت، كىي كاآليت:السلبيات إلسًتاتيجية حل 
 ربتاج إُف كقتو طويلو لتنفيذىا. -ُ
 ربتاج إُف كجود اؼبراجع كاؼبصادر اؼبعرفية اؼبتنوعة، فبا قد ال تتوفر يف كل اؼبدارس. -ِ
 ال تصلح لصغار السن من اؼبتعلمُت يف اؼبراحل األكُف من التعليم. -ّ
هتم النفسية، كعلى التبلميذ قد ال يتوصلوا إُف اغبلوؿ السليمة، فبا يؤثر على حاال -ْ

 قدراهتم الذىنية، كمستوياهتم العلمية.
 قد ال تكوف اؼبعلومات اليت صبعها التبلميذ كافية للوصوؿ إُف اغبلوؿ الصحيحة. -ٓ
عدـ امتبلؾ اؼبعلم القدرة الكافية على التوجيو كاإلرشاد سوؼ يؤثر بشكل سلي على  -ٔ

 مستول أداء التبلميذ.
 نها التبلميذ.ربتاج إُف تدريب طويل لكي يتق -ٕ
 تتطلب كجود اؼبعلم اؼبتدرب على ىذه الطريقة بكفاءة عالية. -ٖ
 اغباجة إُف قدرات عقلية عليا. -ٗ
 اغباجة إُف الكثَت من مصادر التعلم. -َُ
 :رل الباحثػػػعلى ما مت عرضو يف إسًتاتيجية حل اؼبشكبلت ي اءن ػبن
معٌت، ألهنا تعتمد على مهارات  اذ ان يف التدريس، كتقدـ تعليم راؽو  ف ىذه اإلسًتاتيجية أسلوبه إ
ن ـ، كيرب  بُت مواد دراسية ـبتلفة، فبا يبكِّ كيقوِّ  يف التفكَت، فالطالب وبلل كيطبق كيركبعليا 

الطبلب من مواجهة مشكبلهتم خارج اؼبدرسة، ألف تقدمي التعليم كمشكلة يساعد الطالب على 
 التكيف مع مشكبلت اغبياة، كحلها.

  للدماغ، كفيو إعماؿ لقائم على إسًتاتيجية حل اؼبشكلة ىو تعلم منشِّ كما أف ىذا التعلم ا
على  كبَتان   للعقل، ألف الطالب يتحرؾ، كيتواصل مع زمبلئو، كيتعاكف معهم، كال يعتمد فيو اعتمادان 
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من ْثَّ ، ك بلب، كتوزيع األدكارػػػػػػػػها على الطػػػػػػػاؼبعلم، كيقتصر دكر اؼبعلم فيو على طرح اؼبشكلة، كعرض
 متابعة اػبطوات اؼبتبعة، كاآلراء كاؼبقًتحات غبل اؼبشكلة.

فإسًتاتيجية حل اؼبشكبلت يف التدريس مفيدة يف رب  عبلقة اؼبدرسة بالبياة اليت يعيش فيها 
الطالب، كتساعد على توظيف اؼبنها اجتماعيان، ألف ىذه الطريقة تساعد الطبلب يف مواجهة كحل 

 يف حياهتم. اؼبشكبلت اليت تواجههم
 (K.W.L) :إستراتيجية جدول التعلم

التدريس ؼبا كراء اؼبعرفة، كىي تقـو على  تإسًتاتيجيامن تيعد إسًتاتيجية جدكؿ التعلم 
 .استغبلؿ اؼبعرفة السابقة للطالب، كطرح أسالة خبصوص ما يعرفو الطبلب حوؿ موضوع معُت

إسًتاتيجيات ما كراء اؼبعرفة كمنها أم هبب على الطالب أف يعتمد على نفسو يف استخداـ 
 جدكؿ التعلم لتحقيق عملية التعلم.

ىي إحػػػػدل  (K.W.L)جدكؿ التعلػػم إسًتاتيجية ( أف ٗٓ: ـََِٖكذكر عطية كصاٌف )
 Graham W. Detttick)ـ على يد جراىاـ ديًتيك َُٖٗإسًتاتيجيات التعلم النش  اليت ظهرت عاـ 

التدريسية القائمة على البنائية، اليت ترجع أصوؽبا إُف  اإلسًتاتيجياتحيث قدـ ؾبموعة من ، (1980,
 .وػػػػعاَف النفس بياجي

 Graham) اإلسًتاتيجية ترجع إُف فقد ذكر أف ىذه، ذلك (ُٓٗ: ـََِٖ)ظ ػكقد أكد حاف

Detttich, 1980)  إسًتاتيجية تكوين)اىا كظبَّ ، (ـُْٔٗستمد ىذه الفكرة من أفكار بياجيو )االذم 
من مبوذجو غبل اؼبشكبلت، ْث قامت دكنا أكجل  جزءان  (Mason ,1982)ْث جعلها ماسوف  (اؼبعرفة
ُٖٗٔOgle, Donna ,1986)) كأصبحت ، ككضعها يف صورهتا النهائية، بتطوير تلك اإلسًتاتيجية

دكنا )تنسب إُف ـ( ُٖٔٗ)منذ عاـ  سًتاتيجيةىذه اإلكأصبحت ، (K.W.L) تسمى إسًتاتيجية
 .(لػأكغ

  (دكنا أكغل) يدكانت على ( أف بدايات ىذه اإلسًتاتيجية  ٓٗ: ـََِٖ)كقد ذكرت الِبكايت 
أمريكا ، ضمن برناما التخرج للقراءة كفنوف بـ يف الكلية الوطنية للتعليم يف )إيفانستوف(  ُٖٔٗعاـ 

 .اللغة، حيث طورهتا كأخرجتها يف صورهتا اليت ىي عليها اآلف
إحدل اسًتاتيجيات التعلم البنائي، حيث يسجل ": بأهنا( ٗٓ: ـََِٖ)عطية كصاٌف عرفها 

التلميذ كل ما لديو من معلومات سابقة عن اؼبوضوع، ْث يقرر كيسجل ما وبتاجو يف ضوء ما يطرحو 
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اؼبعلم من معلومات، كبعد ذلك يسجل ما تعلمو بالفعل، ْث يسجل أىم التطبيقات على ما تعلمو، 
 ".ل فردم أك يف ؾبموعات ينظمها اؼبعلم حسب ما يتطلب اؼبوقفكيبكن أف يتم ذلك بشك
هتدؼ إُف  إسًتاتيجية تعلم كاسعة االستخداـ،: "بأهنا (ُِْ: ـََِٓ)كقد عرفها إبراىيم 

 ".تنشي  معرفة الطبلب السابقة، كجعلها نقطة ارتكاز لربطها باؼبعلومات اعبديدة اليت يتعلمها
: إحدل اإلسًتاتيجيات الفاعلة يف تنمية مهارة  فهم افَتل أهن (ُٓٗ: ـََِٖ) ظػحافأما 
كجعلها نقطة انطبلؽ أك ؿبور ارتكاز لربطها ، كاليت هتدؼ إُف تنشي  معرفة التبلميذ السابقة اؼبقركء،

 ففي اؼبرحلة: باؼبعلومات اعبديدة الواردة بالنص اؼبقركء. كتشتمل ىذه اإلسًتاتيجية على ثبلث مراحل
(K) وبدد التلميذ ما يعتقد أنو يعرفو حوؿ اؼبوضوع اؼبقركء، ْث تأيت اؼبرحلة (W)  كاليت يعد فيها التلميذ

، كىذا هبعل األسالة الشائقة تأيت لذاكرتو كنتيجة لتحديد ما وضوعاؼبقائمة دبا يريد أف يعرفو حوؿ 
عد مشاركتو يف أنشطة التعليم ب، كذلك وبدد التلميذ ما تعلمو فعبل (L)كيف اؼبرحلة ، يعتقد أنو يعرفو

اؽبادفة، كيف ىذه اؼبرحلة يسجل اإلجابة على التساؤالت اليت تولدت لديو، كاؼبعلومات األخرل، ْث 
 ."ا عن تلك األفكار كاؼبعلوماتْث يكتب ملخصن ، يرسم ـبططا لؤلفكار اليت مت التوصل إليها

يبكن للباحث أف  (K.W.L)تعلم من خبلؿ ما سبق عرضو من تعريفات إلسًتاتيجية جػػدكؿ ال
 يعػػػرِّؼ ىذه اإلسًتاتيجية بأهنا:

اليت ذبعل الطالب ؿبوران للعملية التعليمية، فهو الذم يسجل  إحدل إسًتاتيجيات التعلم النش 
ما يعرفو عن اؼبوضوع اؼبطركح للدراسة، كذلك يسجل ما الذم يريد معرفتو أك تعلمو عن ىذا 
اؼبوضوع، ْث ىو أيضا الذم يسجل ما مت معرفتو أك تعلمو بعد شرح اؼبعلم، فهي إسًتاتيجية تقـو على 

بقة اؼبخزنة يف ذاكرة الطالب، كربطها باؼبعلومات اليت يتعلمها، كبذلك فهي استدعاء  اؼبعلومات السا
إسًتاتيجية ربقق عنصر البنػػػػػػػػاء، أم أف عملية التعلم ربدث عند الطالب من خبلؿ البناء على ما 

 من معلومات.ه عند
ة ػمقسم إُف ثبلثدكؿ ػة، كىي عبارة عن جػػػػذه اإلسًتاتيجية منذ بداية اغبصػػػـ ىدى ػستخٍ تي ك 
 حقوؿ:
 س.ف فيو الطالب خِباتو السابقة حوؿ الدر دكِّ ػػػػػكيي  (K)األكؿ: ماذا أعرؼ؟ اغبقل  -
 .اف فيو اػبِبات اعبديدة اليت يريد معرفتهدكِّ ػػػكيي  (W)الثاين: ماذا أريد أف أعرؼ؟ اغبقل  -
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ؼبفاىيم كىي اػببلصة اليت توصل إليها الطالب، كا (L)الثالث: ماذا عرفت؟ اغبقل  -
 .كاػبِبات اعبديدة اليت عرفها من الدرس اعبديد

 إستراتيجية جدول التعلميوضح ( ٕجدول رقم )

 (L)ماذا عرفت؟ (W)ماذا أريد أن أعرف؟ (K)ماذا أعرف؟
 

........................ 

........................ 

........................ 

......................... 

......................... 

......................... 

....................... 

....................... 

....................... 
 

 
 في اإلستراتيجية: (K.W.L)مدلوالت الحروف 

 مدلوالت الحروف وترجمتها في اإلستراتيجيةيوضح  (ٖم )جدول رقـ
 

 الترجمة يشير إلى الحرف
 

(K) رؼ؟ػػاذا أعػػم What I Know? 

(W) ؟أعرؼأريد أف اذا ػػم What I Want to Know? 

(L) اذا تعلمت؟ػػم What I Learned? 

 

 K.W.Lخطوات تنفيذ إستراتيجية جدول التعلم: 
ـ( اػبطوات ََِٓ، كإبراىيم )(ـََِٖ)الِبكايت (، ك ِْٓـ: ََِٗعطية )ذكر كل  من 

 كىي كاآليت: (K.W.L)اليت يبكن أف يتبعها اؼبعلم أثناء تطبيقو إلسًتاتيجية جدكؿ التعلم 
هتياة الطبلب، كذبهيز الفصل الدراسي لتطبيق اإلسًتاتيجية، كذلك من خبلؿ شرح  -ُ

 طريقة تنفيذ اإلسًتاتيجية للطبلب.
 اإلسًتاتيجية اؼبكوف من ثبلثة ؿباكر.تدريب الطبلب على طريقة تصميم جدكؿ  -ِ
 يبكن تنفيذ اإلسًتاتيجية بشكل فردم أك صباعي. -ّ
 إعداد الدرس بطريقة أكراؽ عمل فردية أك صباعية. -ْ
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 عرض عنواف الدرس، أك اؼبوضػػوع على السبورة. -ٓ
يرسم كل طالب يف بداية اغبصة جدكالن مكونان من ثبلثة عناصر، العنصر األكؿ عنوانو  -ٔ

(K)نصر الثاين عنوانو ، كالع(W) كالعنصر الثالث عنوانو ،(L) . 
يف حالة تنفيذ اإلسًتاتيجية بشكل صباعي يتم تقسيم الطبلب إُف ؾبموعات تعاكنية،  -ٕ

 كتوزيع األدكار على الطبلب مع تبادؿ ىذه األدكار يف اغبصص اؼبختلفة.
اػبطوة الثالثة تنفذاف بشكل فردم، أما  (Wو  (Kيتم توجيو الطبلب إُف أف اػبطوتُت  -ٖ

(L) .فتنفذ بشكل صباعي 
أك الػدرس يف العمػود و عػن اؼبوضػوع ونػعرفيل كل ما يسجيقـو اؼبعلم بتوجيو الطبلب إُف ت -ٗ

م بسػػؤاؿ سبهيػػدم حػػوؿ الػػدرس باسػػتخداـ مػػن  خػػبلؿ اسػػتثارة عقػػوؽبكذلػػك ، ( K)األكؿ 
 كتسػػػػػجيل، نػػػػػو سػػػػػابقان حػػػػػوؿ اؼبوضػػػػػوعو كمناقشػػػػػة مػػػػػا يعرفإسػػػػػًتاتيجية العصػػػػػف الػػػػػذىٍت، 

على السبورة، هبدؼ رب  اؼبعلومات السابقة باؼبعلومات اغبالية،  ماإلجابات من قبل اؼبعل
 .التعلمعملية يف اليت يبٌت عليو اؼبعلومات السابقة ىي األساس كمن مبدأ أف 

معرفتو عن  يدكفكل ما يير   الطبلب كفيو يسجل، (W) إُف العمود الثاينينتقل الطبلب  -َُ
 ف بعضو فيكتبإوبائية حوؿ اؼبطلوب، مساعدة ك اؼبعلم بأسالة  ىمساعدياؼبوضوع، ك 

 .، كىي تعتِب أشياء غامضة عندىم عن اؼبوضوعاألسالة اؼبراد اإلجابة عليها
ُُ-  ، كاؼبناقشة فيو يتوصل الطبلب إُف اإلجابة عن يف هناية الدرس كبعد تقديبو كامبلن

 (L)اؼبعلم الطلبة لتعباة العمود الثالثيوجو أسالتهم اليت مت تسجيلها يف العمود الثاين، ك 

من اعبدكؿ، فيقـو الطبلب بإكماؿ العمود الثالث بكتابة البيانات كاؼبعلومات اليت سبت 
اإلجابة عليها أثناء عرض الدرس، أما األسالة اليت َف يتم اإلجابة عنها فيوجهها اؼبعلم 

اليت سجلوىا يف العمود  للطبلب كأسالة حبثية. كذلك يقـو الطبلب دبراجعة البيانات
 األكؿ، كمقارنتها بالبيانات كاؼبعلومات اليت مت عرضها يف اغبصة.

كىي دبثابة تغذية  يف اعبدكؿ،ناقشة الطلبة فيما تعلموه، كما كتبوه أخػػػػػػَتان: يقـو اؼبعلم دب -ُِ
 .راجعة للمعلم عن اؼبوقف الصفي كامبلن 

يتبُت أف ىذه  (K.W.L)دكؿ التعلم من خػػبلؿ العرض السابق ػبطوات إسًتاتيجية ج
اإلسًتاتيجية تقـو على نشاط اؼبتعلم، كما يبكن أف يضيفو أك يػػػػػبنيو ىذا اؼبتعلم من معلومات 

سوؼ اؼبعلومات كاػبِبات السابقة اليت سبق للمتعلم أف درسها كمعارؼ على ما عنده من أساس، ف
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الدراسية، كهبذا فإسًتاتيجية جدكؿ التعلم تقـو  اليت اكتسبها من اغبصة ربطها باؼبعلومات اغباليةي
 على النموذج البنائي عند بياجيو.

 دور المعلم في إستراتيجية جدول التعلم:
( عددان ٖٗ: ـََِٖ(، كالِبكايت )ِْٓ: ـََِٗ(، كعطية )ِْ: ـَُُِذكر الزىراين )

 من أدكار اؼبعلم يف ىذه اإلسًتاتيجية، كىي كاآليت:
 الدرس كفق الدركس اؼبختارة.ىو اؼبخط  ألىداؼ  -ُ
 الكاشف عن معارؼ الطبلب السابقة كأساس للتعليم اعبديد. -ِ
 الضاب  الذم يضب  الظركؼ الصفية، كإدارة ؾبموعات النقاش. -ّ
 اؼبوجو كاؼبنظم ؼبعرفة الطبلب. -ْ
 ااكر كاؼبولد لؤلسالة اليت تعمل على إثارة تفكَت الطبلب. -ٓ
 اؼبصحح ألخطاء الطبلب. -ٔ
 ء الطبلب.اؼبقـو ألدا -ٕ
كافة األسالة اليت   تسجيللذلك ك أسالة عصف ذىٍت، من خبلؿ ستثارة عقوؿ اؼبتعلمُت ا -ٖ

 .اؼبوضوع تود تعلمها حوؿ
 .األسالة اليت َف تتم اإلجابة عنها كأسالة حبثية توجيو -ٗ
 ربديد األىداؼ اؼبراد من الطبلب ربقيقها. -َُ
 حوؿ اؼبوضوع.تشجيع الطلبة على طرح تساؤالهتم حوؿ ما يريدكف معرفتو  -ُُ
 إثارة الفضوؿ العلمي عند الطبلب. -ُِ
 غرس قيم إهبابية بُت أفراد اتموعات كالتعاكف، كالتنافس الشريف. -ُّ

 دور الطالب في إستراتيجية جدول التعلم:
صبلةن  (ٗٗـ: ََِٕ، كبدير )(ِٓـ: َُُِ(، كالزىراين )ُِٓـ: ََِٗعطية ) لقد أصبل

 من األدكار اليت يقـو هبا الطالب يف تطبيق إسًتاتيجية جدكؿ التعلم، كىي كاآليت:
 .إجابة عنها كتعلمها عن اؼبوضوعيريد كافة األسالة اليت  كضع -ُ
 .قراءة حوؿ خطة العملال -ِ
 .علوماتاؼب البحث عن -ّ
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 .البيانات ربديد مصادر -ْ
 .تبادؿ اػبِبات -ٓ
 .اػبِبة االستعانة بذكم -ٔ
 .حوؿ اؼبراد تعلمو عن اؼبوضوعكضع أسالة  -ٕ
 طبلب.البيانات اليت سبت اإلجابة عليها من أسالة ال كتابة كافة -ٖ
 .بصورة فرديةوه مراجعة ما تعلم -ٗ
 ت.االكتشافا تسجيل -َُ
 .كاإلجابات السريعة بأساليب متعددة مشاركة الردكد -ُُ
 .اليت تعلموىا كتابة اغبقائق -ُِ
 .بلءػعلى الزم قراءة ما كتبوه -ُّ
 اؼبستقل يف القضايا كاألفكار اليت يدكر حوؽبا النص.يبارس التفكَت  -ُْ
 توليد أسالة جديدة.بيستمر يف البناء اؼبعريف لديو تعلمو بالفعل من النص، ك يقرر ما  -ُٓ
 ربديد معرفتهم السابقة، كتسجيلها يف اغبقل األكؿ. -ُٔ
 ربديد األسالة اليت يريدكف اإلجابة عنها، ككتابتها يف اغبقل الثاين. -ُٕ
 تعلمو بعد قراءة اؼبوضوع، ككتابتو يف اغبقل الثالث.تسجيل ما مت  -ُٖ
 الثاين. كانوا يريدكف أف يتعلموه يفمقارنة ما مت تعلمو بعد تسجيلو يف اغبقل الثالث دبا   -ُٗ
 مقارنة ما مت تعلمو دبا كانوا يعتقدكنو سابقان، حيث يقوموا بتصحيح األفكار اػباطاة. -َِ
ؽبا من اؼبوضوع يف حقل رابع، كالبحث عن تسجيل األسالة اليت َف وبصلوا على إجابة  -ُِ

 إجابة ؽبا.
 درس تطبيقي على إستراتيجية جدول التعلم:

نظػػػرنا ألف ىذه اإلسًتاتيجية كانت من ضمن الدركس اؼبقررة على طبلب الصف اػبامس 
بوا االبتدائي يف كتاب لغيت اعبميلة، كربت عنواف )اإلسًتاتيجية القرائية(، فقد درسها الطبلب، كتدر 

 عليها، كعلى تطبيقها داخل الفصل من خبلؿ نصوص متعددة.
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كلقد استغل الباحث معرفة الطبلب اؼبسبقة هبذه اإلسًتاتيجية كقاـ بالتدريس ؽبم يف اعبانب 
العملي ؽبذه الدراسة مستخدمان ىذه اإلسًتاتيجية يف تدريس بعض موضوعات اؽبمزة اؼبتوسطة، 

 األلف(.كلبص درس )اؽبمزة اؼبتوسطة على 
 الخطوات اإلجرائية:

 هتياة حجرة الدراسة لتطبيق اإلسًتاتيجية. -ُ
 فضوؽبم العلمي حوؿ موضوع اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. حفػػز نبم الطبلب، كأثار -ِ
الطبلب يف خِباهتم السابقة من خبلؿ سؤاؿ لعصف الذىن كإثارتو عن معٌت،  ناقش -ّ

 كأنواع اؽبمزة اؼبتوسطة.
نت( تموعة من الكلمات كاعبمل كاغبركؼ اليت ربتوم على نبزة تقدمي عرض )باكربوي -ْ

 نبزة متوسطة على األلف فق . هبامتوسطة على األلف كالواك كالياء، ْث عرض كلمات 
 طلبى اؼبعلم من الطبلب تصميم جدكؿ من ثبلثة ؿباكر، أك خطوات، كىي: -ٓ

 مــاذا أعـرف؟: (K)الخطوة األولى: 
الطبلب، كربفيزىم على كتابة ما يعرفونو من معلومات عن موضوع اؽبمزة قاـ اؼبعلم بتشجيع 

 اؼبتوسطة على األلف، ككاف اؼبعلم ينصت لبعضهم ؼبعرفة بعض الذم يسجلونو كيكتبو على السبورة.
 :رف؟ــماذا أريد أن أع (W)الخطوة الثانية 

ل شيء يف اؼبوضوع، كلكن كجو اؼبعلم انتباه الطبلب إُف أف ما كتبوه يف العمود األكؿ ليس ك
يبكن أف يفكركا كيسجلوا نقاط أخرل غَت كاضحة ؽبم، كسوؼ وبصلوف على إجابات ألسالتهم من 

 خبلؿ مناقشة كعرض الدرس.
من خبلؿ اؼبناقشة  بعد الخطوة الثانية تم عرض درس )الهمزة المتوسطة على األلف(

ض، كبعد انتهاء الدرس قدـ اؼبعلم كرقة عمل كاغبوار بُت الطبلب كاؼبعلم، كبُت الطبلب كبعضهم البع
 صباعية للطبلب، كقاـ اؼبعلم بتوجيههم، كمساعدهتم على اغبل.

 :رفت؟ـاذا عـم (L): الخطوة الثالثة
قاـ اؼبعلم حبث كتشجيع الطبلب على كتابة ما تعلموه من معلومات كقواعد كمفاىيم يف حصة 
، كاستمع اؼبعلم لبعض ما سجلو الطبلب يف العمود الثالث، كقارنوا ما قرأكه دبا كتبوه يف العمود  اليـو

 و اآليت:جاء جدكؿ بعض الطػػبلب على النحػاألكؿ. كلقد 
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 تعلم ألحد الطالبجدول اليوضح ( ٗجدول رقـم )
 

 (L) اذا عرفت؟ــم (W) رف؟ـماذا أريد أن أع (K) ماذا أعرف؟
 

اؽبمػزة تأيت يف أكؿ  -
الكلمػػػة، كيف آخر 
الكلمة، كيف كسػػ  

 الكلمة.
اؽبمػزة اؼبتوسطة على  -

 ألف مثػػل: سأؿ.
 

تب اؽبمزة كيف تك  -
 اؼبتوسطة علػػػػى ألف؟

ما سبب كتابة اؽبمػػزة  -
 اؼبتوسطػػػة على ألف؟

 ىل ىناؾ كلمات شاذة؟ -
 

 دة أقول اغبركتُت.قاعػ -
 تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف -

 إذا كانت مفتوحة أك ما قبلها مفتػوح.
ىناؾ كلمات شاذة عن القاعدة  -

 مثل كلمة )ىيأة أك ىياػػػػة(.
 اغبركات تليها الضمةالكسرة أقول  -

 اغبركة. ْث الفتحة، أما السكوف سالبة
 

 
 :(شارك . زاوج . رــفك)ستراتيجية إ

ىي إحدل إسًتاتيجيات التعلم النش  اليت تقـو على نشاط الطالب، كاليت ذبِبه على إعماؿ 
ْث يطلب من الطبلب التفكَت ، للمجموعات يوجو اؼبعلم سؤاالن عقلو، كمدل تعاكنو مع غَته، كفيها 
كبعد دقيقة يتم النقاش ، يتناقش مع زميلو بشكل ثنائيْث ، يف اإلجابة بشكل فردم ؼبدة دقيقة
 ، كمناقشتها.كبعد االتفاؽ على اإلجابة يتم ذكرىا أماـ اعبميع، بشكل صباعي بُت صبيع األعضاء

إسًتاتيجيات التعلم  لحدىي إ (شارؾ، زاكج، فكر) إسًتاتيجيةـ( أف ََِٕكيذكػر زيتػوف )
لدل الطبلب من معرفة سابقة للموقف التعليمي أك  ستخدـ لتنشي  ماحيث تي ، التعاكين النش 

فبعد أف يتم التأمل كالتفكَت لبعض الوقت بشكل فردم ، إلحداث رد فعل حوؿ مشكلة رياضية ما
ْث يشاركا زكج آخر من الطبلب يف  ،معان  يقـو كل زكج من الطبلب دبناقشة أفكارنبا غبل اؼبشكلة

للمجموعة يف حل  كاحدان  فكران  ليمثل صبيعان  صلوا إليوكتسجيل ما تو ، مناقشتهما حوؿ نفس الفكرة
 كخارجيان  مع نفسو كتتميز ىذه اإلسًتاتيجية بأهنا تعطي الطالب فرصة للتأمل داخليان ، اؼبشكلة اؼبثارة

 تعاكنيان. كمن ْث التعاكف كاؼبشاركة يف األفكار كاغبل، زمبلئو، كالتفكَت كاؼبراجعة قبل اإلجابةمع 
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( أف ىذه اإلسًتاتيجية تعتِب تركيبة صغَتة للتعلم التعاكين النش ، ُٗ: ـُٗٗٗ)كيؤكد جابر 
ْث طورىا ىو كأعوانو يف  ،(Frank Lyman, 1981)كقد مت اقًتاحها يف بداية األمر من قبل فرانك ليماف 

 ـ.ُٖٓٗجامعة مارم الند عاـ 
 خطـوات تطبيق اإلستراتيجية:

 (ِِ: ـَُُِ(، كالشمرم )ُْٖ: ـََِٓ)(، كسليماف ِٗ-ُٗ: ـُٗٗٗجابر )ذكر 
تستمد اظبها من خطواهتا الثبلث )فكر. زاكج. شارؾ( اليت تعِب عن الطبلب أف ىذه اإلسًتاتيجية 

 تسَت كفق خطوات مرتبة كمنطقية، كىي:أثناء تعلمهم باستخداـ ىذه اإلسًتاتيجية، كىي 
 Thinkingاػبطوة األكُف: التفكَت:  -

يقـو اؼبعلم بطرح سؤاؿ مرتب  دبوضوع الدرس أماـ الطبلب، ْث يطلب تبدأ ىذه اػبطوة عندما 
 منهم أف يفكر كل كاحد منهم يف السؤاؿ اؼبطركح بشكل فردم مع ربديد زمن لذلك.

 Pairingاػبطوة الثانية: اؼبزاكجة:  -
 يناقش كل طالب إجابتو مع أحد زمبلئو يف شكل أزكاج، كذلك لتبادؿ اآلراء كاألفكار ثنائيان. 

  Shringاػبطوة الثالثة: اؼبشاركة:  -
يطلب اؼبعلم من األزكاج الواحد تلو اآلخر أف يعرضوا ما توصلوا إليو من حلوؿ كأفكار حوؿ 
السؤاؿ اؼبطركح أماـ الفصل، حىت يتاح لنصف األزكاج الفرصة لعرض ما توصلوا إليو، كقد ييكتفى 

 معلم تسجيل اإلجابات على السبورة.بربع األزكاج تبعان للوقت ادد ؽبم، كيبكن ىنا لل

 http://www.education-ksa.com/t121694اؼبصدر: 
 إستراتيجية فكر. زاوج. شارك (ٜشكل رقم )
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 :(شارك . زاوج . فكر)مميزات إستراتيجية 
صبلةن من الفوائد  ـ(َُِٓنػػو  )(، ك ُِٔـ: ََِّ(، كنصر )ُّٕـ: ََِٔذكر الديب )

 ؽبذه اإلسًتاتيجية، كىي:
فبا يساعدىم على  لُت يف عملية تعلمهم،علكي يكونوا نشيطُت فا طبلبتتيح الفرصة لل -ُ

 ثر التعلم.أبقاء 
 ماـ الفصل.أيف اختبار أفكارىم قبل اؼبغامرة هبا  الطبلب تساعد -ِ
 كتنمي مستويات التفكَت العليا.، التحصيليف تزيد من الوعي  -ّ
 ر كاالستجابات اؼبختلفة.كِب عدد من األفكاأكقت التفكَت يساعد على إطبلؽ  -ْ
 على بناء معارفهم خبلؿ مناقشاهتم الثنائية كاعبماعية. طبلبتساعد ال -ٓ
 .للتعلم ة الطبلبتزيد من دافعي -ٔ
 .تنمي الثقة يف نفس اؼبتعلمُت -ٕ
تعطي الفرصة للجميع للمشاركة بدالن من عدد ؿبدكد من اؼبتطوعُت يف اؼبناقشات  -ٖ

 العادية.
أفكارىم معان، كىذا ىو اؼبهم، ألف البنية اؼبعرفية لدل  تعطي الفرصة للطبلب ؼبناقشة -ٗ

 الطبلب تبدأ يف التكوين من خبلؿ تلك اؼبناقشات.
تزيد من التحصيل، كتنمي مستويات التفكَت العليا، كما تساعد التفكَت على إطبلؽ  -َُ

 أكِب عدد فبكن من األفكار كاالستجابات األصلية.
يزات ؽبذه اإلسًتاتيجية أنو يبكن تطبيقها بأم عدد أف من اؼبم (ُِ: ـَُُِالشمرم )كيذكر 

من الطبلب، كما أهنا تتميز بسهولتها، حيث توجو سؤاالن إُف الطبلب صبيعهم، ْث زبِبىم بأف يفكركا 
دقائق( عن اإلجابة بصمت، كبشكل فردم، كالزمن يعتمد على تقديرات اؼبعلم ،  ٓ –ثواين  َُمن )

طلب منهم أف يكونوا أقرانان، حبيث كل طالبُت يتشاركاف كيتنافساف كدرجة تعقيد السؤاؿ، بعد ذلك ت
 معان يف اإلجابة عن السؤاؿ، ْث كبشكل عشوائي تطلب من بعض الطبلب اإلجابة عن السؤاؿ. 

 من خػػػػػبلؿ ما تقدـ عن إسًتاتيجية )فكر، زاكج، شارؾ( يبكن القػوؿ:
لعملية ل ان ؿبور ذبعلو ك ، تعتمد على اؼبتعلمىذه اإلسًتاتيجية من ضمن اإلسًتاتيجيات اليت إف 
توفر ، كما اؼبتبادؿ بُت األفراد التعلم الفاعلة، كعلى التعاكنية تشجع على اؼبشاركةكما أهنا ،  التعليمية
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كالتفكَت  طلبة الفصل يف العمل تضمن إسهاـ كل، ك الفردم دكف مقاطعة من أحد فرصة للتفكَت
كاإلبداع، كما أهنا تكسر حاجز اػبوؼ من اػبطأ، كاػبجل من اآلخرين ألهنا تضع الطالب كس  

 اغبدث، كذبِبه بأف يعمل عقلو. 
 كما يبكن القوؿ:

حبيث ال تبدأ خطوة إال  مراحل،، كتعتمد على عدة إسًتاتيجية ذات تسلسل منطقي إهنا
كال تبدأ اػبطوة ، اػبطوة الثانية إال عندما تنتهي اػبطوة األكُفبانتهاء اػبطوة اليت تسبقها، فبل تبدأ 

 .هي اػبطوة الثانيةتإال عندما تن الثالثة
كىي ترتكز صباعي، إسًتاتيجية تعلم نقاش  (شارؾ . زاكج . فكر) كلذلك تعتِب إسًتاتيجية
 .يف األنشطة التعليمية بعلى تفاعل كمشاركة الطبل

 التـعليمية الجيـدة:أسس اختيار اإلستراتيجية 
إف اختيار إسًتاتيجية التعلم اؼبناسبة ىي أيسر السبل كأقصرىا لتحقيق األىداؼ التعليمية، 
كبالتاِف ربقيق التعلم، كيبكن القوؿ إف إسًتاتيجية التدريس جيدة أك فعَّػػػػالة إذا أسفرت عن حدكث 

تطبيق اإلسًتاتيجية اؼبختارة يف تعلم حقيقي للطبلب، كىذا يدؿ على قباح اؼبعلم يف استخداـ ك 
 عملية التدريس كإحداث التعلم.

( أف أكؿ خطوة من اػبطوات الناجحة يف َّ-ِٗ: ـََُِكيذكر أبو جبللة كعليمات )
العملية التعليمية معرفة اؼبعلم لطريقة التدريس اؼبناسبة لتعلم تبلميذه، كىناؾ ؾبموعة من األسس 

 دبوجبها اختيار إسًتاتيجية التدريس اليت تناسب الطبلب، كمنها ما يأيت:كاؼبعايَت كالعوامل اليت يتم 
 أف تكوف طريقة التدريس مبلئمة لؤلىداؼ. -ُ
 ارتباط طريقة التدريس دبوضوع الدرس. -ِ
 هبب أف تكوف مبلئمة ػبصائص الطبلب. -ّ
 أف تكوف مبلئمة للمناخ الصفي. -ْ
 أف تكوف حسب االمكانات اؼبتاحة. -ٓ
 ميذ كقدراهتم كاستعداداهتم.أف تكوف يف مستول التبل -ٔ
 أف تكوف مناسبة تول الدرس. -ٕ
 أف تراعي اػبصائص النفسية للطبلب.  -ٖ
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ـ( فبيزات ُِٗٗنشػػواف )( نقبلن عن ِٗ-ِٖـ: ََُِأبو جبللة كعليمات )أيضان يذكر ك 
 الطريقة الفعَّػػالة يف التدريس، كىي أف يراعي اؼبعلم ما يأيت:

التعلم، كيعتِب اؼبعلومات اؼبعطاة ؽبم كسيلة كليست أف يطبق على تبلميذه أسس  -ُ
 غاية، كأف يكوف التبلميذ ؿبور النشاط.

أف يعلم بأف قيمة اؼبادة اؼبعطاة للتبلميذ دبا تقدمو ؽبم من مهارات كقيم  -ِ
كاذباىات، كمعارؼ ؽبا أنبيتها يف اغبياة، كأف تكوف الفائدة دبقدار ما يستطيع 

 ما يعرفو فق . التلميذ أف يعملو ال دبقدار
 أف يراعي الفركؽ الفردية بُت الطبلب. -ّ
 أف يهتم بتنمية جوانب الشخصية بشكل متوازف. -ْ
 أف يهتم حباجات كميوؿ كاىتمامات كرغبات الطبلب. -ٓ

 ,Mastropieri  &Scruggs, 1994; Meltzer)ك  (Dean, 1983)ـ( نقػػػػبلن عػػن َُِٓكيذكر زيػػػاد )

اليت ىبتارىا اؼبعلم لتوصيل األفكار كاغبقائق ضركرية كىامة جدان لضماف سبل ٌف االسًتاتيجية أ( 1996
كىذا يتعلق بالعديد من العوامل منها ما يتعلق  ،توصيل اؼبعلومة بطريقة سلسة كمبسطة للتبلميذ

ي  ، كىباألىداؼ كاؼبادة التعليمية، كطبيعة اؼبتعلمُت، ككذلك باذباىات اؼبعلم الفكرية كفلسفتو الًتبوية
 كاآليت:
ارتباطان كثيقان  ترتب  األىداؼ الًتبوية كالتعليمية بشكل عاـ األىداؼ كاؼبادة التعليمية: -ُ

، الفركؽ الفردية بُت الطبلب، كاألنواع اؼبختلفة من األب ىداؼ حسب تصنيفات بلـو
كغَتىا فبا يدفع اؼبعلم إُف ربديد طبيعة اؼبادة اليت سيختارىا، تؤدم دكف ذه العوامل فه

 .للوضع التعليمي ناسبةأف طبيعة اإلسًتاتيجيات اؼبػػػإُف ازباذ القرار بش شك
ىبتلف الطبلب عن بعضهم البعض من خبلؿ صفاهتم الفردية : ُتػة اؼبتعلمػػطبيع -ِ

يف الوقت الذم تتواجد بو الكثَت من ، كأسلوب تعلمهم كطريقة استقباؽبم للمعلومات
طبلب، ىنالك المعلم من خبلؽبا أف يصل إُف األساليب كالطرائق البديلة اليت يبكن لل

العديد  ؾىنا، أيضا أيضان العديد من أساليب التعلم اليت سبيز الطبلب عن بعضهم البعض
ا، كمنها اػبواص اؼبتعلقة ا ؽبمن اػبواص اليت يبكن تصنيف طرؽ تعلم الطبلب كفق

اليت يتم استيعاهبا عِب  باالستيعاب، كاؼبميزات اؼبرتبطة بأنواع افزات، ككذلك اؼبثَتات
 .لطالب على التفكَت، مثل: اؼبعلومات اسوسة كاتردةاقدرات 
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( ؾبموعة من العوامل اليت ربدد اإلسًتاتيجية اليت ُِٓ-ُِْ: ـََِٖكيذكػر اعبقنػدم )
 يستخدمها أك يتبعها اؼبعلم مع طبلبو، كىي ما يأيت:

 األىداؼ التعليميػػة. -ُ
 اؼبرحلة الدراسيػة. -ِ
 طبيعة اؼبادة العلمية. -ّ
 خِبة اؼبعلم بالتدريس. -ْ
 مب  اإلدارة اؼبدرسية. -ٓ
 امكانيات اؼبدرسة كالبياة الية. -ٔ
 خصائص ااؼبتعلمُت كالعملية التعليمية. -ٕ

( على اؼبعايَت اؼبناسبة كاليت هبب مراعاهتا عند اختيار إسًتاتيجية َِٔ: ـَُِِكيؤكد خالد )
 التدريس، كحددىا فيما يأيت:

 ار األكؿ: هبب أف تكوف الطريقة قائمة على ما توصل إليو علم النفس اغبديث كهبا:اؼبعي -ُ
 االىتماـ بالطالب، كتشجيعو للتعرؼ على األىداؼ. -
 الفركؽ الفردية بينهم، كمبو اؼبهارات األساسية. -
 خِبات اؼبستول، فهم التعليم على أنو تغَت يف السلوؾ. -

 ة قائمة على اؼبفاىيم اآلتية:اؼبعيػار الثػانػي: هبب أف تكوف الطريق -ِ
 التعاكف بُت اؼبعلم كالطالب يف التخطي  كالتنفيذ كالتقومي. -
 حرية الطالب كدكر اؼبعلم يف إرشاده. -
 اؼبشاركة يف حل اؼبشكبلت. -
 .كتنميتها التعاكف كالعمل يف تطوير اؼبهارات -

 كاليت تتمثل يف:اؼبعيار الثالث: هبب أف تكوف الطريقة خادمة لؤلىداؼ العامة للمدرسة،  -ّ
 تنمية صبيع جوانب الطالب. -
 التوجيو إُف ؾبتمعو كأمتو كالعاَف. -
 ربقق األمن كالقبوؿ عبميع الطلبة. -
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 تعكس الطريقة فهم اؼبهارات كتدريس األساسيات. -
كلكن ىناؾ ، فضل من غَتىاأنة سًتاتيجية معيإليست ىناؾ أنو  ـ(ََُِالفرماكم )كما ذكر 

. فضل من غَتىاأتعلم اؼبنشود يف موقف تعليمي ما ىداؼ للسًتاتيجيات ربقق بعض األإ
 : تيةواصفات اآلاإلسًتاتيجية اعبيدة ىي اليت يتوفر هبا اؼبف

 . هنا تتضمن كل اؼبواقف كاالحتماالت اؼبتوقعةأف تكوف شاملة دبعٌت أ -
 . ىداؼ الًتبوية كاالجتماعية كاالقتصاديةباأل كاضحان  ف ترتب  ارتباطان أ -
 . طويلة اؼبدل حبيث تتوقع النتائا كتبعات كل نتيجةف تكوف أ -
 . ف تتسم باؼبركنة كالقابلية للتطويرأ -
 . مثناء علمية التعلأكوف جاذبة كربقق اؼبتعة للمتعلم ف تأ -
 . هبابية من اؼبتعلم كشراكة فعالة بُت اؼبتعلمُتإف توفر مشاركة أ -

 كخبلصػػة القػوؿ:
اؼبهارات كاألساليب اؽبامة كالضركرية لعمل اؼبعلم يف  من تيعد االسًتاتيجيات التعليميةإف 
قد يؤدم   بنوعية الطبلب، كدبقدراهتم اعبماعية كالفردية على التعلم توكعدـ معرفعليمية، الت العملية

عدـ ، كمن ثىػػػػػػػػػػػمَّ األفكار كاؼبفاىيم ؽبماؼبعلومات ك اؼببلئمة لتوصيل  سًتاتيجياتلئل هار ػػػػػػػإُف سوء اختي
 حدكث عملية التعلم بالشكل الصحيح.

أم إنو إذا تعػػػػذر كجػػػػػػػػود اإلسًتاتيجية اعبيػػػػػػػدة فإف التعلم يكوف ناقصان، كاؼبعلم النش  
كالفعَّػػػػػاؿ ىو الذم يستطيع اختيار اإلسًتاتيجية األكثر مبلءمة لطبلبو من جهة، كللمادة العلمية من 

ربقيق األىداؼ التعليمية كالًتبوية كاليت تتمثل يف الوصوؿ إُف تعلمو  جهة أخرل، فبا ينعكس على
 فعَّػػاؿو مفيد.

 وؿ:ػػػبلؿ ما مت عرضو من إسًتاتيجيات التعلم النش  يبكن القػػكمن خ 
 ، كذبعل الطالب ؿبوران اؿو ػػػػػػػػػ، كفعَّ ىادؼو  إف صبيع إسًتاتيجيات التعلم النش  تؤدم إُف تعلمو 

 يمية، كذلك باختبلؼ الطرؽ، كالوسائل، كاألساليب اليت تستخدمها كل إسًتاتيجية.للعملية التعل
كلكػن يبكن أف ننوه على أنو قد يصلح استخداـ إسًتاتيجية معينة مع طبلب معينُت، كقد ال 
تصلح مع آخرين، فبل كبكم بأف ىذه اإلسًتاتيجية عديبة الفائدة، كأف ىذه األخرل أفضل منها ألف 

على ؾبموعة من العوامل منها: الطالب، كاؼبعلم، كاؼبدرسة، كاؼبنها، كتعاكف أكلياء األمور،  ىذا يتوقف
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كمدل توفر الوسائل التعليمية لكل مادة من عدمو، كظركؼ كل فصل ىل يناسب تطبيق إسًتاتيجية 
 ة من عدمها.معينة أـ ال، فكل ىذه العوامل البد كأف تيػػػػػػػػراعى عند اغبكم على فائدة اإلسًتاتيجي
على العمل  اء دليله ػػػػػػػػػػكلكن سهاـ النقد طالت صبيع اإلسًتاتيجيات التعليمية، كىذا النقد البنَّ 

اعباد بغرض التحسُت، كالتطوير، كالتقومي، فسلبيات إسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار يبكن تعديلها، 
، كمآخذ العصف الذىٍت يبكن تداركها كتطويرىا، كربويلها إُف إهبابيات يف إسًتاتيجية العصف الذىٍت

 ....يف إسًتاتيجية التعلم التعاكين، كىكذا 
نقاط قوة كنقاط ضعف، كعلى اؼبربُت  طياهتايع اإلسًتاتيجيات يف صبإف كما يبكن القػػػػوؿ 

 ةاعبعموة، ك نقاط القػػ يزعز وا على تفيعملػػكالقائمُت على الًتبية كالتعليم، كاؼبعلمُت أف ينتبهوا لذلك 
 اط الضعف.ػػنق

ف لئلسًتاتيجيات التعليمية اليت ينفذىا اؼبعلم عدة مزايا ىامة، حيث تعمل على تقريب أل
كما زبدـ اؼبعلم يف أغراض تربوية حيوية، حيث ،  الطالب من اؼبادة العلمية، كتسهل عليو الفهم

 .الفركؽ الفردية بلب، كتراعيتساعده على تنويع اؼبواد كاؼبهمات كتبسيطها لدرجة تبلئم الط
كإف اختيار اإلسًتاتيجية اؼبناسبة يتوقف على مناسبتها للطبلب، كمدل توفر االمكانات اؼبادية، 
كمراعاة الفركؽ الفردية للطبلب يف التحصيل الدراسي، كما أف اختيار اإلسًتاتيجية هبب أف يراعي 

لم يف عملية التعلم، كتبعث بعض األمور منها: أف تتصف بوضوح األىداؼ، كأف تستغل نشاط اؼبتع
فيو القدرة على التفكَت كإعماؿ العقل، كأف تكوف ىذه اإلسًتاتيجية قادرة على نقل نشاط الطالب من 

 العمل الركتيٍت الفصلي إُف التدريب كاألنشطة اؼبتنوعة العملية منها كالنظرية.
اغبصة الواحدة، كيتوقف  كذلك يبكن اإلشارة إُف أف اؼبعلم قد يستخدـ أكثر من إسًتاتيجية يف

 كاالمكانات اؼبتاحة.  لى تقدير اؼبعلم للموقف التعليميذلك ع
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 المرحلة االبتدائية تالميذ لدىالضعف اإلمالئي  :المبحث الثاني
 أسبابو ودور التعلم النشط في عالجو             

 ة:ـدمـمق
نقل الًتاث اإلنساين ػللمتحدثُت هبا، كهبا يي  تعبَتو  أداةي كسيلة تواصل بُت الناس، كىي  اللغة

 .ب كاؼبراجع كاؼبصادر كاؼبخطوطاتفظ من خبلؿ الكتكوبي 
كبدكف ، اتتمع يف صبيع ميادين اغبياة تعتِب اللغة أىم كسائل التفاىم كاالحتكاؾ بُت أفرادك 

 .اللغة يتعذر نشاط الناس اؼبعريف
كاحدة  كىي كحدةه لغة القرآف، كلغة الضاد، بكظبيت كاحدة من اللغات السامية،  العربيةكاللغة 
ال تتجزأ، كلقد حفظها ا سبحانو كتعاُف حبفظ كتابو الكرمي )ًإنَّا كبىٍني نػىزٍَّلنىا الذٍِّكرى كىًإنَّا لىوي متكاملة 
 .ٗسورة اغبجر، آية  غبىىاًفظيوفى(

الناس يف ستخدمو ؼ األخرل، كتتمد عليو صبيع اؼبعار كاإلمبلء فرعه من فركع اللغة العربية، كتع
 عامبلت.تبات كاؼباكا اليومية، يف اؼبراسبلت كاؼبحياهت

كاػبطأ يف اإلمبلء يغَت اؼبعٌت، كردبا يؤدم إُف أضرار أخرل، كعواقب قد يكوف الفرد يف غننػػى 
 عنها لو أتقن الكتابة اإلمبلئية الصحيحة.

الطبلب، فقد يكوف سببان يف عدـ انتقاؿ الطالب من ل الضعف يف اإلمبلء ىاجسان لبعض ػِّػػػكيبث
 صفو إُف الصف الذم يليو يف الدراسة.

كىذه القضية قد يعاين منها الكبار كالصغار، فلم يسلم منها الكثَت من أصحاب الشهادات 
من  خوفان أك اؼبتطرفة جبميع أشكاؽبا اؼبتوسطة العليا كاؼبراكز اؼبرموقة، فمنهم من يتجنب كتابة اؽبمزة 

 اػبطأ.
كتظهر ىذه القضية يف مدارسنا ظهوران جليان كخاصةن يف اؼبرحلة االبتدائية، كباألخص يف 

، نظران ألهنم يدرسوف قواعد الكتابة سادس(الصف الامس، الصف اػبرابع، الصف الالصفوؼ العليا )
 اإلمبلئية السليمة.

ـه  الصحيحة عامله اإلمبلئية كؼبا كانت الكتابة  أساسي من عناصر الثقافة  يم، كعنصره يف التعل ىا
بإذف  بلجػػػوؿ اليت قد تساىم يف العػػػػبعض اغبللذا كاف علينا تسلي  الضوء على ىذه اؼبشكلة إلهباد 

 .ا
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 اإلمـالء ومهارات الكتابة العربيـة:
 رع ىػػػاـ مػػػن فػػػركع اللغػػػة العربيػػػة، كىػػػو مػػػن األسػػػس اؽبامػػػة يف التعبػػػَت الكتػػػا ، ككسػػػيلةفػػػاإلمػػػبلء 

 طالبخطوات منظمة يقـو هبا العبارة عن كتعليم االمبلء ىو  ،االتصاؿ اليت يعِب هبا الفرد عن أفكاره
تتكػوف لديػو مػن خبلؽبػا القػدرة علػى رسػم الكلمػات فتمكنو مػن فهػم كاسػتيعاب مهػارة كتابيػة معينػة، ل

 .صحيحان  رظبان 
كلها تعتمد عليو، كما أف شبة العربية  من أف تنبع أنبية اإلمبلء  ( أفٗد ت: ) إبراىيمكيرل 

عبلقة عضوية كثيقة بينو كبُت مواد اؼبعرفة األخرل، فهو الوسيلة األساسية للتعبَت الكتا  من حيث 
نو يعطي أفاػبطأ اإلمبلئي يشوه الكتابة، كيغَت معناىا، فيعٌد نقصان كبَتان فيها، كما ، الصورة اػبطية

نو قد ييغفر لو خطأ لغوٌم من لوفو أمع ، إُف احتقاره كازدرائو ا قد يدعوانطباعان سياان عن الكاتب فبَّ 
 آخر.

م سػػاإلمػػبلء علػػى أنػػو العلػػم كاؼبعرفػػة بأصػػوؿ ر  يعرفػػوف علمػػاء اللغػػة ـ( أفَُُِكيػػذكر جػػابر )
حوؽبػػا    اغبػػركؼ يف الكلمػػة أثنػػاء الكتابػػة، كمػػا دامػػت اؼبفػػردات تشػػكل اعبمػػل كاؼبوضػػوعات الػػيت يػػدكر

يف اغبيػػاة مػػن شػػؤكف خاصػػة أك عامػػة، فػػإف الدقػػة كالصػػحة يف كتابػػة اؼبفػػردات كػػل مػػا يكتبػػو اإلنسػػاف 
يًتتػػب عليهمػػا نقػػل مػػا يػػراد نقلػػو مكتوبػػان إُف اآلخػػرين بطريقػػة صػػحيحة تقػػدرىم علػػى فهمػػو كاسػػتيعابو 

 كالتفاعل معو.
مػن أف درس اإلمػبلء من اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت الذين يعتقػدكف  كيرل زيػػػاد )د.ت( أف ىناؾ الكثَت

ا لػيس ر مػاأل ، كلكػنغػَت الدركس ادكدة الفاعليػة، كأنػو ينحصػر يف حػدكد رسػم الكلمػة رظبنػا صػحيحن
ة غايػػات أبعػػد كأكسػػع مػػن كقػػف درس اإلمػػبلء علػػى رسػػم الكلمػػة ػػػػػػػػػػػػشبَّ ، إذ يتجػػاكز ىػػذه الغايػػة بكثػػَت

كإثرائهػا، كنضػجهم العقلػي، الرسم الصحيح، كإمبا ىو إُف جانب ىذا عوف للتبلميػذ علػى إمبػاء لغػتهم 
علػى   كتربية قدراهتم الثقافية، كمهاراهتم الفنية، كىو كسيلة من الوسائل الكفيلة اليت ذبعػل التلميػذ قػادران 

كتابػػة الكلمػػات بالطريقػػة الػػيت اتفػػق عليهػػا أىػػل اللغػػة، كأف يكػػوف لديػػو االسػػتعداد الختيػػار اؼبفػػردات 
يشػوه الكتابػة، فاػبطػأ اإلمبلئػي  أما عليها.وقوؼ الككضعها يف تراكيب صحيحة ذات دالالت وبسن 

كمػا أنػو يػدعو إُف االزدراء كالسػخرية، كىػو يعػد مػن اؼبؤشػرات الدقيقػة الػيت يقػاس   ،اعبملػة كيعوؽ فهػم
 .هبا اؼبستول األدائي كالتعليمي عند التبلميذ
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لتعبػػػػػَت ( أف اإلمػػػػػبلء بعػػػػػد فهمػػػػػو كإتقانػػػػو كسػػػػػيلة فبتػػػػػازة لسػػػػػبلمة اٖ: ـُٖٔٗكيػػػػذكر شػػػػػحاتة )
كاإلفهػػاـ، كيثػػَت اإلمػػبلء القػػدرة العامػػة لػػدل التلميػػذ ألف اإلمػػبلء الصػػحيح ألم نػػص يػػؤدم إُف فهمػػو 
سبامان، كألف كثرة األخطاء تشارؾ يف غمػوض اؼبعػٌت، كيعػوِّد اإلمػبلء التلميػذ علػى صػفات تربويػة نافعػة، 

، كمػػا يعػػوده الصػػِب كالنظػػاـ فيعلمػػو الػػتمعن كدقػػة اؼببلحظػػة، كيػػر  عنػػده قػػوة اغبكػػم، كاإلذعػػاف للحػػق
كالنظافػػػػة، كسػػػػرعة النقػػػػد، كالسػػػػيطرة علػػػػى حركػػػػات اليػػػػد، كالػػػػتحكم يف الكتابػػػػة، كالسػػػػرعة يف الفهػػػػم، 
كالتطبيػػق السػػريع الػػيقظ للقواعػػد اؼبختلفػػة اؼبفركضػػة، كمػػا ييػػػعتِب سبرينػػان مهمػػان يف دراسػػة أشػػكاؿ الكتابػػة 

دقيػػق للتفػػوؽ كاإلجػػادة عبميػػع مهػػارات اللغػػة  للغػػات األخػػرل، كمػػن اػبطػػأ أف يؤخػػذ اإلمػػبلء كمقيػػاس
 العربية، ألنو منظومة صغرل يف منظومة كِبل.

هبا يف ؾباؿ تعليم كاالىتماـ  من األمور اليت ينبغي االنتباه إليهاـ( على أنو َُُِيؤكد جابر )ك 
كميسور، كأف الصحيحة عند صغار التبلميذ أمر فبكن اإلمبلئية تقاف مهارة الكتابة إأف  اللغة العربية

معلمي اللغة العربية هبب أف ينتبهوا إُف ما يسمى بأسلوب الوقاية يف الكتابة، كىو يعٍت أف قبنب 
اؼبتعلم الوقوع يف اػبطأ، كمن ْث تصويبو لو، فنكوف قد جنبناه الوقوع يف اػبطأ، ككقيناه من اؼبركر 

التبلميذ منذ الصف األكؿ بتجربتو، كذلك عن طريق إتاحة الفرص كاتاالت العديدة لتدريب 
بتدائي على الكتابة الصحيحة للمفردات اليت ترد يف كتب تعليم اللغة يف ىذا الصف كالصفوؼ اال

الثبلثة اليت تليو، حيث يعرض اؼبعلم أمامهم مفردات يقرأكهنا ْث يفهموف مدلوالهتا، كيتدربوف على 
دات اليت يتكرر كقوع األطفاؿ كاؼببتدئُت يف ك بأم كسيلةو أخرل، كمن ْث رصد اؼبفر أرظبها يف دفاترىم 

كييركز ىنا على التدريب ، اػبطأ يف كتابتها، كتدريبهم عليها بوسائل ـبتلفة تتناسب كقدراهتم العقلية
 .حىت درجة االتقاف
األمل معقود على نبة اؼبعلمُت كاؼبعلمات كاآلباء كاألمهات يف متابعة تدريب أف ب كيؤكد أيضان 
لكتابة الصحيحة ؼبفردات كصبل اللغة، ألف رقي األمة يقاس دبقدار احًتامها للغتها، األبناء على ا

 كحديثان. ككتابةن  كقراءةن ، كحرصها على أف يتقن أبناؤىا استعماؽبا بطريقة سليمة استماعان 
إف امتبلؾ الطبلب ـ( َُُِيف اللغة العربية فيذكر اؼبرسػػي )اإلمبلئية هارات اؼبأما عن 

من  اؼبهارات الكتابية ىي عملية مًتاكبة األطراؼ تتضمن عددان ألف ؼبهارات الكتابة يعد أمران ضركريان، 
فامتبلؾ الطالب ؼبهارات الكتابة ال يتأتى ، اؼبهارات البلزمة ؽبا كمهارة التهجي، كمهارة اػب  كالرسم

 .إال عن طريق اؼبعرفة باؼبهارة، كالتدرب عليها
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اؼبهارة بشكل عاـ بأهنا: "أم شيء تعٌلمو الفرد  (َِّ: ـََِّكالنجار ) شحاتةيعرؼ ك 
كاؼبهارة بشكل عاـ ىي السهولة كالدقة يف إجراء عمل من األعماؿ، كىي تنمو ، ليؤديو بسهولة كدقة

     ".لعملية التعليم نتيجة
داءات اليت يقـو هبا األ بأهنا: "ؾبموعة( ٗٗ: ـُْٗٗفيعرفها صػاٌف )اإلمبلئية  اؼبهارةأما 

كصحيحة كمًتابطة، كىذا يعٍت اافظة على اكتماؿ ، الطبلب يف أثناء الكتابة لتكوف كتاباهتم دقيقة
 .أركاف اعبملة، كعبلمات الًتقيم، كأدكات الرب  كإتباع نظاـ الفقرة "

يف اللغػػػػة العربيػػػػة كالػػػػيت يدرسػػػػها طػػػػبلب الصػػػػف اػبػػػػامس  الكتابػػػػة اإلمبلئيػػػػةأمػػػػا بعػػػػض مهػػػػارات 
ـ( يف كتابػو )مهػارات الكتابػة َُِِاالبتدائي يف مدارس اؼبملكة العربيػة السػعودية، فيعرضػها ؿبمػػػػود )

: التػػاء اؼبفتوحػػة، التػػاء اؼبربوطػػة، اؽبػػاء، اؽبمػػزة االبتدائيػػة كاؼبتوسػػطة كاؼبتطرفػػة، ألػػف يتالعربيػػة(، كىػػي كػػاآل
عبلمػات ك زة القطع، اغبركؼ اليت تنطق كال تكتب كالعكس، البلـ الشمسية كالبلـ القمريػة، الوصل كنب
 الًتقيم.

 :أيتكما ياإلمبلئية  ( تصنيفان ؼبهارات الكتابة ُٗٓ-ُٕٓ: ـُٖٗٗـ طعيمة )دَّ ػػكما ق
 .صحيحان  نقبلن على السبورة  نقل الكلمات اليت يشاىدىا الدارس -
 .ختلفة، كمواضع تواجدىا يف الكلمةشكاؽبا اؼبأباغبركؼ اؽبجائية  كتابةطريقة  تعٌرؼ  -
 . عود الكتابة من اليمُت إُف اليسارت -
يف  شكاؿ اغبركؼأكتابة الكلمات العربية حبركؼ منفصلة، كحركؼ متصلة مع سبييز  -

 . الكتابة
 . ال هبعل للبس ؿببلن  صحيحان  كرسم اغبركؼ رظبان  كضوح اػب  -
ىذه، ،  تنطق كال تػكتب مػثػػػػل: )ىذاكتػػػابة الكػػػلمػات ذات اغبػػركؼ اليتالدقػة يف   -

 .(ىذاف، ىؤالء، ذلك
 . كتب بالشكل الذم يضفي عليو مسحة من اعبماؿمراعاة التناسق كالنظاـ فيما يي  -
، أؿ اؼبربوطةك  ، التنوين، التاء اؼبفتوحةمراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة )اؼبد -
 (.مرية كأؿ الشمسيةالق
 .مراعاة عبلمات الًتقيم -
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 أىداف تدريس اإلمـالء في المـرحلة االبتدائيـة:
 ـ( أف أىم أىداؼ تدريس اإلمبلء ما يأيت:ُٖٗٗذكر أبو خليل )

ػػن من رسم اغبركؼ كاأللفاظ بشكل كاضح كمقركء، كتنمية اؼبهارة الكتابية، حبيث  -ُ التَّمكُّ
اؼبكتوبة يف االلتباس بسبب ذلك، كىذا األمر يتطلب إعطاء كل ال يقع القارئ للمادة 

 حرؼ من اغبركؼ حقو من الوضوح.
ليتاح االتصاؿ باآلخرين  ة اليت يستدعيها التعبَت الكتا القدرة على كتابة اؼبفردات اللغوي -ِ

 من خبلؿ الكتابة السليمة.
ب من اؼبفردات كاألمباط ربسُت األساليب الكتابية، كإمباء الثركة التعبَتية، دبا يكتس -ّ

 اللغوية من خبلؿ نصوص اإلمبلء التطبيقية.
 تنمية دقة اؼببلحظة كاالنتباه. -ْ
 النهوض بالقراءة كالتعبَت. -ٓ

 ـ( أف أىداؼ تدريس اإلمبلء تتلخص فيما يأيت:ُْٓٗكذكر اغبصرم )
 تعويد الطبلب على الكتابة الصحيحة اؼبنظمة السريعة للكلمات. -ُ
 الفهم كاإلفهاـ أم بوظيفة اللغة األساسية.رب  عملية الكتابة ب -ِ
 توضيح الصلة الوثيقة بُت النحو كمبادئ اإلمبلء، فكبلنبا كسيلة لضب  اللغة. -ّ
 االستفادة من نص اإلمبلء يف حسن التعبَت الشفوم كالكتا . -ْ
 حسن اإلصغاء كدقة اؼببلحظة.ب عادات كمهارات من درس اإلمبلء كإكساب الطبل -ٓ
ميذ اػبطيَّػػػػة، كاإلمبلئية حبيث يستطيعوف الكتابة بشكل صحيح من تنمية قدرات التبل -ٔ

 الناحيتُت اؽبجائية كاػبطية.
( عددان من اؼبقاصد كاألىداؼ اليت نرمي من كرائها لتدريس ُْٓ: ـََِٕكما قدـ صبعػػة )

 اإلمبلء يف اؼبرحلة االبتدائية، كىي كاآليت:
 تدريب الطلبة على الكتابة الصحيحة. -ُ
 استخداـ التبلميذ لعبلمات الًتقيم ) ، . : ! ؟ (.حسن  -ِ
 اؼببلحظة.لقي اؼبعلومات كقوة االنتباه ك تدريب الطلبة على حسن االنصات كالًتكيز يف ت -ّ
 توظيف الكتابة من أجل ترسيخ الفهم )إذا أردت أف ربفظ فاكتب(. -ْ
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 ة.القراءة كالكتابة متبلزمتاف، كالقراءة السليمة تؤدم إُف الكتابة السليم -ٓ
 كذكر زيػػػاد )د.ت( بعضان من أىداؼ تعلم اإلمبلء، كىي كاآليت:

ا -ُ مطابقنا ؼبا اتفق عليو أىل ، تدريب التبلميذ على رسم اغبركؼ كالكلمات رظبنا صحيحن
 .اللغة من أصوؿ فنية ربكم ضب  الكتابة

ة، أك تذليل الصعوبات اإلمبلئية اليت ربتاج إُف مزيد من العناية، كرسم الكلمات اؼبهموز  -ِ
اؼبختومة باأللف، أك الكلمات اليت تتضمن بعض حركفها أصواتنا قريبة من أصوات 

 حركؼ أخرل، كغَتىا من مشكبلت الكتابة اإلمبلئية.
اإلسهاـ الكبَت يف تزكيد التبلميذ باؼبعلومات البلزمة لرفع مستول ربصيلهم العلمي،  -ّ

 فنوف الثقافة كاؼبعرفة. كمضاعفة رصيدىم الثقايف دبا تتضمنو القطع اؼبختارة من
فبا يساعدىم على ذبويده، كالتمكن من قراءة  تدريب التبلميذ على ربسُت اػب  -ْ

 اؼبفردات كالًتاكيب اللغوية، كفهم معانيها فهمنا صحيحنا.
يتكفل درس اإلمبلء بًتبية العُت عن طريق اؼببلحظة، كااكاة من خبلؿ اإلمبلء  -ٓ

كسبييز األصوات  التبلميذ حسن االستماع، كجودة اإلنصات،اؼبنقوؿ، كتربية األذف بتعويد 
اؼبتقاربة لبعض اغبركؼ، كتربية اليد بالتمرين لعضبلهتا على إمساؾ القلم، كضب  

 األصابع، كتنظيم حركتها.
تعويد التبلميذ على النظاـ، كاغبرص على توفَت مظاىر اعبماؿ يف الكتابة، فبا ينمي  -ٔ

 الذكؽ الفٍت عندىم.
مد التبلميذ حبصيلة من اؼبفردات كالعبارات اليت  كذلك من خبلؿعبانب اللغوم اتنمية  -ٕ

 .تساعدىم على التعبَت اعبيد مشافهة ككتابة
 ـ( صبلةن من أىداؼ تعلم اإلمبلء، كىي:َُُِكما قدـ جابر )

على صحة رسم الكلمات  تعتمد صحة التعبَتفكسيلة من كسائل التعبَت الكتا ، ىو  -ُ
 .وعٍت أك غموضاؼبمبلئي يؤدم إُف تشويش يف فهم اإلكأف اػبطأ  اليت يؤدم هبا،

 يٌعود التلميذ على دقة اؼببلحظة. -ِ
 يٌعود التلميذ على االستماع كاالنتباه. -ّ
 يٌعود التلميذ على النظافة كالًتتيب فيما يكتب. -ْ
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اليت من خبلؿ اؼبفردات اعبديدة كاألمباط اللغوية اؼبختلفة  ينمي حصيلة التلميذ اللغوية -ٓ
 تتضمنها اؼبادة اإلمبلئية.

إتقاف اإلمبلء هبنب اؼبرء مواقف اإلحراج يف حياتو اؼبدرسية كالعامة كيشعره بشيء من  -ٔ
 القدرة كالثقة.

 من خػبلؿ ما تقدـ عرضو من أىداؼ تعلُّم اإلمػبلء نستطيع القػػوؿ: 
ذ اؼبهػػارة يف الكتابػػة إكسػػاب التلميػػإف مػػن أىػػم أىػػداؼ تعلػػم اإلمػػبلء يف اؼبرحلػػة االبتدائيػػة ىػػو 

 .اللغوية توتنمية ثرك ، ك كتوظيف عبلمات الًتقيم، التنظيم يف الكتابة وتعليم، ك الصحيحة
أيضػا فػػاإلمبلء فػرعه مػػن الفػػركع اؽبامػة للغػػة العربيػة، فعػػن طريقػػو يػتم التواصػػل الكتػا  بػػُت النػػاس، 

لغة إُف أخرل، كبو تؤلػف اؼبؤلفػات، كبو تينقػػػل األفكار كاؼبعلومات كاؼبعارؼ من مكاف إُف آخر، كمن 
 كاتلدات، كربفظ كنوز العلم كاؼبعرفة.

مػن أف يبسػو اؽبػاـ مػن فػركع اللغػة العربيػة كؽبذا كجب علينا كبن اؼبعلمُت اغبفاظ على ىذا الفػرع 
لل، كذلػك مػن خػبلؿ التفػنن كاالبتكػار يف طػرؽ تدريسػو، كتوصػيلو للطػبلب بطػرؽ سػهلة اػبلل أك الػذَّ 
 رج جيبلن ؿبافظان أيضان على ىذا اؼبوركث اللغوم. معقدة كال صعبة حىت لبي كمبسطة ال

كذلك على خػِباء اللغػة أف يقومػوا بػدكرىم يف ىػذا اتػاؿ مػن خػبلؿ التػأليف، كالكتابػة يف ىػذا 
الفػػرع اؽبػػاـ مػػن فػػركع اللغػػة، كالعمػػل علػػى تيسػػَت كتسػػهيل القواعػػد اللغويػػة، كالبعػػد عػػن اؼبعقػػد منهػػا، أك 

 تبسيطو للدارسُت. ؿباكلة
كعلػػػى القػػػائمُت علػػػى اإلدارة اؼبدرسػػػية كشػػػؤكف اؼبعلمػػػُت كاإلشػػػراؼ الًتبػػػوم العمػػػل علػػػى تػػػوفَت 
الوسػائل اؼبناسػػبة لتػدريس اإلمػػبلء، ككػػذلك العمػل علػػى زبفػيض نصػػاب اؼبعلمػػُت مػن اغبصػػص ليتسػػٌت 

  على كجو اػبصوص.  ؽبم العمل كاإلبداع كاالبتكار يف تدريس صبيع فركع اللغة العربية كاإلمبلء
 ـالء:ـواع اإلمـأنـ

تقسيمات اؼبتخصصُت كالًتبويُت كاؼبعلمُت كاؼبهتمػُت بالعمليػة التعليميػة ألنػواع اإلمػبلء، تعددت 
، كمػنهم مػن قسػمو إُف ثبلثػة (منقػوؿ، منظػور، اسػتماعي، اختبػارمفمنهم مػن قسػمو إُف أربعػة أنػواع )

، كىناؾ مػن أضػاؼ جعلو يف قسمُت )قاعدم، تطبيقي(أنواع )منقوؿ، منظور، اختبارم(، كمنهم من 
 إُف ىذه األنواع نوعُت آخرين نبا )اإلمبلء االستبارم، كاإلمبلء الذايت اضر(.
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ـ( اإلمبلء إُف أربعػػة أنػػواع، ُِٗٗشحاتة )(، ك َُٗ-َُٖـ: َُٗٗاغبقيل )م قسَّ كلقد 
 كىي:

من كتاهبم أك من السبورة، كىو أف ينسخ الطبلب النص  اإلمبلء اؼبنقوؿ )النسخ(: -ُ
 كينتهي بنهاية الصف الثالث إال يف حاالت خاصة فيستمركف يف التدريب.

كىو أف تيعرض القطعة، فتقرأ كتفهم ْث تتهجى كلماهتا الصعبة، كتِبز  اإلمبلء اؼبنظػػور: -ِ
، كينتهي ىذا اللوف من اإلمبلء بنهاية الصف الرابع. لىَّ  على السبورة ْث ربجب، كسبي

كىو أف يستمع الطبلب للقطعة دكف أف يركىا، كيناقشوا معناىا،  بلء غَت اؼبنظور:اإلم -ّ
لىَّ عليهم، كيدرس قليبلن يف الصف الثالث كالرابع، ككثَتان يف  ككلماهتا الصعبة، ْث سبي

 الصف اػبامس كالسادس. 
لتقومي كالغرض منو تقومي الطبلب يف اإلمبلء، كيقـو بتصحيحو اؼبعلم  اإلمبلء االختبارم: -ْ

طبلبو، كييعطى يف صبيع الصفوؼ لغرض التقومي، كليس لو فائدة تدريبية، كلذلك هبب 
اإلقبلؿ منو حبدكد مرة يف كل شهر، كىو إمبلء غَت منظور، كلكن ال تناقش الكلمات 

 الصعبة فيو.
اإلمػػبلء إُف قسػػمُت: تطبيقػػي كقاعػػدم، كالغػػرض مػػن يقسػػموف  ُتالًتبػػوي كيػػذكر زيػػاد )د.ت( أف

حيػػث يبػػدأ تػػدريس ىػػذا النػػوع مػػن الصػػف األكؿ ، التطبيقػػي تػػدريب التبلميػػذ علػػى الكتابػػة الصػػحيحة
 إُف جنب مع حصص اؽبجاء كالقراءة . االبتدائي، كيسَت جنبان 

أمػػػا النػػػػوع القاعػػػػدم فيهػػػػدؼ إُف تػػػػدريب التبلميػػػػذ علػػػى مفػػػػردات اإلمػػػػبلء، كىػػػػذا النػػػػوع يبكػػػػن 
)منقػػػوؿ، إُف  أك تقرره اعبهػة اؼبشػرفة علػى اؼبقػررات الدراسػية تقسيمو كفقا للمنها الذم يسلكو اؼبعلم،

 .(اختبارممنظػور، 
يف كتاهبمػػػا  ـ(ُّٗٗنقػػػبلن عػػػن الكنػػػدرم عبػػػد الػػػرضبن كعطػػػا ؿبمػػػد )( ـََِٔ)عنػػػػػاف ذكر تػػػك 

، أف ىناؾ نوع آخر من اإلمبلء يسػمى )اإلمػبلء الػذايت اضػر( )تعليم اللغة العربية للمرحلة االبتدائية(
غيب يف ىذا النوع أحد كلكن يككتابتها من دكف إمبلء اؼبعلم ؽبا، أم حفظ القطعة من قبل الدارسُت، 

 عناصر اإلمبلء كىو )اؼبملِّي(.
يف كتاب )علػم اللغػة التعلمػي( أف ىنػاؾ  (د ت)ظبَت شريف  ةاستيت أيضان نقبلن عنعناف ذكر كت

نوع آخر من اإلمبلء يسمى )اإلمبلء االستبارم( كىو أرقى أنواع اإلمبلء، كأعبلىا ذبريػدان، يهػدؼ إُف 
الكشف عن معرفة الطبلب غبقيقة القاعدة اإلمبلئية اليت تقتضي أف تكتب الكلمػة علػى كبػو معػُت ال 
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ء االختبػارم يف كونػو يهػدؼ إُف معرفػة اؼبسػتول التحصػيلي على كبو آخر، كىو هبذا يشًتؾ مػع اإلمػبل
للتلميذ، كلكنو يفوقػو يف أنػو يهػدؼ إُف الكشػف عػن معرفػة التبلميػذ للقواعػد اؼبختلفػة، فهػو يتمثػل يف 

  فهم التبلميذ للقاعدة اإلمبلئية، كطريقة كتابة الكلمات. سِب
 يبكننا القوؿ: من خبلؿ ما سبق

رسنا يقتصػر علػى ىػذه األنػواع الثبلثػة أك األربعػة، كىػي صبيعهػا تيػػػػػػػػػػػؤدَّم ف تعليم اإلمبلء يف مداإ
مػن خػػبلؿ اؼبعلػػم، ألف معظمهػػا إمػػا تػػدريب علػػى الكتابػػة أك النسػػخ، أك تقػػومي للطالػػب يف اإلمػػبلء، كَف 
تصل ىذه األساليب إُف طرؽ أخرل ثبت قباحها يف تعلػيم اإلمػبلء يف بعػض اللغػات األخػرل، كيبكػن 

خدامها يف تعلػػيم اإلمػػبلء يف اللغػػة العربيػػة، مثػػل أسػػاليب االسػػتذكار كاؼبراجعػػة، كأسػػلوب االختبػػار، اسػػت
 كأسلوب التعلم الذايت.

كأف ىذه الطرؽ التقليدية اؼبوجودة يف مدارسػنا صبيعهػا تأخػذ خطػوات متشػاهبة، سػواء يف ربديػد 
يف عمليػػػة تصػػػحيح الػػػدفاتر، كرصػػػد كاختيػػػار القطعػػػة اإلمبلئيػػػة، أك عمليػػػة اإللقػػػاء علػػػى الطػػػبلب، أك 

 الدرجات، كمعاعبة األخطاء.
كال ينتبو اؼبعلم إُف اف اختيار قطعة اإلمبلء قد تكوف عامبلن قويػان يف معاعبػة الكثػَت مػن األخطػاء 

 اإلمبلئية كالنحوية كاألسلوبية اليت يقع فيها بعض الطبلب.
 أسباب الضعف اإلمالئي عند طالب الصف الخامس االبتدائي:

اإلمبلء عصب اللغة، ألنو كسيلة مهمة غبفظها، كألف أم علم ال يقيد بالكتابة البد كأف يزاد 
، فذكر األلباين ، كىناؾ اغبث النبوم على كتابة كتسجيل العلـوعليو، أك ينقص منو، أك ينسى سبامان 

بالكتابة أك : )قيدكا العلم قاؿ صلى ا عليو كسلم صحيح اعبامع أف رسوؿ ا يفـ( ُٖٖٗ)
يف تاريخ  يف جامع بياف العلم، كابن عساكر كابن عبد الِب يف تاريخ بغداد، ركاه اػبطيب، ك بالكتاب(

 .دمشق، كغَتىم
رع ىاـ من فركع اللغة العربية، كىو من األسس ػػػػ( أف "اإلمبلء فُّٗ: كيؤكد إبراىيم )د.ت

كالصرؼ كسيلة لصحة الكتابة من الناحية اؼبهمة يف التعبَت الكتا ، كإذا كانت قواعد النحو 
 اإلعرابية، كاالشتقاقية، فإف اإلمبلء كسيلة ؽبا من حيث الصورة اػبطية".

كنظران ألف طبلب الصف اػبامس مرحلة كس  ما بُت بداية اؼبرحلة االبتدائية، كهنايتها، فهم 
  العر ، كىم يف طريقهم إُف درسوا قدرا ال بأس بو من اؼبهارات اإلمبلئية، كمهارات الكتابة، كاػب
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هناية سلم اؼبرحلة االبتدائية، فهي مرحلة حرجة ألف الطالب الذم ينتقل من الصف اػبامس إُف 
السادس ضعيف اؼبستول يف اؼبهارات اإلمبلئية يظل ضعيفا يف السنوات اؼبقبلة، كردبا الزمو ىذا 

دائي ىو آخر صف دراسي يتم الًتكيز الضعف إُف هناية دراستو اعبامعية، ألف الصف اػبامس االبت
فيو على اؼبهارات اإلمبلئية كاليت ىي أساس الكتابة العربية مثل: اؼبد بأنواعو، كالتنوين، ككتابة اؽبمزات 

 اؼبختلفة، كأؿ القمرية كالشمسية، كالتنوين، كاأللف اللينة كغَتىا من مهارات الكتابة العربية.
علمية يف ميداف تعلم كتابة اإلمبلء الدراسات الإجراء  كىثيرـ( أنو  َُُِكلقد ذكر جػابر )

كتشخيصها كالكشف ، لدراسة األخطاء اإلمبلئية الشائعة اليت يقع فيها الناشاة أثناء عملية التعلم
قن تعيق تعلم ػػتػػػػػإف َف تي  عنها، كيف ذلك دليل كاضح على ما حظيت بو ىذه اؼبهارة من اىتماـ ألهنا

كتعطل عملية ، كربصيلهم، كربد من قدرهتم على التعبَت عن أفكارىم أدائهم الناشاة، كتقلل من
االتصاؿ لديهم، ألف اػبطأ الكتا  يف اإلمبلء قد يكوف سببان يف تغيَت اؼبعٌت كيشوه الكتابة، كيعوؽ 

ا الطلبة كلم مع تزيدفهم اعبملة، كتزداد ىذه األنبية إذا عرفنا أف ىذه األخطاء اإلمبلئية الشائعة 
ارتقى الواحد منهم إُف صف أعلى كإُف مرحلة دراسية أخرل من مراحل التعليم، األمر الذم يتطلب 

على العملية الًتبوية الكشف عن األخطاء الشائعة كحصرىا ككضع اػبط  العبلجية  من القائمُت
 البلزمة للحد كالتقليل منها.

الصف اػبامس االبتدائي ( على طبلب ُّٓ-ُّْ: ـُٖٔٗكيف دراسة قاـ هبا شحاتة )
أف أسباب الضعف اإلمبلئي  للوقوؼ على أسباب تدين مستول الطبلب يف اإلمبلء، توصل إُف

 كمتنوعة، منها: متعددة
إرىاؽ اؼبعلم بكثرة اغبصص، كاإلشرافات، مثل:  أسباب مرتبطة باإلدارة اؼبدرسية: -ُ

إُف نقل الطالب الضعيف كاؼبناكبات، كارتفاع كثافة الفصوؿ، كالنقل اآلِف الذم يؤدم 
 مع الطالب القوم.

مثل: كجود صعوبة يف حذؼ أك زيادة حركؼ بعض  أسباب ترجع إُف اؼبادة الدراسية: -ِ
الكلمات، أكيف نطق ككتابة بعض الكلمات اليت ذبتمع فيها حركؼ معينة مثل الضاد 

طبسة  كالطاء، كالصاد كالطاء، كالسُت كالطاء، كالتضعيف، أك يزيد بناء الكلمة عن
 أحرؼ، كصعوبة رسم اؽبمزات، كاأللف اللينة.

مثل: إنباؿ متابعة أخطاء التبلميذ الشائعة،  أسباب ترجع إُف اؼبعلم كطريقة تدريسو: -ّ
كعدـ تقدمي العبلج اؼبناسب ؽبا، التأخر يف القراءة كعدـ استخدامها كمدخل لتعليم 
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اليدكم على كتابتها، كعدـ رب  اإلمبلء، إنباؿ أسس التهجي السليم للكلمة، كاؼبراف 
 دركس اإلمبلء باؼبواد الدراسية األخرل، كإنباؿ تدريس قواعد اإلمبلء.

مثل: الًتدد كاػبوؼ، كعدـ الثقة اؼبتوفرة لديو عند الكتابة،  أسباب ترجع إُف التلميذ: -ْ
 التعب الذم يطرأ على بعضهم أثناء الكتابة، عدـ قدرهتم على سبييز األصوات اؼبتقاربة

 يف اؼبخرج.
مثل: عدـ تعاكهنم مع اؼبدرسة، كإنباؽبم فحص كتابات  أسباب ترجع إُف أكلياء األمػور: -ٓ

 أبنائهم، كمعاعبة ما يقعوف فيو من أخطاء.
، كىي شديدة الشبو دبا ذكره شحاتة،  لخطأ اإلمبلئيلأسباب كما ذكر زياد )د.ت( ؾبموعة 

عدة عوامل ؾبتمعة كالطالب كطبيعة اللغة ذاهتا، كذكر أهنا  كلكن زيػػػػػػػػاد حصر ىذه األسباب يف اؼبعلم
كال يصح فصلها عن بعضها البعض، إذ إف العبلقة بينها كثيقة الصلة، كال ، ألهنا متداخلة كمتشابكة

  ىذه األسباب ما يأيت: ينبغي أف نلقى بالتبعة على عنصر من ىذه العناصر دكف غَته، كأىم
كما يرتب  بو من ضعف اؼبستول، كقلة اؼبواظبة على  :نفسوعود إُف التلميذ أسباب ت -ُ

أك شركد فكره، أك إنبالو كعدـ مباالتو كتقديره ، اؼبراف اإلمبلئي، أك ضحالة ذكائو
اؼبختارة، أك نتيجة   عليو اؼبعلم القطعة يلللمسؤكلية، أك عدـ إرىاؼ ظبعو عندما يبي 

ت السمع، أك بطيء الكتابة فبا يفوِّ  لًتدده كخوفو كارتباكو، كقد يكوف ضعيف البصر أك
الكلمات، أضف إُف ما سبق عدـ االتساؽ اغبركي، كالعيوب   عليو فرص كتابة بعض

اؼبماثلة يف النطق كالكبلـ، كعدـ االستقرار االنفعاِف كما يؤكد ذلك علماء النفس 
 كالًتبويوف. 

تكوف القطعة اؼبختارة  اإلمبلء، فأحيانا  فبثلة يف قطعة :عود إُف خصائص اللغةأسباب ت -ِ
ثر فيها ، أك تكللتطبيق على القاعدة اإلمبلئية أعلى من مستول التبلميذ فكرة كأسلوبان 

ر اغبرؼ باختبلؼ كقواعدىا اإلمبلئية، كاختبلؼ صو  الكلمات الصعبة يف شكلها
 كما إُف ذلك.  فصل اغبركؼ ككصلها أك نتيجة موضعو من الكلمة

يكوف سريع النطق، أك خافت الصوت، أك غَت معٍت باتباع  فقد اؼبعلم: عود إُفأسباب ت -ّ
األساليب الفردية يف النهوض بالضعفاء أك اؼببطاُت، أك ال يبيز عند نطقو للحركؼ بُت 

كقد يكوف اؼبعلم ضعيفنا يف ، بعضها البعض، كخاصة اغبركؼ اؼبتقاربة األصوات كاؼبخارج
ال يتبع أسلوبنا جيدنا يف تدريسو، أضف  إعداده اللغوم غَت متمكن من مادتو العلمية، أك
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إُف أف مدرسي اؼبواد األخرل قد ال يلقوف باالن إُف أخطاء التبلميذ، كإرشادىم إُف 
 الصواب. 

ـ( أف أسباب تدين مستول القراءة كالكتابة لدل طبلب اؼبرحلة َُِِكما ذكر العبيدم )
 االبتدائية يرجع إُف:

 ل األكُف من التعليم االبتدائي.التأسيس الضعيف للتلميذ يف اؼبراح -ُ
 قلة توفر الوسائل التعليمية اػباصة بتدريس اللغة العربية. -ِ
 قلة تدريب التبلميذ على الكبلـ مثل إشراكهم يف الندكات. -ّ
 ندرة استخداـ طرائق تدريس تعتمد على تفاعل التبلميذ كمشاركاهتم. -ْ
 ضعف القدرة لدل بعض اؼبعلمُت على ضب  الصف. -ٓ
 الصفوؼ اؼبدرسية بالتبلميذ.ازدحاـ  -ٔ
 .كتربويان  إلعداد اؼبهٍت للمعلمُت أكاديبيان ضعف ا -ٕ

ـ( من خبلؿ دراسة قامت هبا على طالبات الصف الرابع َُٖٗكما أشارت القاضي )
االبتدائي يف مدارس البنات دبكة اؼبكرمة، إُف أف سبب الضعف اإلمبلئي يف اؼبرحلة االبتدائية يعود 

  طريقة التدريس الشائعة، كقلة شرح قواعد اإلمبلء.بالدرجة األكُف إُف
ـ( من خبلؿ دراسة أجراىا لتقومي األداء ُٖٔٗـ( ما توصل إليو شحاتة )ُٕٗٗكأكد سعيد )

ربية السعودية، كحدد نفس اإلمبلئي لتبلميذ الصفوؼ العليا من اؼبرحلة االبتدائية يف اؼبملكة الع
كطبيعة اؼبادة الدراسية،  كاليت تتمركز حوؿ اؼبعلم كالطالب تةالعوامل كاألسباب اليت توصل إليها شحا

 كأكلياء األمور، كأكد على أف ىذه العوامل متداخلة. كنظاـ التعليم ؼبدرسةكا
كآراء الباحثُت، قبد أف ىذه الدراسات قامت  الضوء على ما مت عرضو من دراسات كبإلقاء

على كجهة نظر كاستفتاء آراء الطبلب كاؼبدرسُت، كبعضها اؼبشرفُت الًتبويُت، كَف تستعن بآراء اػبِباء 
 يف ؾباؿ الًتبية.

كما أف معظم ىذه العوامل كاألسباب اليت ذكرىا الباحثوف يبكن التغلب عليها من خبلؿ 
للطالب سواء يف اؼبدرسة، أك يف اؼبنزؿ، كحث اؼبعلمُت على بذؿ اعبهد،  تنظيم البياة التعليمية

 كالتعاكف مع إدارة اؼبدرسة، كتشجيع الطبلب، كبث ركح اؼبنافسة فيهم.
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كيرل الباحث أف السبب الرئيس لضعف مستول طبلب اؼبرحلة االبتدائية عامة، كطبلب 
ُت على الطرؽ التقليدية يف تدريس اؼبهارات الصف اػبامس خاصة يف اإلمبلء يكمن يف اعتماد اؼبعلم

 اإلمبلئيػػػة.
 كىذه الطرؽ تسَت كاآليت:

لي اؼبعلم قطعةن إمبلئية على الطبلب دكف مراعاةو أم مهارة تناقشها أك تعاعبها. -ُ  يبي
 بعد كتابة الطبلب ذبمع الدفاتر منهم، كيقـو اؼبعلم بتصحيحها. -ِ
كيكتب الطالب الكلمة اليت أخطأ فيها يف  من اؼبعلمُت من يكتب القطعة على السبورة، -ّ

 الصفحة اؼبقابلة كتابةن سليمةن، كيكررىا عدة مرات.
 ىناؾ من اؼبعلمُت من يستعُت بالطبلب اؼبمتازين يف التصحيح. -ْ
 ػوؿ:ن القػكيبكػ

إف عدـ استخداـ طرؽو حديثة أك إسًتاتيجيات تعليمية فعَّالة كنشطة يف تعليم اإلمبلء للمرحلة 
ئية كاف سببان قويان من أسباب ضعف مستول طبلب اؼبرحلة االبتدائية عمومان، كطبلب الصف االبتدا

 اػبامس االبتدائي على كجو اػبصوص.
 الطرق المتبعة في تدريس اإلمالء في المرحلة االبتدائية:

اؼبػػادة األسػػلوب أك الطريقػػة الػػيت تقػػدـ هبػػا اؼبػػادة العلميػػة ؽبػػا أثػػر كبػػَت يف بقػػاء زمػػن الػػتعلم ؽبػػذه 
أك الكوميديػة، أك اؼبسػرحية الػيت قمنػا بعرضػها يف  لمُت، فنحن نذكر اؼبواقف اؼبضػحكةالعلمية عند اؼبتع

اؼبرحلػػػة االبتدائيػػػة أك اؼبتوسػػػطة، أك األدكار الػػػيت اشػػػًتكنا فيهػػػا الختبػػػار ذبربػػػة مػػػا يف اؼبعمػػػل، أك عػػػرض 
، اؼبواقػف ال سبحػى مػن ذاكػرة اإلنسػافيف ساحة اؼبدرسة، أك إذاعة كاف لنا دكر فيها، كػل ىػذه رياضي 

 دمت هبا ىذه األعماؿ.بسهولة بسبب األسلوب، أك الطريقة اليت قي كال تنسى 
لنػػا معلػػم اللغػػة العربيػػة، ألنػػو  و كعكػػس ذلػػك كبػػن ال نػػذكر  درس اؽبمػػزة اؼبتوسػػطة، ككيػػف شػػرح

 اذا تعلمنا.، كلكن ال نذكر مكيشرح لنا، كيتحدث إلينا كثَتان كوبفظِّػػنا، كاف يلقننا، 
( ذلك بأف كشػفت عػن الطػرؽ كاإلجػراءات ُُٔ: ـُِٗٗكتؤكد الدراسة اليت قاـ هبا شحاتة )
 :يتمن عينة الدراسة، كىي كاآل % ٕٓاؼبتبعة يف تدريس مادة اإلمبلء، كقد ذكرىا 

 .على السبورة أك شفاىةن  إعبلف اسم الدرس كتابةن  -ُ
 بلت.إمبلء نص نثرم من كتاب القراءة أك الصحف كات -ِ
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 صبع الدفاتر كتصحيحها. -ّ
 ب كل تلميذ أخطاءه بنفسو.كتابة النص على السبورة حبيث يصوِّ  -ْ
 يضع اؼبعلم درجة على ذلك. -ٓ

 :يتكما كشفت الدراسة عن طرؽ تصحيح دفاتر اإلمبلء، كىي كاآل
، كيقتصػػر التصػػحيح علػػى كضػػع خػػ  بلػػوف أضبػػر ربػػت عػػن طريػػق اؼبعلػػم فػػوران  -ُ

 فوقو، كتعطى الدرجة اؼبناسبة. اػبطأ اللغوم، ككتابة الصواب
م قلػػػكتابػػػة الػػػنص علػػػى السػػػبورة، كمطالبػػػة التبلميػػػذ بالتصػػػحيح ألنفسػػػهم بإمػػػا   -ِ

 عطى الدرجة اؼبناسبة.رصاص، ْث ذبمع الدفاتر، كتوقع من اؼبعلم، كتي 
يف مراحػل تعلػيم مػا قبػل اعبامعػة هبػد أف  اإلمػبلء من يراقب سػَتـ( أف َُِّكيذكر البيدؽ )

اؼبرحلػػػة االبتدائيػػػة، ْث تكػػػوف اإلعداديػػػة مراجعػػػة ؼبػػػا سػػػبقت دراسػػػتو، ْث يف الثانويػػػة زبتفػػػي أساسػػػها يف 
 . ؟ فيها اإلمبلء االبتدائية ىي األساس، فكيف تتم حصة إذنا .اإلمبلء

 طريقػػػة لكػػػنإف لئلمػػبلء قواعػػػد كمػػػا أف للنحػػػو قواعػػد، كللنحػػػو زمػػػن يعػػػادؿ زمػػػن اإلمػػبلء، 
فػي ف كيػف؟ س كػذلك؟درَّ فبل تي  اإلمبلء س دراسة مقصودة مباشرة، أمادرَّ يي  النحوف ،دريسهما ـبتلفةت

النحو تتبع الطريقة القياسػية الػيت تبػدأ مػن القاعػدة، ْث تنفػذ علػى األمثلػة، أك الطريقػة االسػتنتاجية الػيت 
أك بالػدما بينهمػا. أم أف القاعػػدة تكػوف كاضػحة سػواء أجػػاءت  أ مػن األمثلػة كتنتهػػي إُف القاعػدةتبػد
 .كتتكرر من خبلؿ األمثلة كالتطبيق كاغبل كالتدريبات ، كتتضحأـ بعدان  قببلن 

 يػػدخل اؼبعلػػم فيملػػي القطعػػة الػػيت اقتبسػػها مػػن أم كيػػف؟. ال ذلػػك؟ اإلمػػبلء فهػػل وبػػدث مػػع
فمػاذا تكػوف  فقػ ؟ كتػاب، كالػيت ربتػوم علػى تطبيػق القاعػدة الػيت َف يشػرحها، ْث ينشػغل بالتصػحيح

طػػػوؿ كقػػػت  كتكػػػوف سػػػأـ اؼبعلػػػم، القاعػػػدة، كعػػػدـ معرفػػػة الطالػػػب هبػػػاب ؛ لغيػػػاتكػػػوف ضػػػعفان  النتيجػػػة؟
إذا حػػػدث ذلػػػك فسػػػتكوف النتيجػػػة اسػػػتمتاع الطالػػػب كاؼبعلػػػم  كػػػالنحو ؟ اإلمػػػبلء فمػػػىت تػػػدرس، الفػػراغ

 .عند الطالب الكتابة باإلمبلء، كتتضح القوة يف
 الب:ـة الشائعة بين الطـاء اإلمالئيـنماذج من األخط

( للوقػوؼ علػى األخطػاء اإلمبلئيػة الشػائعة ُِٖ-ُِٔ: ـََِٔد )هبػا زايػػػأظهرت دراسة قاـ 
 بُت الطبلب أف أىم األخطاء اليت يقع فيها الطبلب ىي:
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األلف اللينػة أك اؼبقصػورة: عػدـ قػدرة الطػبلب علػى التفريػق بػُت األلػف اؼبقصػورة القائمػة،  -ُ
 كاأللف اؼبقصورة على شكل الياء.

 كضع الشدة على حرؼ البلـ.األظباء اؼبوصػػػولة: عدـ  -ِ
 كتابة إف شاء ا: يكتبوهنا هبذه الطريقة )إنشاء ا(. -ّ
 اػبل  بُت كتابة ماة كمائة. -ْ
 لعدـ قدرة الطبلب على التفريق بينهما.بوطة كاؼبفتوحة يف الكتابة: اػبل  بُت التاء اؼبر  -ٓ
 دالالت األلفاظ.عدـ التفريق بُت اغبركؼ اؼبتقاربة يف اؼبخرج: يؤدم إُف خل  يف فهم  -ٔ
كتابػػة اؽبمػػزة اؼبتوسػػطة: يف غػػَت موضػػعها، أك عػػدـ كضػػع اغبركػػة اؼبناسػػبة علػػى اؽبمػػزة، أك  -ٕ

 عدـ استخداـ قواعد كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة يف أثناء الكتابة.
 كتابة اؽبمزة اؼبتطرفة: عدـ كتابتها يف غَت مكاهنا، كعدـ استخداـ قاعدهتا.   -ٖ
 أيت اػبطأ من ترصبة الصورة الصوتية إُف خطية.اغبركؼ اليت تنطق كال تكتب: كي -ٗ
 حذؼ ألف كاك اعبماعة. -َُ

كيػػرل الباحػػث مػػن خػػبلؿ خِبتػػو يف ؾبػػاؿ التػػدريس أف األخطػػاء اإلمبلئيػػة الشػػائعة عنػػد طػػبلب 
اؼبرحلػػة االبتدائيػػة تػػؤدم إُف ربريػػف اؼبعػػٌت، كغمػػوض الفكػػرة، كتشػػويو الكتابػػة، كىػػذه األخطػػاء ال زبػػرج 

 ؼبهارات اإلمبلئية منها:عن حيز ؾبموعة من ا
 اػبل  يف كتابة بعض اغبركؼ اؼبتشاهبة يف النطق كالكتابة: كالطاء، الظاء، الضاد. -
 كتابة النقطتُت ربت األلف اؼبقصورة اليت تأيت على شكل الياء مثل اغبرؼ )إِف(. -
 اػبل  يف كتابة األلف اؼبقصورة يف هناية األظباء كاألفعاؿ كاغبركؼ. -
 قصَتة عبارة عن حركة طويلة.كتابة اغبركة ال -
 اػبل  يف كتابة التاء اؼبفتوحة كاؼبربوطة كاؽباء. -
 عدـ التفرقة بُت البلـ الشمسية كالبلـ القمرية يف النطق كالكتابة. -
 اغبركؼ اليت تنطق كال تكتب مثل كلمة ىذا كىذه كىذاف كلكن. -
 طرفة.كتابة اؽبمػػػػػزة جبميع أشكاؽبا: الوصل كالقطع كاؼبتوسطة كاؼبت -
 مهارة التنوين بأشكالو اؼبختلفة، كخاصة ألف تنوين النصب. -
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 ػة: األلف، الواك، الياء.مهارة اؼبػػد بأنواعو الثبلثػػػػ -
 كللفائدة يبكن عرض مباذج من ىذه األخطاء يف اعبدكؿ اآليت:

 ( يوضح بعض األخطاء اإلمالئية الشائعة بين طالب المرحلة االبتدائية٘جدول رقم )
 

 ارةــالمه التصحيح الخطــأ الشائع

 اغبركؼ اؼبتشاهبة الضالُت الظالين
 =      = الضغػػ  الظغـط
 إضافة ياء ؼبخاطبة اؼبؤنث أنتً  أنتـــي
 =         = قرأتً  قـرأتــي
 =         = كنتً  كنتــي
 اغبركؼ اليت تنطق كال تكتب ىػػذا ىـــاذا
 =         = ىذه ىـــاذه
 =         = ىػػؤالء ىــاؤالء
 =         = لكػػن الكـن
 كتابة النقطتُت ربت األلف اؼبقصورة إلػػػػػى إلــي
 =         = علػػػػػى علــي
 اػبل  يف كتابة األلف اؼبقصورة أسبنػػػػػى أتمنــا
 =         = دعػػػػا دعـــى

 =         = استحيػػا استحيى
 ة حركة طويلةَت كتابة اغبركة القص لسػػػتي  لستو
 =         = كبػػػػػػني  نحنـو

 كتابة التنوين نوف  مدرسػػػةه  مدرستن
 =        = عمومػػػان  عمومن
 اػبل  يف كتابة التاء اؼبربوطة كاؼبفتوحة كاؽباء معرفػػػة معرفت
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 =        = ميػػػاه ميـاة
 =        = فقػػػػو فقــة

 نبزة الوصل كالقطع استمع إستمع
 =       = إنسػػػاف انسـان
 =        = الطالب ألطالب
 =        = اسػػم إســم

 
 :مالئيةهارات اإلمال تنميةعالج الضعف اإلمالئي و دور التعلم النشط في 

ا دكر حضارم يف بنػاء اتتمعػات، مالكتابة ؽبالقراءة ك ( أف ُْٓ-ُْْ: ـََِٕيذكر صبعة )
النػػي صػػلى ا عليػػو كسػػلم مػػا إف بػػدأ يف تشػػييد اتتمػػع اؼبثػػاِف باؼبدينػػة حيػػث أمػػر بعػػض كلػػذلك فػػإف 

أصػػحابو بتعلػػيم صػػبياف اؼبسػػلمُت القػػراءة كالكتابػػة، كشػػجع عليهػػا بػػأف جعػػل فػػداء بعػػض األسػػرل مػػن 
الكفػػػار تعلػػػيمهم عػػػددا مػػػن صػػػبياف اؼبسػػػلمُت القػػػراءة كالكتابػػػة، كذلػػػك عقػػػب االنتصػػػار يف غػػػزكة بػػػدر 

 ل.الكِب 
الكتابػػػة يف اللغػػػة العربيػػػة، كالػػػيت يدرسػػػها طػػػبلب الصػػػف اػبػػػامس اإلمػػػبلء ك أمػػػا بعػػػض مهػػػارات 

( يف كتابػػو )مهػػارات ْ-ّ: ـَُِِاالبتػػدائي يف مػػدارس اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية يعرضػػها ؿبمػػػػػود )
كاؽبػاء، اؽبمػػزة االبتدائيػة كاؼبتوسػطة كاؼبتطرفػة، ألػػف  ة العربيػة(، كىػي: التػاء اؼبفتوحػػة كالتػاء اؼبربوطػةالكتابػ

الوصل كنبزة القطع، اغبركؼ اليت تنطق كال تكتػب كالعكػس، الػبلـ الشمسػية كالػبلـ القمريػة، عبلمػات 
 الًتقيم.

بأنػػػػو ذكػػػػر مسػػػػح ؼبهػػػػارات اإلمػػػػبلء الػػػػيت يتقنهػػػػا  (ِٕ-ْٗـ: ُِٖٗ) كرمضػػػػاف كذكػػػػر شػػػػحاتة
س عشػػرة مهػػارة ىػػي: اؼبػػد بأنواعػػو، كالتنػػوين بأنواعػػو، كالػػبلـ الشمسػػية تبلميػػذ اؼبرحلػػة االبتدائيػػة عػػن طبػػ

كالػػػبلـ القمريػػػة، كتػػػاء التأنيػػػث، كاؽبمػػػزة يف أكؿ الكلمػػػة كيف كسػػػطها كآخرىػػػا، كاأللػػػف اللينػػػة، كإبػػػداؿ 
  اغبركؼ، كقلب اغبركات، كاغبركؼ اليت هبب أف ربذؼ اصطبلحان. 

عربيػػة لفػػًتة طويلػػة َف هبػػد معلمػػان كاحػػدان يسػػتخدـ كمػػن خػػبلؿ عمػػل الباحػػث معلمػػان ؼبػػادة اللغػػة ال
طرقان حديثػة يف تعلػيم اؼبهػارات اإلمبلئيػة يف اؼبرحلػة االبتدائيػة يف اؼبػدارس الػيت عمػل هبػا اللهػم إال قلػيبلن 
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جػػدان يف مرحلػػة الصػػفوؼ األكليػػة، كاقتصػػر تغيػػَتىم، كتطػػويرىم علػػى اسػػتخداـ بطاقػػات تعليميػػة ملصػػقة 
 على السبورة.
 وؿ:يبكن القػػكؽبذا 

إف استخداـ اؼبعلمُت طرقان تقليدية كالتلقُت كااضرة كاإللقاء يف تعلػيم اإلمػبلء أدل إُف ضػعف 
 مستول الطبلب يف مهارات الكتابة اإلمبلئية.

ـ( أف صعوبة تعلم ىذه اؼبهػارات ال تكمػن يف اؼبهػارات نفسػها، أك يف ُٖٖٗكيذكر قبم كطو )
يف طريقتنػػا، كأسػػلوبنا اؼبتبػػع إليصػػاؿ ىػػذه القواعػػد، كتيسػػَتىا للمتعلمػػُت، كلػػو قواعػػد اللغػػة العربيػػة، كإمبػػا 

فرضػػػنا أف الصػػػعوبة تنبػػػع مػػػن القواعػػػد أك اؼبهػػػارات نفسػػػها، فإهنػػػا فبكنػػػة الػػػتعلم كاإلتقػػػاف، حيػػػث تتػػػوفر 
 الطريقة الًتبوية الناصبة يف تعلمها.

، كيبكن للػتعلم النشػ  أف يلعػب دكران فعَّػاالن يف ىػذه القضػية،  كلكػن األمػر وبتػاج إُف معلػمو فعَّػاؿو
، كلديو الرغبة يف التغيَت، كالعمل اعباد، كيكوف قادران على إدارة صػفو إدارةن تربويػةن سػليمةن، كإدارة  كنش و

 جلسات التعلم النش .
ـ( أف مػػػػن أسػػػػباب الضػػػػعف اإلمبلئػػػػي عنػػػػد الطػػػػبلب ىػػػػو االعتمػػػػاد يف ََِٖفيػػػػذكر بركػػػػات )

اإلمبلء اؼبنقػوؿ، كاؼبنظػور، كاالختبػارم، كَف سبتػد ىػذه األسػاليب إُف طػرؽ تدريس اإلمبلء على أسلوب 
أخػػػرل ثبػػػت قباحهػػػا يف بعػػػض اللغػػػات األجنبيػػػة، كيبكػػػن اسػػػتخدامها يف تعلػػػيم الكتابػػػة العربيػػػة، مثػػػل 

 أساليب التعلم الذايت، كالفردم، كاإلرشادم.
لػػيت ثبػػت قباحهػػا يف ( أف الػػتعلم الػػذايت مػػن األسػػاليب اُْٖ-ُْٕ: ـُٖٔٗكيؤكػػد شػػحاتة )

 تدريس اإلمبلء يف اللغات األجنبية، كىو يتم من خبلؿ طبس خطوات مرتبػػػػػة كاآليت:
 انظر للكلمة، انطقها، استخدـ الكلمة يف صبلة. نطق الكلمة كمعرفة معناىا: -ُ
مقطعػان مقطعػان،  انظر مقاطعها، كانطق ىذه اؼبقػاطعانظر للكلمة كانطقها،  ل الكلمة:زبيػػػ -ِ

 هتا الكلمة.
انظػػر للكلمػػة، أغمػػض عينيػػك، هتجهػػا، راجػػع لػػًتل مػػا إذا كػػاف ىجػػاؤؾ  تػػذكر الكلمػػة: -ّ

 سليمان أـ ال؟ كيف حالة اػبطأ كرر اػبطوات السابقة مرة أخرل.
اكتػػػب الكلمػػػة علػػػى كبػػػو صػػػحيح، كالحػػػظ كضػػػع الػػػنق  علػػػى اغبػػػركؼ،  كتابػػػة الكلمػػػة: -ْ

 كتب كتابة صحيحة كفق ترتيبو.كراجع كتابتك لتعرؼ أف كل حرؼ  
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غى ِّ الكلمة كاكتبها، كإذا كانت صحيحة كررىا ثػبلث مػرات، كإذا كانػت  إتقاف الكلمة: -ٓ
 خاطاة كرٍر صبيع اػبطوات السابقة مرة أخرل حىت تتعلم ىجاء كل كلمة. 

تة اأخػػرل للػػتعلم الػػذايت، كىػػي شػػديدة الشػػبو دبػػا ذكػػره شػػح تعليميػػة ان أسػػاليبكيػػذكر زيػػػػاد )د.ت( 
يفضػل اسػتعماؽبا للتػدريب الفػردم خاصػة عنػد التبلميػذ الضػعاؼ بلء، ك عن الػتعلم الػذايت يف تعلػم اإلمػ

التلميػػذ كاؼببطاػػُت يف الكتابػػة، كالػػذين تكثػػر أخطػػاؤىم يف كلمػػات بعينهػػا، كتعتمػػد ىػػذه األسػػاليب علػػى 
 :اآليتنفسو، كىي ك

على تكليف التلميذ بأف هبمع من كتاب أساسها غريزة اعبمع كاالقتناء، كتقـو طريقة اعبمػػع: 
، كيكتبها يف بطاقات خاصة، كأف هبمع اؼبفردات اليت تكتب بتاء اءة أك غَته بعض اؼبفرداتالقر 

 مربوطة أك مفتوحة، أك ببلمُت، أك مفردات ينطق آخرىا ألفنا، كلكنها تكتب ياء، كغَتىا.
على اقتناء التلميذ بطاقات أك ىذا األسلوب  عتمدكي بلء:ػػػػػالبطاقات اؽبجائية أك مفكرة اإلم

مفكرة يدكف فيها القواعد اإلمبلئية مع بعض الكلمات اليت زبضع ؽبا، فيدكف على سبيل اؼبثاؿ قاعدة  
اؼبتوسطة على الياء، ْث هبمع طائفة من اؼبفردات اليت رظبت يف كسطها اؽبمزة على الياء،  كتابة اؽبمزة

كمن البطاقات أك اؼبفكرة اإلمبلئية ، ء، مع قاعدهتا، كقس على ذلكأك كلمات تنتهي بألف تكتب يا
قصَتة، أك موضوعات طريفة ربذؼ  أك يكتب فيها قصصان  مع فيها التلميذ األخطاء الشائعةما هب

، على أف ترصد ىذه اؼبفردات على رأس الصفحة، أك أعلى خاليان  كيًتؾ مكاهنا، منها بعض الكلمات
 ًتط فيها أف تكوف ذات صعوبة إمبلئية، ْث يقرأ التلميذ القصة أك اؼبوضوعالقصة أك اؼبوضوع، كيش

 ضعها يف مكاهنا الصحيح.ي، كيستكملها باختيار اؼبفردات اؼبناسبة، ك قراءة جيدة
، شحاتة)كما ذكرىا   تنفيذ عدة إرشادات بطريقة مرتبةكىو عبارة عن  أسلوب اإلرشادات:

 .ـ(ُٖٔٗ
بعػػض اإلسػػًتاتيجيات كاألسػػاليب النشػػطة يف عػػبلج القصػػور يف مػػن خػػبلؿ العػػرض السػػابق لػػدكر 
 بعض اؼبهارات اإلمبلئية يبكن القػوؿ:

إف اسػتخداـ أسػلوب )الػػتعلم الػذايت( يف تعلػػم اإلمػبلء، كعػبلج الضػػعف فيػو، ىػػو مػن األسػػاليب 
كىػو النشطة، كالذم يركز على الطالب يف صبيع مراحلو، فالطالػب ىػو الػذم ينطػق الكلمػة أك اعبملػة، 

ػػى، كىػػو الػػذم يكتػػب، كىػػو الػػذم يكتشػػف خطػػأه كصػػوابو، كالطػػبلب الػػذين يسػػتخدموف  الػػذم يتهجَّ
 أسلوبان منظمان كهذا األسلوب البد كأف وبققوا تقدمان يف التعلم ببل شك.
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فأسػػلوب الػػتعلم الػػذايت يعػػده الكثػػَت ىػػو األفضػػل بػػُت اإلسػػًتاتيجيات التعليميػػة نظػػران ألنػػو وبقػػق 
 يتناسب مع قدراتو، كسرعتو الذاتية يف التعلم، كيعتمد على دافعيتو. لكل متعلم تعلمان 

أمػػا دكر اؼبعلػػم يف اسػػتخداـ أسػػلوب )الػػتعلم الػػذايت( يف معاعبػػة الضػػعف اإلمبلئػػي عنػػد الطػػبلب 
كيأخػػذ دكر اؼبوجػػو كاؼبرشػػد كالناصػػح ب، كتلقػػُت الطػػبل، يبتعػػد عػػن دكره التقليػػدم يف نقػػل اؼبعرفػػةفهػػو 

يف تطػػوير قدراتػػو  طالػػبللكاؼبسػاعدة كتقػػدمي العػػوف  ة تنفيػػذ التعليمػات كاإلرشػػادات،، كمبلحظػػلتبلميػذه
مػػػػن اؼبصػػػػادر  الوصػػػػوؿ إُف اؼبعلومػػػػات كاؼبعػػػػارؼ، كتوجيػػػػو الطػػػػبلب إُف كيفيػػػػة واتػػػػكتنميػػػػة ميولػػػػو كاذباى

 .اؼبتاحة
كإسػػػػًتاتيجياتو بػػػػدكر فاعػػػػل يف عمليػػػػة تنميػػػػة كمبادئػػػػو أسسػػػػو مػػػػن خػػػػبلؿ كيقػػػػـو الػػػػتعلم النشػػػػ  

يف اختيػار  تبلميػذاشػًتاؾ ال اؼبهارات اإلمبلئية عنػد تبلميػذ اؼبرحلػة االبتدائيػة، فمػن خػبلؿ تطبيػق أسػس
اسػػػتخداـ ك هػػػم، تعلمتنػػػوع مصػػػادر ، ك ىػػػداؼ التعليميػػػةيف ربديػػػد األ هماشػػػًتاكده، ك نظػػػاـ العمػػػل كقواعػػػ

 ميذبلتالسماح لل، ك ئهمنفسهم كزمبلأاالعتماد على تقومي ، ك اسًتاتيجيات التدريس اؼبًتكزة حوؿ اؼبتعلم
 تلميػذتعلػم كػل ، ك ثنػاء الػتعلمأجػو مػن الطمأنينػة كاؼبػرح كاؼبتعػة شػاعة كالتقػومي الػذايت، كإ دارة الذاتيػةباإل

، كػػل كتشػػاؼ نػػواحي القػػوة كالضػػعف فيػػوا ك ، علػػى فهػػم ذاتػػو تلميػػذمسػػاعدة ال، ك حسػػب سػػرعتو الذاتيػػة
كربػػدث  لعمػػل يف جػػو مػػن الطمأنينػػة كاؼبتعػػةاىػػذه األسػػس كاؼببػػادئ للػػتعلم النشػػ  تسػػاعد التلميػػذ يف 

 الفائدة بإذف ا.
 :تطبيقيمثــال 

بعػػػػد أف يػػػػتقن الطػػػػبلب مهػػػػارة نبػػػػزيت الوصػػػػل كالقطػػػػع، يبكػػػػن للمعلػػػػم أف يسػػػػتخدـ إسػػػػًتاتيجية 
 .اؼبهارةىذه يف تقومي  اؼبسابقات التعليمية

فيقيِّم مسػتول تعلػم الطػبلب مػن فهو يستخدـ التعلم النش  يف تقومي التعلم يف اغبصة اؼباضية، 
 خبلؿ إسًتاتيجييت التعلم باللعب، كإسًتاتيجية اؼبسابقات التعليمية.

يكتػػب اؼبعلػػم ؾبموعػػة مػػن الكلمػػات الػػيت تبػػدأ هبمػػزة، أك يف كسػػطها، أك يف أخرىػػا، كباسػػتخداـ 
ث اؼبغنػػػػػاطيس تعلػػػػػق ىػػػػػذه البطاقػػػػػات علػػػػػى السػػػػػبورة بػػػػػدكف ترتيػػػػػب، كيقسػػػػػم اؼبعلػػػػػم الطػػػػػبلب إُف ثػػػػػبل

ؾبموعػػات، كيطلػػب مػػنهم كضػػع كػػل كلمػػة عنػػد قسػػمها الصػػحيح، كقػػد قسَّػػم سػػبورة أخػػرل إُف ثبلثػػة 
 أقساـ، قسم اؽبمزة يف بداية الكلمة، كقسم يف كسطها، كقسم يف آخرىا.
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كتتبػػػارل الفػػػرؽ، كتتسػػػابق يف كضػػػع البطاقػػػات يف أماكنهػػػا الصػػػحيحة، مػػػع ربديػػػد الػػػزمن الػػػبلـز 
 الطبلب، كمن ْث تقدمي اؽبدايا للفائزين.لذلك، كتعيُت عبنة ربكيم من 

 من خبلؿ ما تقدـ يبكن القوؿ:
إف إسػػػًتاتيجيات الػػػتعلم النشػػػ  زبػػػرج الطالػػػب مػػػن جػػػو اغبصػػػة إُف جػػػو اؼبػػػرح كاللعػػػب، كلكػػػن 

 اللعب بفائدة، كما يقوؿ )بيل جيتس(: أفكِّر كأنا ألعب، كألعب كأنا أفكر.
 وؿ:تدريس اإلمبلء نستطيع القػػ عددة يفكبعد عرض ىذه األساليب كاإلسًتاتيجيات اؼبت

أهنػػا أفضػػل الطػػرؽ اغبكػػم علػػى ػـز كالتحيػػز لطريقػػة معينػػة يف تػػدريس اإلمػػبلء، ك إنػػو مػػن اػبطػػأ اعبػػ
قف على عوامل متعددة منها اليت تؤدم إُف تعلم منشود، ألف قباح أم طريقة أك أسلوب يف التعلم يتو 

كاؼبػػػادة الدراسػػػية، كتػػػوفر الوسػػػائل التعليميػػػة، كالتعػػػاكف بػػػُت البيػػػت  ،كاألسػػػرة الطالػػػب كاؼبعلػػػم كاؼبدرسػػػة
 كاؼبدرسة.

كاؼبعلم الناجح حبكػم قربػو مػن طبلبػو، كمعرفتػو هبػم يسػتطيع أف ىبلػق جػوان مناسػبان داخػل الفصػل 
كخارجػػو بالتعػػاكف مػػع كِف أمػػر الطالػػب، كمػػع إدارة اؼبدرسػػة، كىػػو قػػادره علػػى جعػػل مػػادة اإلمػػبلء مػػادة 

ليسػػت منفػػرة للطػػبلب مػػن خػػبلؿ اسػػتخدامو طرقػػان كاضػػحةن يف الػػتعلم، تسػػاعد الطػػبلب علػػى مشػػوقة ك 
 تنمية حصيلتهم اللغوية، كإشاعة جو اؼبرح كالبشاشة يف الفصل دكف تفري  يف إدارة الصف. 

 ة:يالمرحلة االبتدائ تالميذخصائص 
كالعطػف، كؽبػذا  بػالكثَت مػن الرضبػة، فحباىػا عاليػةو  اإلسػبلـ بالطفولػة، ؼبػا ؽبػا مػن منزلػةو  ٍتلقد عي 

ب يف اختيػػار صػػاحبة الػػدين، فقػػد اعتػػٌت بالطفػػل مػػن قبػػل كالدتػػو، فػػأمر باختيػػار الزكجػػة الصػػاغبة، كرغَّػػ
تػػنكح اؼبػػرأة ألربػػع: ؼباؽبػػا، كعبماؽبػػا، كغبسػػبها، كلػػدينها، فػػاظفر بػػذات ) فقػػاؿ صػػلى ا عليػػو كسػػلم:

 .عن أ  ىريرة. ركاه أبو داكد كالنسائي (الدين تربت يداؾ
د عنها أطفاؿ، حيث أراد ؽبػا الشػرعية أم عبلقة غَت شرعية يبكن أف يتولَّ اإلسبلـ  ـحرَّ كذلك 

كدعػا إُف تكػوين األسػرة الشػرعية ، ـ سػبحانو الزنػارَّ ػػكاؼبؤىلة مادينا كمعنوينا الحتضاف اؼبولود فح، اؼبطلقة
  سليمان، اجتماعيان، يتأثر دبجتمعو، كيؤثر فيو.فيظهر منذ بداياتو كائننا ، اليت تتلقى الطفل يف النور

باختيػػػار االسػػػم اغبسػػػن، كالعقيقػػػة، كالتعلػػػيم، فػػػأمر ٍت اإلسػػػبلـ بالطفػػػل بعػػػد كالدتػػػو كػػػذلك عيػػػ
 كاألمن، كالغذاء، كالكساء، كالدكاء، كاغبماية، ككل ما وبفظ ؽبذا الطفل حياة كريبة.
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،  صبيػػػع مراحلهػػػا كقبػػػل أف تػػػرل النػػػورعنايػػػة اإلسػػػبلـ بالطفولػػػة يفـ( أف َُِِكتػػػرل امػػػدم )
كعػػدـ اإلنبػػاؿ حفاظنػػا فبيػػزنا علػػى ىػػذه الثػػركة البشػػرية مػػن أف يهػػدرىا ، كحػػث الوالػػدين علػػى االىتمػػاـ

 .إنباؿ أك تتناكؽبا أيد منحرفة زبرج للمجتمع شخصيات هتدد أمنو كتشل إنتاجيتو
سػػتقبل م لبنػػاءربػػرص عليػػو األمػػم  ،ر حيػػوممػػأتنشػػاة سػػليمة االىتمػػاـ برعايػػة الطفػػل كتنشػػاتو ف
أمنياهتػا يف  لؤلمػمفتحقػق  ،فبقدر اإلعداد السليم ؽبذه الشروبة مػن اتتمػع يكػوف اؼبتوقػع منهػا ، أفضل

رعػػى  كؽبػػذاككثػػَتنا مػػا يػػًتدد علػػى األظبػػاع أف أطفػػاؿ اليػػـو ىػػم رجػػاؿ الغػػد، ، التحػػديات الػػيت تواجههػػا
كل كسػائل العنايػة كاغبمايػة مػن قبػل أف يػأتوا إُف ىػذه اغبيػاة،   ، كقدَّـ ؽبااإلسبلـ ىذه الفاة من اتتمع

 كأثناء تكوهنم يف أرحاـ أمهاهتم، كمن بعد الوالدة.
( أف تلميػػػذ اؼبرحلػػػة األساسػػػية األكُف بشػػػكل عػػػاـ ِّ: ـََُِكيػػػذكر أبػػػو جبللػػػة كعليمػػػات )

ىػػو الػػذم يتعػػرؼ يتميػػز بالتقػػارب مػػن حيػػث النمػػو، كمػػن حيػػث اػبػػِبات كاغباجػػات، كاؼبعلػػم النػػاجح 
علػػػى خصػػػائص مبػػػو التبلميػػػذ كحاجػػػاهتم كميػػػوؽبم كاىتمامػػػاهتم، كوبػػػاكؿ أف ىبطػػػ  تعليمػػػو كفػػػق تلػػػك 
األمػػور، فاألطفػػاؿ يتميػػزكف بكثػػرة اغبركػػة، كحػػب االسػػتطبلع، ككثػػرة األسػػالة، كضػػعف اػبػػِبة السػػابقة 

  لسليم. لديهم، لذلك ال بد من هتياة الظركؼ ايطة هبم حبيث تساعدىم على النمو ا
ل ىػػػػػو ؿبػػػػػور العمليػػػػػة التعليميػػػػػة، فعلػػػػػى الًتبيػػػػػة أف تسػػػػػتجيب ػبصػػػػػائص مبػػػػػوه، فػػػػػذا الطىػػػػػ كألفَّ 

 .كاحتياجاتو اعبسمية إُف جانب الًتبية كالتعليم
( أف التعلػػيم األساسػػي ىػػو اللبنػػة األساسػػية للتعلػػيم  ُّ: ـََُِفػػَتل أبػػو جبللػػة كعليمػػات )

سػػنوات تشػػكيل شخصػػيتو، كتشػػكيل عػػادات الدراسػػة، كلػػو، كالسػػنوات األكُف مػػن حيػػاة التلميػػذ ىػػي 
 كؽبا انعكاساهتا على شخصية كنفسية التبلميذ، لذلك هتتم كل دكؿ العاَف هبذه اؼبرحلة اىتمامان بالغان.

ـ( أف ىػػذه ُٖٓٗعبػػد الػػرزاؽ ) نقػػبلن عػػن( ِّـ: ََُِأبػػو جبللػػة كعليمػػات )كيػػذكر أيضػػان 
األطفاؿ مػن ؾبتمػع معػُت علػى اخػتبلؼ أكضػاعهم االقتصػادية اؼبرحلة ىي البوتقة اليت هبتمع فيها كل 

كاالجتماعية ليخرجوا منها، كلديهم األساسيات اليت تعػد اغبػد األدل للمواطنػة، فهػي نقطػة البدايػة يف 
 ربقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

الطفولة  ( أف ألنبية ىذه اؼبرحلة فقد عمد علماء النفس إُف تقسيم مراحلد.تكيرل حنفػػػي )
د ىذا التقسيم على أساس النمو اعبسمي للطفل، كما يواكب ىذا النمو من تمإُف طبس مراحل، كيع

 خصائص نفسية، كمبو عقلي، كلغوم، كىذه اؼبراحل ىي:
 .مرحلة الطفولة األكُف: كتبدأ من الوالدة حىت سن ثبلث سنوات -ُ
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 .إُف ست سنوات سنوات مرحلة الطفولة اؼببكرة )الطفولة الثانية(: من ثبلث -ِ
 .إُف تسع سنوات سنوات مرحلة الطفولة اؼبتوسطة )الطفولة الثالثة(: من ست -ّ
 .مرحلة الطفولة اؼبتأخرة: كسبتد من سن التاسعة إُف الثانية عشرة -ْ
 .مرحلة اؼبراىقة: اليت تبدأ من سن الثالثة عشرة -ٓ

االبتدائية يف الفاة العمرية من كمن ىذا اؼبنطلق، كعلى ضوء ىذا التقسيم يقع تبلميذ اؼبرحلة 
، أم أف اؼبرحلة االبتدائية سبتد لتشمل مرحليت الطفولة اؼبتوسطة كاؼبتأخرة، كمن ىنا  ( عامان ُِ -ٔ)

كاف لزاما علينا التعرؼ على خصائص ىاتُت اؼبرحلتُت للتعرؼ على مبلمح شخصية تلميذ اؼبرحلة 
 االبتدائية، كظباهتا.

أف الطفل فيما بُت اػبامسة كالسابعة يصبح على كجو العمـو  (ِٕ: ـُٖٗٗيذكر إظباعيل )
فيما بعد السابعة حىت تأيت الطفرة التالية اليت  ، كأقل ظبنة، ْث يسَت مبوه بب ء شديد نسبيان كثر طوالن أ

تتميز هبا مرحلة اؼبراىقة، كيكوف الطفل من النواحي اعبسمية، كالعقلية، كاالجتماعية أقرب للكبَت منو 
، كإف َف يكن ذلك بشكل تاـ، كاؼبتوقع منو أف يكوف أكثر كفاءة يف لطفل الذم كاف عليو سابقان إُف ا

 يف عبلقاتو االجتماعية فبا كاف عليو قبل ذلك. التفكَت، كأكثر نضجان 
 :الحركيالجسمي و النمو 
ـ( أف يف بداية ُٖٗٗ) عبد اغبميد( نقبلن عن ّّ-ِّـ: ََُِأبو جبللة كعليمات )يذكر 

اؼبدرسة يكوف مبو التلميذ يف الطوؿ أسرع من مبوه يف الوزف، فيكوف كبيفا بشكل عاـ، كتزاد قابليتو 
للعدكل ببعض األمراض فيكثر غيابو، لذلك هبب على اؼبعلم مراعاة ذلك، كأف ال يثقل على التلميذ 

يكوف التلميذ يف تلك اؼبرحلة. كما يكوف التوافق بُت مبو العضبلت بشكل عاـ غَت مكتمل، لذلك 
 ضعيف السيطرة على عضبلتو الدقيقة فيصعب عليو إجادة الكتابة، فعلى اؼبعلم مراعاة ذلك.

( ٗ-ٔيف اؼبرحلة العمرية من )تنمو العضبلت الصغَتة كالكبَتة أف  (د.تيذكر حنفػػػي )ك 
، اعبسميةكتعلم اؼبهارات ، النشاط الزائدعليو شاىد كما يي   ،سنوات، كوبب الطفل العمل اليدكم

( سنة ىي مرحلة ُِ-ٗتعتِب اؼبرحلة العمرية من ) . ك كاغبركية البلزمة لؤللعاب كاألنشطة اؼبختلفة
كيستمتع األطفاؿ يف . شاىد فيها زيادة كاضحة يف القوة كالطاقةحيث تي ، النشاط اغبركي الواضح
سلق على األشياء، كما التك كالقفز  كاعبرم( سنوات بأكجو النشاط العضلي  ٗ-ٔاؼبرحلة العمرية من )



119 
 

-ٗأهنم يبيلوف بشكل عاـ إُف اغبركة يف ـبتلف أكضاعهم، أما تبلميذ الصفوؼ الثبلثة التالية من )
 .( سنة تنمو لديهم اؼبهارات اغبركية كيتميز أداؤىم بالتناسقُِ

 النمو المعرفي:
 نيةادبرحلة العمليات العي (بياجيو)( أف ىذه اؼبرحلة اظباىا ْٓ-ِّ: ـُٖٗٗذكر إظباعيل )

، كفيها ينتقل الطفل من مرحلة التفكَت اػبياِف كاػبرايف إُف التفكَت اؼبنطقي يف األشياء أك اغبسية
 ُُ-ٔالعينية يف العاَف اي  أم إُف منطق اسوسات، كتصل ىذه اؼبهارة إُف مداىا فيما سن 

 إُف كعيهم بقدراهتم على التذكر.سنة، كيساعد ىذا على ربسُت الذاكرة عند األطفاؿ، ك 
كتعمل اؼبدرسة على إثراء الناحية اؼبعرفية عند األطفاؿ بشكل عاـ، ألهنا تعلمهم مداخل معينة 

 للتعلم، كحل اؼبشكبلت.
ـ( أف يف ىذه ُٖٗٗعبد اغبميد )( نقبلن عن ّّـ: ََُِأبو جبللة كعليمات )كيؤكد 

أم تزداد عبلقاتو باألشياء كمان ككيفان، كيدركها إدراكان  اؼبرحلة تتسع بياة الطفل، كتزداد تفاصيلها،
حسيان ككظيفيان، كيبدأ الطفل بإتقاف اؼبهارات اللغوية كالعقلية، كتبدأ قواه العقلية بالنضا فيصبح قادران 
على التذكر كاػبياؿ كالتفكَت كاالنتباه، كيدرؾ األشياء بكلياهتا ْث تدرهبيان يتمكن من إدراؾ اعبزئيات، 
كيفسر العبلقات، كتنمو ثركتو اللغوية، لذلك ال بد من رب  اؼبعلومات كاؼبعارؼ دبواقف اغبياة حىت 

 تكوف حية كظيفية، فيكوف ؽبا معٌت عند األطفاؿ فيقبلوف على تعلمها. 
 :ويــو اللغـالنم

مرحلة اعبمل ىي  ىذه اؼبرحلة ىي األساس يف اكتساب اللغة، كتعتِبذكر حنفي )د.ت( أف 
اؼبركبة الطويلة، كال يقتصر األمر على التعبَت الشفوم بل يبتد إُف التعبَت التحريرم، أما عن القراءة فإف 

خبلؿ االىتماـ بالصور  وكيظهر ذلك من، قبل االلتحاؽ باؼبدرسة استعداد الطفل ؽبا يكوف موجودان 
كرب  ، عرؼ على اعبملكتتطور القدرة على القراءة بعد ذلك إُف الت، كالرسـو كاتبلت كالصحف

مدلوالهتا بأشكاؽبا، كما أف عدد الكلمات اليت يقرأىا الطفل يف الدقيقة تزداد مع النمو، كيستطيع 
الطفل يف ىذه اؼبرحلة سبييز اؼبًتادفات كمعرفة األضداد، كيتضح تقدـ النمو اللغوم يف ىذه اؼبرحلة من 

داد اؼبفردات كيزداد فهمها، كيزداد إتقاف ( سنة يف كبلـ الطفل كقراءتو ككتابتو، حيث تز ُِ-ٗ)
 .ياػبِبات كاؼبهارات اللغوية، كيبلحظ طبلقة التعبَت كاعبدؿ اؼبنطق
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كتلعب اؼبدرسة دكرا مؤثرا يف النمو اللغوم لدل تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية حيث سبدىم بذخَتة 
 . من اػبِبات اؼبختلفة

 النمو االجتماعي والخلقي:
ـ( أف أطفاؿ ىذه ُٖٗٗعبد اغبميد )( نقبلن عن ّّـ: ََُِأبو جبللة كعليمات )يذكر 

اؼبرحلة يبيلوف إُف اللعب اػبياِف، كوباكؿ كل طفل أف يلعب منفردان، كلكن يف هناية اؼبرحلة يصبح 
كاقعيان، مياالن إُف اللعب مع ؾبموعة، لذلك يفضل استخداـ اللعب اؼبخط  لو، كاؽبادؼ يف تدريس 

 حلة األكُف.اؼبر 
كما أف ىذه اؼبرحلة تشهد بداية الطفل يف تكوين عبلقات مع صباعات الرفاؽ، كىبف تعلقو 
بالوالدين، لذلك يتأثر دبجموعة الرفاؽ، كىنا دكر اؼبعلم يف اختيار الرفاؽ الصاغبُت، كيشجعو على 

 االشًتاؾ يف اعبماعات اؼبدرسية.  
ؼبرحلة يصبح للمدرسة إُف جانب اؼبنزؿ دكرا ( أف يف ىذه اَٖ-ّٔ: ـُٖٗٗيرل إظباعيل )

تنشاة الطفل االجتماعية كاػبلقية، ذلك ألف اؼبدرسة ىي أكؿ ؾبتمع يواجهو الطفل دبفرده أساسيا يف 
كاؼبدرسة االبتدائية ؾبتمع معقد كليس بسيطان بالنسبة غبياة الطفل، فهناؾ بعد خركجو من اؼبنزؿ، 

لرفاؽ، كأحيانان ما يواجو الطفل معايَت متناقضة من ىذه العناصر، التنظيمات اؼبدرسية كاؼبدرسوف، كا
فقد يعجب الرفاؽ أف يكوف الطفل هبلوانان إال أف ىذا الوضع ال يرضي مدرسيو، كحصوؿ الطفل على 
تقديرات عالية يف التحصيل الدراسي يرضي الوالدين، إال أنو يف نفس الوقت قد يكتسب صفة 

كمن  و، أك غَت ذلك فبا يعِب عن مشاعر الرفض لديهم، كعدـ التقبل.الصمَّاـ يف نظر رفاؽ فصل
ناحية أخرل فإف الطفل ال يولد بضمَت أك بأخبلقيات، كلكنها تنمو لديو بالتدريا، كمن كل ىذه 
اػبِبات االجتماعية دبا فيها التناقض من العناصر اؼبختلفة تتشكل الظركؼ اليت تساعد الطفل على 

 كاػبلقي.النمو االجتماعي 
من خبلؿ ما ذيكر كما مت عرضو من خصائص مبو طبلب اؼبرحلة االبتدائية يظهر أف جوانب 
النمو اؼبختلفة ىي اليت تبٍت جسم كشخصية طفل اؼبرحلة االبتدائية، كمن خبلؿ فهم ىذه اعبوانب 

من أجل  قادرين على فهم تصرفاتو، كأعمالو، كقادرين على التعامل معها دبا يناسبها،بإذف نكوف 
 تقومي كهتذيب الشاذ منها، كتنمية كتعزيز اغبسن.
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فهذه اػبصائص اليت سبيز مبو طفل اؼبرحلة االبتدائية هبب توجيو معلم ىذه اؼبرحلة يف ضوئها، 
 كتدريبو تدريبان تربويان جيدان، حىت يؤدم عملو بشكل فاعلو كسليم.

تعرؼ على اػبصائص اعبسمية كمن خبلؿ ما مت عرضو يف جانب النمو اعبسمي كاغبركي كال
، كضعًف عضبلتو مع  كاغبركية لطفل اؼبرحلة االبتدائية، كما يكوف عليو ىذا الطفل من كبافًة جسمو

 النشاط الزائد.
فعلى اؼبعلم أف يراعي ذلك جيدان، كىبتار من إسًتاتيجيات التعلم النش  ما يناسب تلك 

تيجية رمي الكرة حىت يستطيع اؼبعلم أف يوظف ىذا اؼبرحلة مثل إسًتاتيجية التعلم باللعب، أك إسًتا
النشاط يف التعلم بطريقة سليمة، كعليو أيضان أف وبدد اإلسًتاتيجية اؼبفيدة كاؼبناسبة يف تنمية بعض 

 اؼبهارات اإلمبلئية عند طفل اؼبرحلة االبتدائية.
من ن اؼبمكن أف يستفيد فبلبد أف يراعي اؼبعلم أال يثقل عليو بالكتابة أك الواجبات الكثَتة، كم

اليت ربتاج إُف اعبرم كالقفز فبا يسبب الفوضى  سًتاتيجيات النشطة،امكاناتو اعبسمية يف تنفيذ اإل
 س اإلمبلء.ك اػببلقة كاببة لدل األطفاؿ، فبا وببب األطفاؿ يف در 

ػبصائص اؼبعرفية لطفل اؼبرحلة با إؼباـ معلم اؼبرحلة االبتدائيةأما يف اعبانب اؼبعريف كبعد 
فمثبلن يف حصة القراءة اغبرة االبتدائية فيكوف قادران على تنمية ىذا اعبانب عند الطفل بشكل عاـ، 

من اؼبمكن أف يصطحب اؼبعلم تبلميذه إُف اؼبكتبة، كيدرهبم على القراءة اغبرة، كيعرفهم التلخيص، 
مية بعض اؼبهارات اإلمبلئية كالقرائية عند التبلميذ، كمن اؼبمكن أف يستغل ىذه القراءة اغبرة يف تن

، ن التبلميذ أف يقتنوا دفاتركذلك من خبلؿ )إسًتاتيجية التعلم الذايت(، حيث يطلب اؼبعلم م
ػػى لديو اؼبهارة اددة  كيكتب فيها الطالب فقرة أك فقرتُت فبا قرأه، كيكررىا أكثر من مرة، حىت تينمَّ

الختبار، من خبلؿ التقييم الذايت كخطواتو يف إتقاف موضع ا م التلميذضع اؼبعلاؼبراد إتقاهنا، ْث ي
اؼبهارة، كىو عبارة عن تنفيذ بعض اإلرشادات مثل: انظر للكلمة، كانطقها بصوتو منخفض ْث 
اكتبها، غ  الكلمة، كاكتبها، ربقق من صحة كتابة الكلمة، كلو أخطأت فيها استذكرىا مرة أخرل، 

         ءات السابقة.  كعاكد اإلجرا
 بعض  لعملاأللعاب وبضر بعض  أيضان عند تنمية بعض اؼبهارات اإلمبلئية يبكن للمعلم أف 

تساعد الطفل اليت البطاقات كاألشكاؿ التعليمية استخداـ ك،  يف تعلم اإلمبلءاؼبسابقات التعليمية 
 .التعلمك اؼبتعة بُت على التعلُّم بطريقة ذبمع 
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 كتبي، كأف للطفلمتعة  لتدرُّب على اإلمبلء كقتكقت القراءة كا اؼبعلم أف هبعلأيضان على 
ليها يب ْثاسبها من الصور، نكيبحث عمَّا يمرة أخرل، ها تبستمتع معو بتخيلها، ْث يكي، ك ةمعو قص
 هبعل التلميذبأف  بو هكفخر  و بنفسو،شعره بثقتكيو يكتبها دكف أخطاء، علمرة بعد مرة، حىت هب عليو،
 .ؽبذا التلميذ إقبازه  بأف ىذه القصة ىيىم ِب ىبك ، زمبلئو يف الفصلالقصَّة على يقرأ 

 :بين الطـالبة العربية ـواقع اللغ
كالتواصػػػػل بػػػػُت النػػػػاس، كىػػػػي األداة الػػػػيت وبفػػػػظ هبػػػػا اإلنسػػػػاف تراثػػػػو االتصػػػػاؿ  كسػػػػيلةاللغػػػػة ىػػػػي 

 يف تعلمها منذ صغره. كهبتهد اغبضارم، فهي أداة اؼبعرفة، كؽبذا على اإلنساف أف هبدَّ 
ا تعػػاُف بػػأف جعػػل سػػيد اػبلػػق  هاكاللغػػة العربيػػة كاحػػدة مػػن لغػػات كثػػَتة، كمتعػػددة، كلقػػد شػػرف

قػػرئ إُف أف يػػرث ا األرض كمػػن صػػلى ا عليػػو كسػػلم يتحػػدث هبػػا، كأنػػزؿ هبػػا قرآنػػا يي سػػيدنا ؿبمػػد 
 عليها.

ؽبػا أنظمػة متعػددة، فلهػا نظامهػا ( أف اللغػة العربيػة منظومػة كػِبل ٖٓ: ـُٓٓٗكيذكر حسػاف )
، كؽبػا نظامهػػا التشػكيلي الػػذم ال يتعػارض فيػػو مػع صػػوتو  ال يتعػػارض فيػو صػػوته  اؼبػػوزع توزيعػان  صػويتال

، كؽبا نظامها الصريف، كؽبا نظامها النحوم، كؽبا بعد ذلك نظاـ للمقاطع، كنظاـ للنِب، مع موقعو  موقعه 
 نظاـ منها كظيفتو بالتعاكف مع النظم األخرل.كنظاـ للتنغيم، فهي منظومة كِبل، يؤدم كل 

 االىتمػػاـ بلغتنػا العربيػػة قػػراءةن ككتابػةن كخطًّػػا ألهنػا لغتنػػا اعبميلػػة كمػن ىػػذا اؼبنطلػق صػػار لزامػػان علينػا
 اػبالدة، كلغة القرآف الكرمي، كما أهنا لغة أىل اعبنة.

بدراسػػػة قواعػػػدىا، كحفػػػظ لػػػوف ذلػػػك فقػػػدركا ؽبػػػا قػػػدرىا، كانصػػػبَّ النػػػاس عليهػػػا كلقػػػد عػػػرؼ األكَّ 
أشػػػعارىا، كألَّفػػػوا فيهػػػا اؼبؤلفػػػات الكبػػػَتة، كظهػػػر لنػػػا علمػػػاء اللغػػػة أمثػػػاؿ اػبليػػػل بػػػن أضبػػػد الفراىيػػػدم، 
كسيبويو، كالكسائي، كنصر بن عاصم، كغَتىم فبن كاف ؽبم جهودا كِبل يف اغبفاظ على قواعد اللغة 

 العربية كخاصة يف فًتة الفتوحات اإلسبلمية.
 بزيادة الفتوحات اإلسػبلميةكزاد اللحن ، للَّحًن فيها عهد النبوةاللغة العربية منذ  كلقد تعرضت

كانتشػػار اإلسػػبلـ، كـبالطػػة كمصػػاىرة اؼبسػػلمُت ألىػػاِف الػػببلد اؼبفتوحػػة، كؽبػػذا ظهػػرت اؼبعػػاجم اللغويػػة 
 اؼبتعددة للحفاظ على اؼبعاين العربية الفصيحة.

ـ( أف اللحن قد ظهر يف صدر اإلسبلـ يف عهد الرسوؿ صلى ا عليو َُِِرتاين )ػػاغب كتؤكد
كسلم، فقد ركم أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ظبع رجبلن غبن يف حضرتو، فقاؿ صلى ا عليو 
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على نفر يتمرنوف على  عمر بن اػبطاب رضي ا عنو أرشدكا أخاكم فإنو قد ضل(، كمرَّ ) :كسلم
كا ػبطأكم يف : ، كقػػػػػاؿإنا قـو متعلمُت، فأفزعو ذلك :فقالوا لو، ففوجدىم ال وبسنو  ،رمي السهاـ

 يف آخر ، ْث فشا كعمَّ  زاد اللحن بعد انتشار الفتوحاتْثمن خطاكم يف رميكم.  لسانكم أشد عليَّ 
فخافوا أف  ،العصر األموم كيف العصر العباسي، كىذا ما أثار علماء العربية، كىاؿ ذلك أكِف األمر

هتدل ، فأسرع اؼبفكركف كالعلماء إُف كضع قواعد يي ُف القرآف الكرمي كاغبديث الشريفيتسرب ذلك إ
 .كَتىم إُف كضع علمي النحو كاللغة، كقد ىداىم تفغبفظ اللغة من ىذا اػبطر الداىم هبا

كتػػزاحم  كيف عصػػرنا اغباضػػر تتعػػرض اللغػػة العربيػػة ؼبوجػػات مػػن اؼبواجهػػات الشػػديدة الػػيت تنػػافس
كجود العربية يف اؼبؤسسات العامة كخاصة التعليمية منها، ككذلك يف الشارع، كيف اؼبنزؿ، كيف السػوؽ، 

 كيف كل مكاف.
ففي اؼبدارس قبد انتشار اللهجات العامية بُت اؼبعلمػُت كالطػبلب، كعػدـ اسػتخداـ اللغػة العربيػة 

كاتبػات الرظبيػة بػُت اؼبؤسسػات، كؽبػذا الفصحى يف التدريس، أك يف اغبديث، كاقتصر كجودىػا علػى اؼب
 أصاب أبناءىا الضعف.

كبػَتان مػن اىتمامػات اللغػويُت كالكتػاب كاػبػِباء، كالقػائمُت علػى  كلقد أخذت ىذه الظاىرة حيػزا ن
العملية التعليمية كالًتبوية يف اؼبناقشات، كعمػل اؼبػؤسبرات، كذلػك للوقػوؼ علػى أسػباب ىػذا الضػعف، 

 كتقدمي العبلج.
النظػرم ىػذه الظػاىرة، كىػي ضػعف الطػبلب يف اللغػة العربيػة،  تناكؿ ىذا البحث يف جانبوكلقد 

كخاصػػػػة الضػػػػعف اإلمبلئػػػػي عنػػػػد طػػػػبلب اؼبرحلػػػػة االبتدائيػػػػة، ؿباكلػػػػةن منَّػػػػا تقػػػػدمي اغبلػػػػوؿ، كإسػػػػهامان يف 
 العبلج.

ػػػل اؼبعلػػػم  كلقػػػد تعػػػددت كجهػػػات نظػػػر العلمػػػاء كاؼبتخصصػػػُت يف ىػػػذه القضػػػية، فمػػػنهم مػػػن وبمِّ
سؤكلية، كآخر يرل أهنا مسؤكلية مشًتكة بُت اؼبعلم كاؼبدرسة ككِف األمر، كغَت ىذه مػن اآلراء الكثػَت اؼب

 كالكثَت.
( أنػػػو تعػػػددت أسػػػباب ىػػػذه الظػػػاىرة، فهنػػػاؾ مػػػن يػػػرل أهنػػػا َُ-ِ: قُِْٖفيػػػذكر النصَّػػػار )

كالبيػت كالشػارع، كمػن البػاحثُت نتيجة انتشار العامية يف الوطن العر ، أك إُف ثنائية اللغػة بػُت اؼبدرسػة 
مػن يرجعػػو إُف سػوء تصػػميم اؼبنػاىا اؼبدرسػػية، كتػأخر أسػػاليب تقػومي الطػػبلب، كمػنهم مػػن يرجعهػػا إُف 
اؼبعلم كتأىيلو كطريقة تدريسو، كمنهم من يرجعها إُف الطالب نفسػو، كعػدـ جديتػو، كىنػاؾ مػن وبمِّػل 

 طَتة.اإلعبلـ ككسائلو اؼبختلفة مسؤكلية ىذه الظاىرة اػب
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ـ( أسػػباب ضػػعف اللغػػة العربيػػة إُف سػػببُت رئيسػػُت نبػػا: اؼبنػػاىا، َُِْكلقػػد أرجػػع الصػػفراين )
كطرؽ التدريس، كأضاؼ سػببان ثالثػان كىػو األىػم يف نظػره، كىػو نظػاـ قبػوؿ الطػبلب يف كليػات اآلداب 

للطػبلب ذكم كالعلـو اإلنسانية يف اعبامعات السعودية، حيث جعل ىذا النظاـ من كليػة اآلداب قبلػة 
النسػب اؼبتدنيػة، كمػن بينهػا قسػم اللغػة العربيػة، كىػؤالء يتخرجػوف معلمػُت للغػة العربيػة، فبػا يعػٍت إعػػادة 
الضػعف إُف حقػػوؿ علميػػة ضػػعيفة بطبيعتهػػا، أم تػػدكير الضػػعف يف اللغػػة العربيػػة يف األجيػػاؿ القادمػػة، 

 فتتواُف حلقات سلسلة الضعف.
سػػػابق بػػػأف جعػػػل أسػػػباب ضػػػعف الطػػػبلب يف اللغػػػة العربيػػػػػػة ـ( الػػػرأم الَُِٓكيػػػؤيػػػػػػد عوضػػػو )

 تشبو سابقتها، كىي كاآليت:
 ضعف األساس العلمي لبعض معلمي اللغة العربية. -ُ
 إسناد تدريس مواد اللغة العربية إُف غَت اؼبتخصصُت فيها. -ِ
 عدـ الدقة يف اختيار طبلب أقساـ اللغة العربية يف جامعات ككليات اؼبملكة. -ّ
 تدريس على مصراعيو لكل من زبرج يف أقساـ اللغة العربية.فتح باب ال -ْ
 عدـ كفاية الدكرات التنشيطية السريعة أثناء العاـ الدراسي لبعض اؼبعلمُت. -ٓ
ربميػل معلػم اللغػة العربيػة أعبػاء إضػافية أخػرل كحصػص االنتظػار، كالنشػاط، كاإلشػراؼ،  -ٔ

 كاؼبناكبػػػػػة.
خلػػف ظػػاىرة ضػػعف الطػػبلب يف اللغػػة العربيػػة  كيػػرل الشمسػػاف )د.ت( أف األسػػباب الػػيت تقػػف

متعػػددة، كمتداخلػػة، كأف اػػاكالت العبلجيػػة كلهػػا ؿبػػاكالت نظريػػة، منهػػا مػػا ىػػو كاقعػػي، كمنهػػا مػػا ىػػو 
 بعيد عن الواقع. على أف األسباب األساسية ىي:

 صعوبات خاصة يف اللغة العربية: يف النحو، كالكتابة، كاإلمبلء. -ُ
اؼبنػػػػاىا، سػػػػوء طػػػػرؽ التعلػػػػيم، قلػػػػة خػػػػِبة اؼبعلػػػػم، إنبػػػػاؿ  مشػػػػكبلت تعليميػػػػة: اضػػػػطراب -ِ

 الطالب، كثرة اؼبتعلمُت، قلة الوقت.
تعطيل اللغة العربية عن كظيفتها: مزاضبة العامية كاللغات األجنبية ؽبا يف التعليم كاإلعبلـ،  -ّ

 كيف اغبياة العامة.   
يػػػػرل الباحػث أف ىػذه القضػية قديبػة من خػػبلؿ ما مت عرضو من آراء الًتبويُت كالباحثُت كاػبِباء 

حديثة منػذ الفتوحػات اإلسػبلمية، كاخػتبلط العػرب بػالعجم، كأسػباهبا متشػعبة كمًتاكبػة، كال ترجػع إُف 
 سببو كاحدو، كلكن القضية أكِب من ذلك بكثَت، كترجع إُف أسباب عديدة منها:
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 كتعػػدد فركعها. طبيعة اللغة -ُ
 تفشي العامية يف كل مكاف. -ِ
 ا يف الكبلـ، كىو دخوؿ الكلمات األجنبية يف العربية أثناء اغبديث.التفرن -ّ
 اإلعبلـ ككسائلو اؼبختلفة، كلغتو اؽبابطة. -ْ
منػػاىا إعػػداد معلمػػي اللغػػة العربيػػة يف اعبامعػػات ككليػػات اؼبعلمػػُت مقطوعػػة الصػػلة بػػالواقع  -ٓ

 الفعلي دبناىا التعليم العاـ يف اؼبدارس.
علػػػى اؼبػػػذكرات كالتلخيصػػػات، كلػػػيس الرجػػػوع للمكتبػػػات اعتمػػػاد الدارسػػػُت يف اعبامعػػػات  -ٔ

 للبحث يف اؼبراجع كاؼبصادر كأمهات الكتب.
االزدكاجيػػػػة يف التعلػػػػيم حيػػػػث يػػػػتعلم الطفػػػػل منػػػػذ صػػػػغره مهػػػػارات اللغػػػػة العربيػػػػة، ككػػػػذلك  -ٕ

 اإلقبليزية، كالفرنسية فبا يسبب ازدكاجية يف تعليم الطفل.
 الشريف، كالشعر العر . قلة افوظات من القرآف الكرمي، كاغبديث -ٖ
 الطرؽ التقليدية يف تدريس اللغة العربية ما زالت ىي السائدة بُت اؼبعلمُت. -ٗ
 تكليف الطبلب بالواجبات الكثَتة هبعلهم ينفركف من اؼبادة كيبتعدكف عنها. -َُ
 ضعف مستول بعض معلمي اللغة العربية. -ُُ
 ار الشعر النبطي.حفظ األغاين كاألناشيد كالقصائد اؼبكتوبة بالعامية، كانتش -ُِ
 ازدحاـ الفصوؿ بالطبلب يضعف من إتقاف مهارات اللغة العربية بُت الطبلب. -ُّ
 كثرة العلـو اليت يتعلمها الطالب إُف جانب اللغة العربية. -ُْ
 خطباء اؼبساجد كما يقعوف فيو من أخطاء لغوية ككبوية. -ُٓ
 كتابة اللوحات كاإلعبلنات التجارية باللغات األجنبية. -ُٔ
 اللغة العربية كثَتا من األعباء اليت تعيقو عن اإلقباز كاإلبداع.ربميل معلم  -ُٕ

، ألنػػو لػػيس ىنػػاؾ حػػل كاحػػد، كلكػػن  كيػػرل الباحػػث أف عػػبلج ىػػذه الظػػاىرة لػػيس بػػاألمر اؽبػػػػػػُتِّ
يبكن لنػا أف نشػارؾ يف حػل ىػذه اؼبشػكلة دبجموعػة مػن اغبلػوؿ كاؼبقًتحػات الػيت نػرل أهنػا لػو طيٌبقػت، 

 وف بإذف ا عونان كسببان كبَتان يف اغبل، كىي كاآليت:كأيخذت مأخذ اعبد تك
 أخذ األمور مأخذ اعبد، ككضع اػبط  النافذة كالصارمة. -ُ
 إعادة النظر يف طرائق التدريس اغبالية، كاستبداؽبا بإسًتاتيجيات التعلم النش . -ِ
 ربسُت كضع معلم اللغة العربية، كإعداده إعدادان جيدان. -ّ
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 الدراسية.تقليل كثافة الفصوؿ  -ْ
 توفَت الوسائل التعليمية اػباصة باللغة العربية. -ٓ
 زبصيص جوائز قيمة للمتحدثُت اعبيدين باللغة العربية من اؼبعلمُت كالطبلب. -ٔ
 تأخَت تعليم اللغات األجنبية لؤلطفاؿ غبُت إتقاف مهارات اللغة األـ. -ٕ
طبػػػػاء كاؼبهندسػػػػُت إدراج مػػػػادة اللغػػػػة العربيػػػػة ضػػػػمن بػػػػراما إعػػػػداد الكػػػػوادر اؼبختلفػػػػة كاأل -ٖ

 كااسبُت كاإلعبلميُت، كغَتىم.
 كل ذلك قد يسهم بعوف ا كبقدر كبَت يف عبلج ىذه الظاىرة. 
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 التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية: المبحـث الثـالـث
 مـقـدمـة:

، ذات سيادة تامة، دينها اإلسبلـ، كدستورىا  إسبلميةه  عربيةه  اؼبملكة العربية السعودية دكلةه 
 كتاب ا تعاُف كسنة رسولو صلى ا عليو كسلم، كلغتػػػها اللغة العربية، كعاصمتها مدينة الرياض. 

كىي مهب   شبو اعبزيرة العربية، جنوب غرب قارة آسيا، كتشكل اعبزء األكِب من تقع يف
نيا، كمن أرضها انطلقت أعظم حضارة، كرسالة عرفها الوحي، كقبلة اؼبسلمُت من صبيع أكباء الد

صلى ا عليو كسلم،  التاريخ البشرم، كاستمدت األساس األكؿ لبناء ؾبتمعها من هنا الرسوؿ ؿبمد
 كمن ركح اإلسبلـ، كمبادئو، كتعاليمو.

ة كمن ىذا اؼبنطلق كاف ىدؼ التعليم يف اؼبملكة العربية السعودية، كىو غرس العقيدة الصحيح
 صاغبُت، ىبدموف كطنهم، كدينهم، كأنفسهم. يف نفوس أبنائها، ليصبحوا أبناءن 

 ( نقبلن ّٕ-ِّ: ـُٖٖٗكلوصف النظاـ التعليمي يف اؼبملكة العربية السعودية ذكر اغبقيل )
أف الدكلة ىي اؼبسؤكؿ األكؿ عن التعليم، كتوفره باتاف يف صبيع مراحلو، كنوعياتو  عن كزارة اؼبعارؼ

فهي تقـو بإنشاء اؼبدارس، كتأمُت التجهيزات البلزمة، كتوفر الكتب  اؼبواطنُت، كاؼبقيمُت. لسائر
اؼبدرسية، كالوسائل التعليمية، كتعد اؼبعلمُت، كتتوُف تدريبهم، كتأىيلهم، كتقـو بتوظيفهم، كتأمُت 

م التبادؿ الثقايف مع ركاتبهم، كترفعهم إُف الوظائف األعلى، كتوفد البعثات الداخلية، كاػبارجية، كتنظ
 البلداف األخرل.

كالتعليم يف اؼبملكة العربية السعودية يعمل لتحقيق األغراض اإلسبلمية، كىبضع ألحكاـ 
، ، كاقتصاديان ، كفكريان اإلسبلـ، كمتطلباتو، كيهدؼ إُف إصبلح الفرد، كالنهوض باتتمع خلقيان 

عاليم اإلسبلـ، كاالختبلط فبنوع بُت البنُت ، كهتتم اؼبملكة بتعليم البنات يف حدكد تكاجتماعيان 
كالبنات يف صبيع مراحل التعليم إال يف دكر اغبضانة، كرياض األطفاؿ، كتشجع الدكلة التعليم األىلي 

 .، كإداريان جبميع مراحلو، كىبضع إلشراؼ اعبهات التعليمية فنيان 
 م ىذا النوع من التعليم ربقيقان كتوِف اؼبملكة عناية خاصة دبكافحة األمية، كتعليم الكبار، كتدع
، كما تعٌت باؼبناىا ، كجسميان لرفع مستول األمة الثقايف. كما تعٌت الدكلة بتعليم اؼبعوقُت ذىنيان 

 الدراسية باعتبارىا كسيلة مهمة من كسائل الًتبية كالتعليم.
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 لمحـة تاريخية عن التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية:
اعبزيرة العربية قبل الدكلة السعودية اغبديثة مقسمة إُف شبو دكيبلت صغَتة، مثل كانت 

دكيبلت آؿ رشيد يف حائل، كآؿ سعود يف قبد، كالشريف حسُت يف اغبجاز، كآؿ عائض يف عسَت، 
من الفوضى السياسية، كاالقتصادية نتيجة  كاإلدريسي يف جازاف، كؽبذا عانت شعوب الببلد كثَتان 

 صاٌف القبلية.تضارب اؼب
( على أنو بالرغم من ىذه الظركؼ إال أنو كجدت بعض ِٕٓ: ـََِٖكيؤكد اؼبغيػػدم )

مراكز العلم على شكل كتاتيب يف قبد، كجازاف، كعسَت، كمدارس نظامية يف مكة اؼبكرمة، كاؼبدينة 
يف نشر العلم، كتعلمو،  كِباؼبنورة، ككاف للمسجد اغبراـ يف مكة، كاؼبسجد النبوم يف اؼبدينة الدكر األ

ككاف لقدـك اغبجاج من أقطار إسبلمية أخرل، كمشاىبهم دكر ىاـ يف نشر التعليم الديٍت يف اغبجاز، 
 إضافة إُف ذلك اعتمد التعليم على اعبهود األىلية، كدعم اتتمعات الية.

نذ إنشاء مديرية ( أنو مُْـ( عدد )ُُْٗكجاء يف التوثيق الًتبوم لوزارة اؼبعارؼ السعودية )
ىػ، كقد أخذت على عاتقها ضبل لواء التعليم يف بداية فتح اغبجاز، ُّْْاؼبعارؼ يف رمضاف 

ككجدت اؼبديرية يف ظركؼ حرجة، يسودىا قلة اؼبتعلمُت، كاتساع رقعة الببلد، كشح اؼبوارد اؼبالية 
ـ، ككاف يهدؼ إُف ُْٓٗاـ للدكلة، ككاف من أكائل أعماؿ اؼبديرية إنشاء اؼبعهد العلمي السعودم ع

 ىػ.ُُّٖزبريا معلمُت للمرحلة االبتدائية، كاستمر إُف عاـ 
( أنو صدر قرار بتكوين ؾبلس للمعارؼ لوضع نظاـ تعليمي يف ِْ: ـَُٗٗكيذكر اغبقيل )

 اغبجاز، كقد صدر نظاـ يقـو على األسس التالية:
 .ؾبانيان ، ك توحيد التعليم يف اغبجاز، كأف يصبح التعليم إجباريان  -ُ
 .يكوف التعليم من أربع مراحل: ربضَتم، ابتدائي، ثانوم، كعاؿو  -ِ

ق، كأكؿ منها سعودم للتعليم االبتدائي عاـ ُّْٕكأصدرت أكؿ نظاـ للمدارس عاـ 
 ىػ، كمت الًتكيز فيو على العلـو الدينية، كاللغة العربية، كاغبساب.ُّْٓ

االبتدائية كاف ىناؾ نوعاف منها منذ عاـ ( أف اؼبرحلة ٔٔ-ُٔ: ـَُِِحكيػم ) كيذكػػر
 ىػ، حيث كانت ىناؾ اؼبدرسة االبتدائية، كاؼبدرسة القركية.ُّّٕىػ إُف عاـ ُّْٓ

طالبان، كيقـو بالتعليم كاإلدارة  (َٔ) فاؼبدرسة القػػركية ىي اليت توجد بالريف، كيقل طبلهبا عن
، أك معلماف إذا زاد عدد الطبلب عن طالبان  (َّ) فيها معلم كاحد إذا كاف عدد الطبلب ال يزيد عن
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سنوات، كمدة ( ْ)الن عن اإلدارة، إضافة إُف التدريس، كمدة الدراسة هبا ؤك يكوف أحدنبا مس( َّ)
حصص كل يـو )الدكاـ ( ْ)حصة، موزعة على ( ِْ)أشهر، كاألسبوع ( ٗ)السنة الدراسية 

ة هبا بنجاح يبنح كثيقة سبكنو من االلتحاؽ أياـ، كمن يكمل الدراس (ٔ) األسبوعي قديبان كاف ؼبدة
طالبان تصبح مدرسة ابتدائية،  (َٔ) باؼبدرسة االبتدائية بالصف اػبامس االبتدائي، كإف زاد العدد عن

 ىػ.ُّْٔكلقد صدر نظاـ اؼبدارس القركية عاـ 
بلهبا سنوات، كعدد ط( ٔ)أما اؼبدرسة االبتدائية فهي اليت توجد باؼبدف، كمدة الدراسة هبا 

 :ىػ مقسما إُف قسمُتُُّٔفأكثر، ككاف نظاـ التعليم االبتدائي إُف ما قبل عاـ ( َٔ)
يلتحق هبا الطالب بعد أف يكوف قد التحق بالكتاب، كمدة الدراسة هبا  :اؼبرحلة التحضَتية

 ثبلث سنوات، بعدىا ينتقل للمرحلة االبتدائية.
سنوات بعد اجتياز الطالب للمرحلة التحضَتية، كقد مدة الدراسة هبا أربع  :اؼبرحلة االبتدائيػػة

سبت عدة تعديبلت على اػبطة الدراسية باؼبرحلة االبتدائية، ككانت تعٌت خطة الدراسة بالعلـو الدينية 
ىػ مادة األخبلؽ كالًتبية الوطنية، ْث أصبح اظبها ُّْٖكاللغة العربية، كتضمنت خطة الدراسة لعاـ 

كانت تدرس هبا اللغة االقبليزية، يف هنايتها ينظم اختبار وبصل من هبتازه على   اؼبعلومات اؼبدنية، كما
الشهادة االبتدائية، ككاف يسمى االختبار النهائي العاـ، كقد بلغ عدد اؼبدارس االبتدائية عند قياـ كزارة 

 مدرسة. ِّٔاؼبعارؼ 
عاـ الذم ظهرت فيو ق، كىو الُُّٖ/َُّٖككانت بداية التعليم االبتدائي للفتاة يف عاـ 

 الرئاسة العامة لتعليم البنات. كأف اؼبستحدث يف التعليم االبتدائي ىو:
كىي نوعية حديثة من التعليم العاـ، تدرس مقررات : مدارس ربفيظ القرآف الكرمي -ُ

كذبويد كقراءات، كقد  اؼبدارس االبتدائية مع زيادة العناية بكتاب ا، كعلومو من حفظ،
 ىػ.ُّٕٔىػ، كأخذت الطابع الرظبي عاـ ُّْٕمدرسة بالرياض عاـ تأسست أكؿ 

كؽبذا النوع من التعليم الئحة داخلية، كتصرؼ مكافأة شهرية للطبلب، كما قامت 
ق بافتتاح أربػػػػع مدراس للتحفيظ ََُْ/ُّٗٗالرئاسة العامة لتعليم البنات عاـ 

 بالرياض، كمكة، كالقصيم، كاؼبدينة اؼبنورة.
ىػ، ُّٖٗ/ُّٕٗبقت ىذه التجربة دبدرسة الفهد بالرياض عاـ طي  :كف فصوؿمدرسة بد -ِ

كىي تركز على الفركؽ الفردية، كىي تضم طبلب من الصف األكؿ االبتدائي إُف الصف 
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الثالث اؼبتوس ، يقبل اػبريا باؼبرحلة الثانوية، كوبق للطالب االنتقاؿ إُف أم مرحلة 
 حسب مستواه الدراسي.

 البتدائي في المملكة العربية السعودية:أىداف التعليم ا
سبثل اؼبرحلة االبتدائية يف صبيع دكؿ العاَف القاعػػػدة األساسية، كحجر الزاكية للتعليم، كبداية 
سلم التعليػػم، ككلما كانت القاعدة قوية، كراسخة كلما كاف البناء قويان، كتكمن أنبية ىذه اؼبرحلة يف 

، ، كجسميان ، ككجدانيان ، كاجتماعيان ، كعقليان التنمية الشاملة للطفل، ركحيان  أهنا البداية اغبقيقية لعملية
بل تغرس يف الطفل ركح العقيدة الصحيحة، كاألسس االجتماعية، كالعادات، كاؼبهارات البلزمة 

 لسنهم، كخاصة مهارات القراءة، كالكتابة، كىذا التعليم حق عبميع أفراد اتتمع، كبدكف مقابل.
اء يف كثيقة سياسة التعليم باؼبملكة العربية السعودية، الصادرة عن اللجنة العليا كحسب ما ج

يف تاريخ  ٕٕٗلسياسة التعليم باؼبملكة العربية السعودية، كاؼبعتمدة بقرار ؾبلس الوزراء رقم 
 يف تعريف اؼبرحلة االبتدائية كأىدافها، جاء فيها: الفصل الثاين ىػ،ُّٖٗ/ٗ/ُٔ

االبتدائية بأهنا: "القاعدة اليت يرتكز عليها إعداد الناشاُت للمراحل التالية من تعرؼ اؼبرحلة 
حياهتم، كىي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة صبيعان، كتزكدىم باألساسيات من العقيدة الصحيحة، 

 كاالذباىات السليمة، كاػبِبات، كاؼبعلومات، كاؼبهارات".
 : تيةا الوثيقة يف النقاط اآلالتعليم االبتدائي فقد حددهت أما أىداؼ

تعهد العقيدة اإلسبلمية الصحيحة يف نفس الطفل، كرعايتو بًتبية إسبلمية متكاملة يف  -ُ
 . خلقو، كجسمو، كعقلو، كلغتو، كانتمائو إُف أمة اإلسبلـ

 . تدريبو على إقامة الصبلة، كأخذه بآداب السلوؾ، كالفضائل -ِ
كخاصة اؼبهارة اللغوية، كاؼبهارة العددية كاؼبهارات تنمية اؼبهارات األساسية اؼبختلفة،  -ّ

 . اغبركية
 . تزكيده بالقدر اؼبناسب من اؼبعلومات يف ـبتلف اؼبوضوعات -ْ
تعريفو بنعم ا عليو يف نفسو، كيف بياتو االجتماعية، كاعبغرافية ليحسن استخداـ النعم،  -ٓ

 . كينفع نفسو، كبياتو
 . بتكارم، كتنمية تقدير العمل اليدكم لديوتربية ذكقو البديعي، كتعهد نشاطو اال -ٔ
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تنمية كعيو ليدرؾ ما عليو من كاجبات، كمالو من حقوؽ يف حدكد سنو كخصائص  -ٕ
 . اؼبرحلة اليت يبر هبا، كغرس حب كطنو، كاإلخبلص لوالة أمره

توليد الرغبة لديو يف االزدياد من العلم النافع كالعمل الصاٌف، كتدريبو على االستفادة من  -ٖ
 . كقات فراغوأ

 . إعداد الطالب ؼبا يلي ىذه اؼبرحلة من مراحل حياتو -ٗ
رل ػػودية يػػػػػػػربية السعػػػػم االبتدائي يف اؼبملكة العػداؼ التعليػبلؿ القراءة اؼبتعمقة ألىػػمن خك 
 :الباحث
كمتميزة، كمصاغة بعناية فائقة، كغاية يف الدقة، كغَت  ىداؼ ىذه اؼبرحلة ىي أىداؼ فريدةف أإ

مقتبسة من نظم تعليمية أجنبية، كتعمل على تربية ذكؽ الطالب، كتغرس فيو اإليباف با تعاُف، 
كالعقيدة السمحة، كتنمي فيو الركح اإلبداعية، كذبعلو يدرؾ ما لو من حقوؽ، كما عليو من كاجبات، 

منتجان، ملتزمان كبو دينو ك  يف اتتمع، فاعبلن  صاغبان  فراغو، ليكوف عضوان  كتعده لبلستفادة من أكقات
 ككطنو.

 أىميـة التعليم االبتـدائـي:
قالػػوا: العلم يف الصغر كالنقش يف اغبجر. من ىنا تأيت أنبية اؼبرحلة االبتدائية يف العملية 

فل، كقدراتو، كمهاراتو اؼبختلفة، كمن التعليمية كالًتبوية، كوهنا اؼبرحلة اليت تتشكل فيها شخصية الط
ىنا كاف اىتماـ رجاالت الًتبية كالتعليم، كحرصهم على أف يتوُف التعليم يف ىذه اؼبرحلة معلموف 
أصحاب خِبة، كذبربة كاسعة حىت يتمكنوا من غرس القيم الفاضلة، كاؼببادئ النبيلة، كاألىداؼ 

 السامية يف نفوس األطفاؿ.
ف التعليم االبتدائي يعد دبثابة الًتبية، كالبنية األساسية يف بناء اتتمع ـ( أُْٗٗكيرل فضيل )

اغبديث، اؼبتوازف، اؼبستمر، كبناء شخصية الفرد، كرسم معاَف التطور يف ؾباؿ الًتبية، ككضع األسس 
 الصحيحة اليت يقـو عليها بناء اؼبعرفة اللغوية، كالتكػػػػػػوين الوجػػػػػداين كالفكرم.

( أف أنبية اؼبرحلة ْْ-ُْ: ـَُٗٗ(، كاغبقيل )ِٗ-ِٕ: قُّٔٗستاف كآخركف )كيؤكد ب
 :آليتاالبتدائية تكمن يف ا

ىي البداية اغبقيقية لعملية التنمية الشاملة ؼبدارؾ األطفاؿ، كتزكيدىم بكل ما من شأنو  -ُ
 كجسميا.ربقيق النمو الشامل اؼبتزف لشخصياهتم، ركحيا، كاجتماعيا، كعقليا، ككجدانيا، 
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اؼبرحلة االبتدائية تكتسب أنبية كبَتة، كبشكل خاص يف التنمية االجتماعية كاالقتصادية،  -ِ
ألهنا القاعدة األساسية اليت بنيت عليها ىذه اؼبراحل، كهبذا يعد التعليم االبتدائي قاعدة 

 التعليم كلو.
دريب، كتعليم تعتِب القول البشرية أشبن موارد الدكلة، لذلك كجبت رعاية، كتربية، كت -ّ

األطفاؿ منذ بداية حياهتم لبلستفادة من ىذه الًتبية يف تنمية قدراهتم، كاستعداداهتم، كمن 
 شأف ربقيق ذلك سبكينهم من اؼبسانبة يف بناء اتتمع.

اعبهود الكبَتة اليت تبذؿ على مستول اتتمع الدكِف ؼبكافحة األمية تتطلب االىتماـ  -ْ
 باؼبرحلة االبتدائية.

 و:تــالتعليم االبتدائي في المملكة وبعــض مشكالواقع 
التعليم االبتدائي يف اؼبملكة العربية السعودية كغَته من النظم التعليمية كالًتبوية يف ببلد العاَف 
األخرل، يعاين من بعض اؼبشكبلت، كتتعدد مصادر ىذه اؼبشكبلت، لكن أغلبها يتعلق بالتلميذ، 

كِف األمر، كمن الصعب مناقشة  اؼبناىا، أك أك اإلشراؼ الًتبوم، أك إدارة اؼبدرسة، اؼبعلم، أك أك
صبيع ىذه اؼبشكبلت، كسوؼ تقتصر الدراسة على دراسة بعضها، كىي اؼبتعلقة بالطالب، كاليت 

 :اليتسهم يف حلها، كىي كايقدـ بعض اغبلوؿ اليت قد تيبكن للمعلم أف 
 :)الفاقـد التربــوي( أواًل: الهـدر التـربــوي

( اؽبػػدر يف التعليم بأنو: "صبيع اؼبوارد البشرية، كاؼبادية اليت ْٕ: ـُٖٗٗيعرؼ اليونسكو )
بذر على تبلميذ يتعُت عليهم إعادة أحد الصفوؼ، أك يتسربوف من اؼبدارس قبل استكماؽبم نفق أك تي تي 

تضيع على ىؤالء  مرحلة تعليمية، كىو يشَت إُف عدـ كفاءة النظاـ اؼبدرسي، كيشَت إُف الفرص اليت
األطفاؿ لتنمية اؼبعارؼ كاؼبهارات، كاالذباىات، كالقيم اليت وبتاجوف إليها لكي وبيوا حياة منتجة، 

 كلكي يواصلوا مسَتة التعلم".
( أنو مع تغَت النظرة للتعليم، كاعتباره أنو استثمار للمستقبل، ٔٔ: ـَُِِكيذكر حكيػم )

جهة، كتلبية تزايد الطلب االجتماعي عليو من جهة أخرل، تزايد الصرؼ عليو لتحقيق التنمية من 
كالوضع الطبيعي أف ينتقل الطالب من صفو إُف الصف الذم يليو، كلكن ىناؾ ظواىر ربد من ذلك 

ستفاد االنتقاؿ، كتتسبب يف اؽبدر أك ضياع األمواؿ، فاؽبدر ىو أمواؿ كاف يبكن االستفادة منها كَف يي 
 :يأيتير كاإلسراؼ، كمن اؼبظاىر اؼبعيقة أك صور اؽبػػدر ما من التبذ ةقريبفهي منها، 
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  الغيـاب والتأخـر الصباحي: -ٔ
( الغياب بأنو: "عدـ حضور الطالب للمدرسة عبزء من ٔٔ: ـَُِِؼ حكيم )رِّ ػػػػيع

، أك عدة أياـ". ، أك يـو  يـو
كتسرهبم من اغبجرات  ( أف مشكلة غياب التبلميذَِِـ: َُٗٗل )كيرل اغبقي

الدراسية تستحق كل عناية كاىتماـ، ألف غياب التبلميذ، كخركجهم من الفصوؿ أثناء 
الدراسة أمر يؤدم إُف أضرار جسيمة، كلعل من أشد ىذه األضرار ىو تأخر الطبلب 

كالتأخر عن اؼبدرسة هبب على اإلدارة اؼبدرسية أال  كلعبلج حاالت الغياب الدراسي.
غياب الطلبة، إمبا عليها أف تتصل بوِف األمر، كتكرر معو اللقاءات  تكتفي بسجل

لعبلج حالة ابنو، أك قريبو، كىنا يظهر دكر اؼبرشد الطبل  الذم يتيح الفرصة أماـ 
 الطالب للتعبَت عن األسباب اغبقيقية لغيابو، أك تأخره.

 الرسـوب: -ٕ
اؼبتعلم من صف دراسي إُف ( بأنو: "عدـ انتقاؿ ُٖٗ: ـََِّ)كالنجار يعرفو شحاتو 

صف دراسي أعلى بعد دراستو للِبناما اؼبخصص للصف الدراسي الذم ىو فيو، كعدـ 
 قدرتو على اجتياز االمتحاف النهائي بنجاح".

بأنو: "فشل التلميذ يف اجتياز الصف الدراسي الواحد  (ُٕٗ: ـَُٗٗكيعرفو اغبقيػػل )
شكبلت اليت تعاين منها معظم أنظمة إُف الصف الذم يليو، كمشكلة الرسوب من اؼب

العاَف التعليمية بشكل متفاكت، كتعد من األسباب البارزة ؼبشكلة التسرب، كاالنقطاع 
 ا من ركافد انتشار األمية".اِف تعتِب رافدن عن الدراسة، كبالتَّ 

نة ػػ( بأنو: "عدـ سبكن الطالب من اجتياز السَّ ٕٔ-ٔٔ: ـَُِِكما يعرفو حكيػم )
أك بقاء الطالب يف السنة الدراسية ألكثر من سنة، كىو صورة كاضحة للهدر  الدراسية،
 الًتبوم".

 ( أضرار الرسوب، كىي:ُِٓ: ـَََِكوبدد مكتب الًتبية العر  لدكؿ اػبليا )
ارتفاع نسبة الرسوب يف ىذه اؼبرحلة تعتِب عقبة كبَتة أماـ التوسع يف التعليم  -ُ

وبتلوف ؼبدة أطوؿ مقاعد دراسية، كاف من االبتدائي، كتعميمو، ألف الراسبُت 
 عُت من صف لصف آخر.األكُف إشغاؽبا بالتبلميذ اعبدد، أك اؼبرفَّ 
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الرسوب يسبب تأخر التحاؽ الطبلب بسوؽ العمل، كيف ىذا خسارة  -ِ
 تنعكس آثارىا على مستول الدخل الوطٍت.

يتسبب الرسوب جبانب عوامل أخرل يف ضياع أك تبديد اعبهود البشرية  -ّ
ؼبعبأة للنهوض باألكضاع التعليمية ؼبستويات أفضل، كعدـ ربقيق النتائا اؼبرجوة ا

 من األمواؿ اؼبستثمرة يف ىذا اؼبيداف.
 التســرب: -ٖ

( التسرب بأنو: "انقطاع ٕٔ: ـَُِِ(، كحكيم )ُّٗ: ـَُٗٗيعرؼ اغبقيل )
الدراسة قبل إسباـ كليان قبل إسباـ اؼبرحلة، أك ترؾ الطالب  الطالب عن اؼبدرسة انقطاعان 

 اؼبرحلة االبتدائية".
ـ( التسرب بأنو: "التبلميذ الذين يوقفوف دراستهم ََِٔكما تعرؼ منظمة اليونسكو )

يف صف أك مرحلة أك مستول معُت من التعليم، كيًتكوف اؼبدرسة يف حبر سنة دراسية 
 معينة".

االبتدائي يف اؼبملكة كمشكلة التسرب مشكلة خطَتة، كىي ال يعاين منها التعليم 
 فحسب، كلكن ىي موجودة يف صبيع اؼبراحل الدراسية، كيشكو منها صبيع دكؿ العاَف.

( أف ىناؾ تقرير لليونسكو أشار إُف أف قرابة نصف ٓ: ـُّٖٗكذكرت البساـ )
م، التبلميذ يف اؼبرحلة االبتدائية يف كافة أكباء العاَف تقريبان يًتكوف اؼبدرسة قبل إسباـ دراسته

 أك أهنم ال يتموهنا إال بعد الرسوب ثبلثة أعواـ.
: ـَُِِ(، كحكيم )ُِْ-ُِِ: ـَََِكوبدد مكتب الًتبية العر  لدكؿ اػبليا )

-ُْٗ: ـَُٗٗ(، كاغبقيل )ِٖٔ-ِٕٔ: (، كالدكيك كآخركف )د. تٖٔ-ٕٔ
 :كاآليت  ( أضرار التسػػرب، كىيُٓٗ

من الفراغ، قد ال وبسن االستفادة منو، فبا  طويبلن  التسرب يتيح للتلميذ كقتان  -ُ
 لبلكبراؼ كالعبث. هبعل ىذا الفراغ مدعاةن 

 التسرب يف ىذه اؼبرحلة قد يعيد اؼبتسرب إُف األمية. -ِ
 التسرب هبعل التلميذ أقل كفاية كإنتاجان، كىذا ضياع للطاقات البشرية. -ّ
 اتتمع.إضعاؼ كياف التماسك االجتماعي، كالوحدة الثقافية بُت أفراد  -ْ
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  تقليل قدرة الفرد على التكيف مع اؼبستجدات، كاؼبسانبة يف التنمية. -ٓ
كالغياب عن اؼبدرسة،  كفبا ال شك فيو أف اؽبدر التعليمي كالذم يظهر يف أكضح صوره

كالتأخر الصباحي، كالرسوب، كالتسرب يسبب مشكلة خطَتة، ال يعود ضررىا على 
تتمع بشكل عاـ، كيؤدم إُف خلل يف العملية يبتد ىذا اػبطر إُف ا بلالطالب فق ، 

كىذا يؤدم إُف ضياع التعليمية، حيث حجم اؼبدخبلت أكِب من حجم اؼبخرجات، 
 ، كالذم يبكن أف يوجو يف التطوير، كالتحسُت، كالتوسع يف التعليم. اؼباؿ، كاعبهد كالوقت

العملية التعليمية، كىذه اؼبشكلة ربتاج إُف تضافر اعبهود من صبيع القائمُت على 
كالًتبوية، بداية من اؼبدرسة، كاؼبعلم، ككِف األمر إُف أعلى سلطة تربوية، كتعليمية يف 

 اؼبملكة، كذلك للتخطي ، كاؼبساعدة يف اغبد من تلك اؼبشكلة.
يف ىذه  رئيسان  أيضا من اؼبمكن أف تلعب كسائل اإلعبلـ اؼبرئية منها، كاؼبقركءة دكران 

عملية تثقيفيػػة للمجتمع، كبياف خطورة اؽبدر التعليمي، كالًتبوم على القضية، من خبلؿ 
، كذلك من خبلؿ الِباما كاؼبسلسبلت اؽبادفة، ، كعلميان ، كاجتماعيان اتتمع اقتصاديان 

 كاليت تناقش القضايا االجتماعية، فبا يعود بالفائدة على أبناء الوطن.
فوس الناس، فعلى األئمة أف يتصدكا ؽبذه اؼبساجد ؼبا ؽبا من تقدير ركحاين يف ن أيضان 

 اؼبشكلة، كتوعية الناس بأضرارىا على الفرد، كاتتمع، كالعمل على اغبد منها.
 المباني المدرسية المستأجرة: :ثانياً 

يف العملية الًتبوية، كؽبذا هبب أف يكوف اؼببٌت مصممان لتحقيق ذلك،  أساسه  اؼببٌت اؼبدرسي ركنه 
إلقباؿ على التعليم، كالزيادة يف اؼبواليد، كلضركرة استقباؿ صبيع الطبلب يف اؼبدارس كلكن نظران لشدة ا

تقـو كزارة التعليم باستاجار مباين معدة للسكن، كبالتاِف ال يتوفر هبا متطلبات العملية الًتبوية، فبل 
ية، كال يوجد هبا ساحات للنشاط، أك معامل، كحجراهتا ضيقة، كأماكن الصعود كالنزكؿ غَت كاف
على  تراعي األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة، كال يوجد هبا نظاـ األماف الكامل، فبا يسبب خطران 

 الطبلب.
 ،كلكن من خبلؿ إقامة الباحث يف مناطق ـبتلفة من اؼبملكة العربية السعودية كلعدة سنوات
كجد أف اغبكومة تبذؿ قصارل جهدىا يف القضاء على ىذه اؼبشكلة، كذلك من خبلؿ بناء 
اؼبدارس، كاتمعات اؼبدرسية اغبكومية اتهزة بأحدث الوسائل العلمية، كاؼبختِبات، كاؼبعامل اؼبختلفة 
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اجات الطالب أك للبنُت كالبنات، كاتهزة بالساحات اؼبناسبة لقياـ األنشطة اؼبختلفة، كتراعي فيها ح
ضد اغبوادث، كاغبرائق كغَتىا، فبا يبهد  الطالبة ذكم االحتياجات اػباصة، كتتمتع بنظاـ أماف عاؿو 

 للقضاء على ىذه اؼبشكلة يف اؼبستقبل القريب.
 ثـالثــاً: تعميم التعليم االبتدائـي:

طو / ر  الدكتورمشهورة لعميد األدب الع مقولةه  )التعليم كاؼباء كاؽبواء، كىو حق للجميع(
 على الدكلة ذباه أبنائها، كتقدمو ؽبم باتاف، مع اعبودة فيو. مفركضه  حسُت، كؽبذا فهو كاجبه 
( أف اؼبقصود بتعميم التعليم االبتدائي ىو منح الفرصة عبميع من َُ: ـََِٖكيذكر الزامل )

ىم يف سن التعليم من االلتحاؽ باؼبرحلة االبتدائية كباتاف، كتوفَت اػبدمات التعليمية يف اؼبناطق 
 اؼبدنية كالريفية، ليتمكن اعبميع من االلبراط يف التعليم، كللجنسُت على حد سواء. 

أف الدكؿ اؼبتقدمة حرصت على تعميم التعليم االبتدائي، بل إف ( ٗٔ: ـَُِِحكيم ) ذكر
بعضها مدت من مدة التعليم كجعلتو إلزاميان إُف اؼبرحلة الثانوية، حيث بات من اؼبسلمات أف التغيَت، 

كلقد كانت اؼبملكة العربية السعودية من الدكؿ اليت تبذؿ اعبهود اعببارة كالنمو يتحقق عِب الًتبية، 
كىي : نظر إليو من زاكيتُت: األكُفكلكن إذا كاف التعليم اإللزامي يي  لتعليم، كنشره، كإلزامو.لتعميم ا

كلية الدكلة يف توفَت فرص التعليم فاغبكومة قامت هبذه اؼبسؤكلية على خَت كجو، كتبقى الزاكية ؤ مس
 كىي مسؤكلية أكلياء األمور يف إرساؿ أبنائهم إُف اؼبدارس.: الثانية

بالرغم من اعبهود اؼببذكلة يف ىذا اتاؿ إال أنو ال يزاؿ يوجد عدد من ىم يف سن التعليم كلكن 
االبتدائي َف يلتحقوا بو، أك التحقوا بو، كتسربوا منو، كيبكن أف تكوف ىذه الظاىرة غَت مشاىدة يف 

وقفها من تعليم اؼبدف إال أهنا تظهر بوضوح يف القرل، كعند البدك الرحل، كبعض األسر اليت ما زاؿ م
 الفتاة سلبينا.
بذؿ اعبهد، كالتعاكف من اعبميع للحد منو إُف اؼبزيد من ف ىذا التحدم وبتاج رل الباحث أكي

أك القضاء عليو، كعلى رجاالت التعليم إرساؿ الدعاة، كاؼبثقفُت، كاؼبعلمُت إُف األماكن النائية 
هم بالتحاؽ بل انتظاـ أبنائهم كبناهتم يف قناعإكالبعيدة يف اؼبملكة حيث البدك الرحل، كؿباكلة 

اؼبدارس، كبياف مدل الضرر الذم يًتتب عليو عدـ التحاؽ األبناء باؼبدرسة، ككذلك على اغبكومة 
كبناهتا،  من الدكلة على أبنائها إنشاء اؼبدارس اؼبتنقلة، كاليت تنتقل مع ىؤالء البدك، كذلك حرصان 

 كإعدادىم ليكونوا مواطنُت صاغبُت.
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 ضعف العالقة بين المنزل والمدرسة: :ابعـاً ر 
( أف اؼبدرسة ال تستطيع ربقيق رسالتها كالقياـ دبهامها َٕ-ٗٔ: ـَُِِحكيم ) ذكر

الًتبوية، كالتعليمية دكف تعاكف األسػػرة، كمتابعتها ؼبا تقـو بو اؼبدرسة، فاألسرة ىي البياة األكُف اليت 
البياة الثانية، كالتعاكف بينهما أمر ضركرم كحتمي، كىو السبيل كينمو، كاؼبدرسة ىي  ينشأ هبا الطفل

إُف حل اؼبشكبلت أك الصعوبات اليت تواجو الطالب، كلكن ال يزاؿ ىناؾ ضعف يف العبلقة بينهما 
 كاؼبتضرر ىو الطالب.

جعلت شروبة غَت قليلة من  كتعقيداهتا كمتطلباهتا الكثَتة كيرل الباحث أف اغبياة اغبديثة
طنُت يف اؼبملكة بأف ىبرج األب كاألـ للعمل، كيًتكوا تربية األكالد للخادمات، فهم يركف أبناءىم اؼبوا

يذىبوف للمدرسة، كيعودكف منها، كلكن قد ال يتابعوهنم، كال يعرفوف عنهم سول أهنم يف اؼبدرسة، 
 بُت اؼبنزؿ كاؼبدرسة. كاػبلل، كتنقطع العبلقة سبامان  كؽبذا وبدث الضرر

ب على اعبميع أف ينتبو لذلك، كيتعاكف، كيتكاتف من أجل مصلحة األبناء، كالعمل كؽبذا هب
كاؼبنزؿ يف اذباه كاحد لتحقيق ىدؼ مشًتؾ، فمهما بذلت اؼبدرسة من جهود لن  على سَت اؼبدرسة

ربقق نتيجة طاؼبا ىي دبعزؿ عن اؼبنزؿ، كأيضا اؼبنزؿ وبتاج اؼبدرسة يف تعديل بعض السلوكيات عند 
 ل، كاليت يعجز الوالداف عن تقويبها بطريقة تربويػػة.الطف

كهبب أف تقـو مؤسسات الدكلة اؼبعنية باألطفاؿ بدكرىا يف اغبث، كالتنبيو للخطر الذم يلحق 
كمتابعتهم، كالعمل على زيارهتم يف اؼبدارس، كالوقوؼ على  باألبناء جراء إنباؽبم، كعدـ رعايتهم

 الصاٌف منها، كتقومي كعبلج الطاٌف.مستوياهتم، كسلوكياهتم، كتعزيز 
 : الضعـف في القــراءة والكتابة:خامساً 

الضعف يف القػػراءة كالكتابة مشكلة ال يعاين منها التعليم االبتدائي يف اؼبملكة فحسب، بل 
 ىي مشكلة تعاين منها معظم دكؿ العاَف.

كالكتابة من اؼبشكبلت ( بقولو: "يعد الضعف يف القراءة َُُ: ـََِِكأكد ذلك اغبامد )
على بقية اؼبواد  اليت تعاين منها معظم األنظمة التعليمية يف العاَف، كىذا الضعف ينعكس سلبان 

 التعليمية، كتبدك ىذه اؼبشكلة كاضحة لدل بعض الطبلب يف الصفوؼ األكُف من اؼبرحلة االبتدائية".
 :تيةلؤلسباب اآل خطَته  أمره  ( أف الضعف يف القراءة كالكتابةِِٔ: قَُْٓكيذكر زيػػداف )

 القراءة كالكتابة يكاد يكوف اؽبدؼ الرئيس يف اؼبرحلة االبتدائية. -ُ
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 من أدؽ اؼبشكبلت اليت هتدد مستقبلنا االجتماعي، كاالقتصادم. مشكلة األمية -ِ
 القراءة كالكتابة نفسها ىي الوسيلة األساسية للتعليم يف اؼبدرسة. -ّ

ضعف القراءة كالكتابة يف اؼبرحلة االبتدائية، كالبد من  من خبلؿ ما ذكر تظهر خطورة مشكلة
البحث عن طرؽ للعبلج، كاالستفادة من ذبارب الدكؿ اليت سبقتنا يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم، كذلك 

ل اىتمامو لتحقيق أىداؼ ػػػػػػاالستفادة من خِبات اؼبعلمُت يف ىذا اتاؿ، فعلى اؼبعلم أف يوجو جُّ 
لتعليم االبتدائي، كعليو االستعانة بالوسائل اؼبتنوعة كالرسومات، كالصور، كأجهزة القراءة يف منها ا

 العرض اغبديثة كغَتىا.
 : المنهـج المدرسـي:سادساً 

( أف ّٔ: ـَََِمكتب الًتبية العر  لدكؿ اػبليا ) ( نقبلن عنِِـ: ََِٖيذكر الزامل )
كالكتب كاؼبواد التعليمية باألساليب التقليدية اليت  غلبة الطابع النظرم كاالستمرار يف تصميم اؼبناىا

، كأف تكرس حفظ اؼبعلومات كاسًتجاعها يف عملييت التعليم كالتقومي ىو الطابع السائد يف دكؿ اػبليا
صت بعض اؼبشكبلت اؼبتعلقة دبناىا التعليم يف اؼبرحلتُت العديد من الدراسات اليت شخَّ ىناؾ 

ت بعضها إُف كثرة اؼبناىا الدراسية، كاعتمادىا على الطرؽ التقليدية يف االبتدائية كاؼبتوسطة، فأشار 
 التدريس كاغبفظ، كالتلقُت، كعلى االمتحانات كمعيار للتقييم.

كيرل الباحث أف ربدم اؼبنها اؼبدرسي ىو من أقول التحديات اليت تواجو التعليم االبتدائي يف 
يف اؼبرحلة االبتدائية ال تراعي اىتمامات التبلميذ، اؼبملكة العربية السعودية، ألف معظم اؼبناىا 

كميوؽبم، كالفركؽ الفردية فبا يقلل من رغبة التلميذ يف الدراسة، كذلك فهي ال زبدـ بياة الطالب 
 اؼبتعددة يف اؼبملكة، فهناؾ البياة البدكية، كالريفية، كاغبضرية، فبلبد للمنها اؼبدرسي أف يكوف مرتبطان 

 ىبدمها.هبذه البياات، ك 
كما أف بعض اؼبناىا كخاصة األدبية منها تدعوا إُف اغبفظ، كاالستظهار أكثر من الفهم 

للعملية  كاالستيعاب يف زمن التعلم النش ، كإسًتاتيجياتو اؼبتعددة، كاؼبتنوعة، كاليت ذبعل الطالب ؿبوران 
 التعليمية.

 :القوؿ ناكلكن يبكن
حيث ، كمكاتب اإلشراؼ الًتبوم باؼبملكة التعليمإدارات بعض ىناؾ مبادرات طيبة من  إف

كاللقاءات يف  ككرش العمل يف التعليم، كتشجع عليو، كتعقد لو الدكرات تتبٌت التعلم النش  منهجان 
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سبيل رفع كفاءة اؼبعلمُت، كتدريبهم على إسًتاتيجيات التعلم النش  فبا يعود بالفائدة على العملية 
 ب.كعلى أبنائنا الطبل التعليمية

 رؤية مستقبلية لتطور نظام التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية:
اؼبملكة العربية السعودية من الدكؿ اؼبتطلعة للمستقبل، فهي تعمل على ربديث كتطوير صبيع 
اػبدمات، كتتحوؿ من اػبدمات الورقية إُف اػبدمات اإللكًتكنية، فهي من أكُف الدكؿ اليت سعت 

يف اعبوازات، كالبنوؾ،  :ربويل خدماهتا إُف نظاـ اغبكومة اإللكًتكنية، يف صبيع مرافقها كتسعى إُف
 كاؼبركر، كالصحة، كاألحواؿ اؼبدنية، ككذلك التعليم جبميع أنواعو.

ففي التعليم استخدمت أنظمة كبراما متقدمة يف إداريات العملية التعليمية، بداية من نظاـ 
االبتدائية، أم نظاـ القبوؿ كالتسجيل، كحىت استخراج الشهادات النهائية،  التقدمي لبللتحاؽ باؼبرحلة
 أم شهادات التخرج.

، (برناما نػػور)فاؼبملكة تطبق نظاـ جديد يف إداريات العملية التعليمية يطلق عليو نظاـ أك 
ب ، كىو ينظم العملية التعليمية، من حيث تسجيل الطبل(برناما اؼبعارؼ)ككاف يسمى قبل ذلك 

أك  ، كإرساؿ رسائل ألكلياء أمور الطبلب الغائبُتاعبدد، كتسجيل الغياب، كالتأخر الصباحي يوميان 
 .اؼبتأخرين ؼبتابعة أبنائهم

كلكل معلم على نظاـ أك برناما نور رقم تشغيل، كرقم سرم ليدخل بو إُف صفحتو على 
، ككذلك لوِف أمر الطالب رقم الِبناما ليسجل درجات اؼبشاركة، كاالختبارات، كالسلوؾ، كغَتىا

سرم يدخل بو على النظاـ ليسأؿ، كيقف على مستول ابنو يف اؼبواد اؼبختلفة، كيقدـ الشكاكم، 
كاالعًتاضات، ككل ذلك مرتب  دبكاتب اإلشراؼ الًتبوم، كاإلدارات التعليمية، مع كزارة التعليم 

 باؼبملكة.
د هبا السبورات الذكية، كأجهزة العرض كمعظم مدارس اؼبملكة حكومية كانت أك أىلية يوج

كصبيع الوسائل التعليمية اغبديثة كاغباسبات اآللية، فوؽ الرأس )الِبكجكتور(، كالكامَتات الوثائقية، 
 اليت تساعد على ربديث، كتطوير العملية التعليمية يف اؼبملكة.

ن كبن نستشرؼ اؼبستقبل بكل تطلعاتو للتعليم عامة، كالتعليم االبتدائي خاصة يف اؼبملكة ػػػكلك
 العربية السعودية. 
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( أف "استشراؼ اؼبستقبل يكوف من ّْٓ-ُّْ: قُِْٔ)كعبد اعبواد َتل الغامدم ف
 خبلؿ دراسة اغباضر، كتقويبو بكل متغَتاتو، كمشكبلتو، كتدبر اؼباضي بكل أحداثو، كدركسو،

 كذباربو، مع كضوح أىدافنا، كتطلعاتنا للمستقبل". 
 :وؿػػكيبكن الق

مشكبلتو، كلقد  و، كرباكؿ أف ربلَّ مى ، كتقيَّ ف اؼبملكة من الدكؿ اليت تدرس اغباضر جيدان إ
استفادت من اؼباضي، كذباربو حىت كضعت أقدامها على األىداؼ الصحيحة، كالتطلعات الواضحة، 

 ، مع اعبودة فيو.ألبنائها حديثان  فهي تريد تعليمان 
كؽبذا سوؼ نسل  الضوء على ؾبموعة من اعبوانب اليت هبب أف يأخذىا القائموف على النظاـ 

بعُت االعتبار لتصل العملية التعليمية إُف الصورة اليت نريد أف العربية السعودية التعليمي يف اؼبملكة 
 :ىي فػػػةشرى تى ػػكاعبوانب اؼبس ،تكوف عليها يف اؼبستقبل

 سياسة التعليم: -ٔ
الصادرة عن اللجنة  ( أف سياسة التعليمّْٓ-ُّْ: قُِْٔ)كعبد اعبواد يرل الغامدم 

ىػ ىي سياسة مستمدة من الدين اإلسبلمي، كىي ليست حباجة إُف َُّٗالعليا لسياسة التعليم عاـ 
سلوؾ الطبلب، ككل  التعديل أك التغيَت، كلكنها حباجة إُف ربويل أىدافها إُف كاقع حي يتجسد يف

 فرد يف اتتمع.
 المناىـج: -ٕ

( أنو هبب تطوير ؿبتويات اؼبنػاىا التعليميػة لتكػوف موافقػة لطبيعػة ٖٔ: ـُٕٗٗيرل الكيبلين )
األىػػداؼ الػػيت ينشػػدىا اتتمػػع، كالػػيت يفرضػػها الواقػػع اؼبعاصػػر، كىػػو مػػا يبكػػن ربقيقػػو عػػن طريػػق إعػػادة 

يتناسب مػع ظػركؼ كمعطيػات  كذبديد كتطوير ربتاج إُف مراجعةالنظر يف ؿبتول اؼبناىا الدراسية اليت 
العصػػر، كيتػػواءـ مػػع مػػا فيػػو مػػن مسػػتجدات كمتغػػَتات، كال يتنػػاىف أك يتعػػارض بػػأم حػػاؿ مػػع ثوابػػت 

 األمة، كمبادئها.
( بقولو: "أننا نعيش يف عصر ّْٓ-ُّْ: قُِْٔ)كعبد اعبواد ذلك الغامدم  كيؤكد

 اؿالطالب للتعامل مع اؼبعلومات بشكل فعَّ  اؼبتطورة، لذا على اؼبناىا أف تعدَّ اؼبعلوماتية، كالتقنية 
اؿ، أم أف منها اؼبستقبل هبب أف يعلم كمثمر، كتعوده على التفكَت بوضوح، ككيفية االتصاؿ الفعَّ 
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ايت، كيدربو على كيفية التعلم، ككيفية العمل، كعلى مهارات التعاكف، كالقدرة على االستقبلؿ الذ الفرد
 كربمل اؼبساولية".

اؼبملكة من أكُف دكؿ اػبليا اليت طورت، كما زالت من خبلؿ ما سبق يبكن القوؿ : إف ك 
تطور مناىجها الدراسية، كخاصة اؼبناىا العلمية منها، كاعتمدت منهاجا يقـو على التجريب، 

 كالتفكَت، كالبحث، كعمل اؼبشاريع العلمية.
ل تطوير اؼبعلم، كتدريبو على ىذه اؼبناىا اعبديدة، كىذا ما شكَّ كلكن تطوير اؼبناىا وبتاج إُف 

أماـ القائمُت على التعليم يف اؼبملكة، كلكن من خبلؿ عملية التدريب، كاالجتهاد الشخصي  ربديان 
ف، كالتغلب  التكيِّ ُتاؼبعلمبعض من قبل بعض اؼبعلمُت، كاالطبلع على كل ما ىو جديد استطاع 

 ، كلكن ما زاؿ التحدم قائمان.ديدةعلى ربدم اؼبناىا اعب
 م:لتأىيل المع -ٖ

من اؼبسلم بو أف اؼبعلم ىو عصب العملية التعليمية، كحجر الزاكية فيها، كخاصة معلم اؼبرحلة 
كلن يتمكن النظاـ التعليمي من مواجهة ربديات االبتدائية، كالسيما معلم الصف األكؿ االبتدائي، 

 .، كتدريبان ، كإعدادان أكلوية العناية، كاالىتماـ اختياران  العصر كمشكبلتو دكف إعطاء اؼبعلم
، كؽبذا كجب على القائمُت على العملية التعليمية االىتماـ بو كتدريبو، كتزكيده باعبديد دائمان 

لع على كل سهاماتو، كاقبازاتو، كيطَّ إكتقدمي لو كل العوف كاؼبساعدة لكي يضيف إُف العملية التعليمية 
 .كمفيدة دبخرجات تعليمية سليمة مواكبة العصر، كيزكد اتتمع جديد، ليستطيع

(، كأبو َُُ-ِِ: ـَََِككزارة اؼبعارؼ )(، ُِّ-ُُٔـ: َُِِحكيم )كيعرض لنا 
كالغامدم (، ُِِ: ـُٗٗٗكحسن )(، َٖـ: َََِكور )د كم، (ِْ-ِّ: ـََِْراد )ػػػػػعػ
 :يتمستقبلية إلعداد اؼبعلم، كىي تتمثل يف اآل رؤية ق(ُِْٔ)

كتدريب اؼبعلم تكوف عملية مستمرة كإلزامية، كذلك إلثراء معلومات،  عملية إعداد -ُ
 كقدرات اؼبعلم يف ؾباؿ زبصصو.

كىذا ما  إنشاء نظاـ للًتخيص ؼبزاكلة مهنة التعليم، فبا يستلـز ذبديد الرخصة كل فًتة. -ِ
ث أكَّدت على أف من أشارت إليو الرؤية اؼبستقبلية لوزارة الًتبية كالتعليم باؼبملكة، حي

ستقبلية إهباد نظاـ للًتخيص دبمارسة مهنة التدريس 
ي
تمها الرؤية اؼب أىم اؼبشاريع اليت ربي

يكوف شرطان ميسبقان لبللتحاؽ هبا، إضافةن إُف إجراء االختبػارات الدكرية للمعلمُت يف 
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ددة، لتحديد ما وبتاجوف إليو من دكراتو تدريبيةو، كغبفزىم على  العمل مواعيد ؿبي
الدؤكب لتطوير مستواىم، كربسُت أدائهم، يف ميقابل ربسُت أحواؽبم اؼبعيشية كاالرتفاع 

 دبيرتباهتم.
تطوير عملية إعداد اؼبعلمُت، كاؼبعلمات يف مراحل التعليم العاـ عن طريق إعادة النظر يف  -ّ

اسة يف ضواب ، كشركط سياسات القبوؿ اليت تتم من خبلؽبا عملية اختيار اؼبتقدمُت للدر 
 الكليات اؼبعنية بعملية إعداد اؼبعلمُت كاؼبعلمات.

تطوير نظاـ اختيار اؼبعيدين، كااضرين، كأعضاء ىياة التدريس يف الكليات اؼبعنية  -ْ
بإعداد اؼبعلم، حبيث يتم االختيار كفقان لضواب  كشركط علمية دقيقة يبكن من خبلؽبا 

 اؼبناسبة ؽبذه اؼبهنة.ربديد القدرات البلزمة، كقياس االستعدادات 
التأكيد على إكساب اؼبعلمُت كاؼبعلمات يف ـبتلف اؼبراحل كاؼبستويات الدراسية قدران  -ٓ

مناسبان من مهارات اغباسب اآلِف، ككيفية التعامل مع تقنيات التعليم، كالقدرة على 
تجديد استخداـ اإلنًتنت، ككبو ذلك فبا ال غٌت للمعلم يف ىذا العصر عنو، إذ إف ثورة ال

الًتبوم اؼبطلوبة ال يبكن ؽبا أف تنتا دكف أف يكوف على رأسها اؼبدرس، فتكنولوجيا 
اؼبعلومات ال تعٍت التقليل من أنبية اؼبدرس أك االستغناء عنو، بل تعٍت يف اغبقيقة دكران 
تلفان لو، فلم يعد اؼبدرس ىو الناقل للمعرفة، كاؼبصدر الوحيد ؽبا، بل أصبح اؼبوجِّو  ـبي

 ر ؽبا.ػػػػػيسِّ كاؼب
 طرائق التدريس: -ٗ

( أنػػػػػو: "هبػػػػػب تطػػػػػوير طرائػػػػػق، كأسػػػػػاليب التػػػػػدريس اغباليػػػػػة يف ُِ: ـََِْيػػػػػرل أبػػػػػو عػػػػػػػػػراد )
اؼبؤسسػػات التعليميػػة، كتغيَتىػػا إذا لػػـز األمػػر، كاقتضػػت اؼبصػػلحة ذلػػك، كػػأف ييسػػتبدؿ أسػػلوب اغبفػػظ 

ت اؼبػتعلم، كاسػتعداداتو ليكػوف دكره إهبابيػان كالتلقُت باألساليب اغبديثة الػيت يػتم فيهػا الًتكيػز علػى قػدرا
يف العمليػػػة التعليميػػػة، كأف يكػػػوف الًتكيػػػز يف العمليػػػة التعليميػػػة علػػػى الطرائػػػق كاألسػػػاليب غػػػَت التقليديػػػة 

 مثل: اؼبناقشة كاغبوار، كاالستقراء، كاالستكشاؼ، كغَتىا". 
( أنو من الضركرة أف تتوافر األساليب الًتبوية، كالتعليمية اغبديثة ٖٔ: ـُٕٗٗكيؤكد الكيبلين )

اليت تتػيح فػرص اؼبناقشػة، كاغبػوار للمتعلمػُت، كتػوجههم للبحػث يف مصػادر اػبػِبات اؼبنهجيػة، كتغػرس 
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فػػػيهم القناعػػػة بتنػػػوع ىػػػذه اػبػػػِبات، كتيػػػدرب اؼبتعلمػػػُت علػػػى ربليلهػػػا، كنقػػػدىا كالتعػػػرؼ علػػػى اعبوانػػػب 
 السلبية فيها.اإلهبابية، ك 

كبتسلي  الضوء على الكتػب الدراسػية دبراحػل التعلػيم اؼبختلفػة يف اؼبملكػة العربيػة السػعودية قبػد 
الػذم عمػل علػى تغيػَت أليػة أداء الطالػب يف الكتػب الدراسػية،  أهنا قامت علػى فكػرة النمػوذج البنػائي،

للعمليػػة التعليميػػة، فكتػػب اليػػـو  مػػن األداء التقليػػدم، إُف األداء اغبػػديث، كالػػذم هبعػػل الطالػػب ؿبػػورا
 قامت على إسًتاتيجية النموذج البنائي، كاليت ىي كاحدة من إسًتاتيجيات التعلم النش  اؼبتعددة.

كلقد تغَتت إجراءات سَت الدرس يف الكتاب اؼبدرسي، فبعد أف كػاف التػدريب يف الكتػاب يبػدأ 
علػػى صػػاحبو، كعلػػى التجػػدد كاالسػػتمرار، بفعػػل األمػػر، أصػػبح اآلف يبػػدأ بالفعػػل اؼبضػػارع، الػػذم يػػدؿ 

لػػى عليػػك، أك مػا يبي  مػػن أف يقػوؿ الطالػػب: )اكتػػبٍ  : بػػدالن كهبعػل الطالػػب يف حالػة نشػػاط دائػػم، فمػثبلن 
 اعبمػلى  أي قػػػػػػػػػػػػػرى ، أك أى لػى علػيَّ مػا يبي  تبي كٍ عن السؤاؿ التاِف(. صار يقوؿ: )أى  اعبمل التالية، أك أجبٍ  اقػػػػػػػػرأٍ 

، كالنشػػاط البنػػاءً  عػن السػػؤاؿ التػػاِف(، فبػا أكسػػب الكتػب الدراسػػية يف اؼبملكػػة صػفةى  يػػبي جً ك أي التاليػة، أ
، كلكن ىي يف أعوامها األكُف، كربتػاج بعػض اعبهػد، كالتعػب، لفهمهػا، كالعمػل الذم يقـو بو الطالب

 دبا فيها، كاالستفادة القصول منها، كتطبيقها عمليا.
 :تنوع أساليب التقويم واالمتحانات -٘

، تنوع أساليب تقومي الطالب من األمور اليت تفتقدىا العملية التعليمية يف الببلد العربية عمومان 
كيقتصر ترفيع الطالب من صف إُف آخر على االمتحانات فق ، كىذا أسلوب قدمي استبدلو العاَف 

كاختبارات القياس، اؼبتقدـ بالتقومي اؼبستمر للطالب، كعمل اؼبشاريع العلمية، كملفات اإلقباز، 
كالقدرات، كاالختبارات التحصيلية، ككذلك تقومي العمليات العقلية العليا للمتعلمُت مثل: التحليل، 

 كاالستظهار. كالًتكيب، كالتقومي، كالتطبيق بدالن من الًتكيز على اغبفظ
طرائق ا نستشرؼ اؼبستقبل كنقدـ رؤية مستقبلية لعملية تقومي الطالب، حيث إف الػػػكمن ىن

اغبديثة للتقومي يف العملية التعليمية تكوف ذات أثر فاعل يف تشجيع العملية التعليمة، كالعمل على 
 زيادة قدرة الطالب على البحث عن اؼبعرفة، كفهمها بصورة صحيحة.

كمن خبلؿ إقامة الباحث فًتة ليست بالقليلة يف اؼبملكة العربية السعودية فبلحظ أف اؼبملكة 
يت بدأت باألخذ بأسلوب التقومي اؼبستمر، كخاصة يف اؼبرحلة االبتدائية، كيف بعض اؼبواد من الدكؿ ال
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يف اؼبرحلة اؼبتوسطة، كالثانوية مثل مادة القرآف الكرمي، كمادة لغيت اػبالدة يف اؼبرحلة اؼبتوسطة،  أيضان 
 .كمادة اللغة العربية يف نظاـ اؼبقررات، كالنظاـ الفصلي يف اؼبرحلة الثانوية

إال أف التقومي اؼبستمر ليس كل شيء يف عملية تقييم الطالب، كترفيعو من صف إُف آخر، أك 
من مرحلة إُف أخرل، ألف نظاـ التقومي اؼبستمر قد يدخل فيو األىواء الشخصية للمعلم، أك نظاـ 

 اتامبلت لبعض األشخاص.
اختبارات  قومي اؼبستمركؽبذا هبب التنوع يف أساليب تقييم الطالب، فهناؾ إُف جانب الت

القدرات، كملفات اإلقباز، كأكراؽ العمل، كنظاـ اؼبشاريع، كغَتىا من األساليب الًتبوية اغبديثة، 
 كاليت يبكن االعتماد عليها يف تقييم الطالب.

 توفير بيئة تعليمية مناسبة: -ٙ
يػػػق، كغَتىػػػا مػػػن تػػػوفَت البياػػػة التعليميػػػة تسػػػاعد الطالػػػب علػػػى الفهػػػم، كالتػػػذكر، كالتحليػػػل، كالتطب

العمليػػات، كاؼبهػػارات العلميػػة، كاختبػػار اؼبعلومػػة يف معامػػل حديثػػة، كاالطػػبلع عليهػػا يف مكتبػػة ؾبهػػزة، 
 كمزاكلة نشاطو الرياضي يف مبلعب معدة ؽبذا الغرض، ككذلك اتاؿ الفٍت، كصبيع اتاالت األخػػػػػػرل.

فر البياػػات التعليميػػة اؼبناسػػبة ( ذلػػك بقولػػو: "إف العمػػل علػػى تػػواْْ: ـُٖٔٗكيؤكػػد مطػػاكع )
للتطػػور العلمػػي كالتعليمػػي اؼبنشػػود، يشػػمل تػػوافر اؼببػػاين اؼبدرسػػية اغبكوميػػة اؼبناسػػبة، كاؼبعامػػل التعليميػػة 
اؼببلئمػػػة، كاؼبكتبػػػات، كاؼببلعػػػب، كغَتىػػػا مػػػن اؼبرافػػػق الػػػيت يعتمػػػد قبػػػاح العمليػػػة التعليميػػػة علػػػى مػػػدل 

 ا الشأف".توافرىا، كإمكانية اإلفادة منها يف ىذ
كؾبمل القوؿ يف نظاـ التعليم االبتدائي يف اؼبملكة العربية السعودية ىو نظاـ تعليمي آخذه يف 
التطوير كالتحديث، كاالعتماد على التكنولوجيا اغبديثة اؼبتطورة، كاليت ذبعل الطالب ؿبوران للعملية 

كتشجيعو على تنمية مواىبو،  التعليمية، كذلك من خبلؿ تنمية اعبانب االبتكارم كاإلبداعي لديو،
 كمهاراتو، كامكاناتو العقلية كالبدنية.

أما األسس كاؼببادئ اليت تقـو عليها السياسة التعليمية يف اؼبملكة فهي تظهر يف اؼببدأ اإلسبلمي 
اليت تصطبغ بو، حيث جعلت العلـو الشرعية أساسية يف صبيع سنوات التعليم االبتدائي، ككذلك يف 

توس  كالثانوم، كىذا اؼببدأ وبثُّ على العلم كالتعلم، كاستخداـ الطرؽ اغبديثة يف التحصيل التعليم اؼب
كيدعو إُف التجديد يف اؼبناىا كالِباما كاألساليب حبيث  لجميع،ل الدراسي، كيوجب التعليم اتاين
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أ إُف احًتاـ الفرد تتبلءـ مع مقتضيػػػات ىذا العصر، كمستجدات اغبياة اؼبستقبلية، كما يدعو ىذا اؼببد
 كذاتيتو، كما يدعو إُف األصالة كاؼبعاصرة.

أما اؼبشكبلت اليت يعاين منها التعليم االبتدائي يف اؼبملكة فهي مشكبلت موجودة يف العاَف 
أصبع، كتعمل اؼبملكة جاىدة على كضع اػبط  اعبادة للعمل على حل مشكبلهتا التعليمية سواء 

 ة، أك إعداد اؼبعلم، أك اؼبناىا الدراسية، أك مشكلة اؽبدر التعليمي.اؼبتعلقة باؼبباين اؼبستأجر 
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 الدراسات السابقـة: ثانيــاً 
 دراسات المحور األول:

 العـربيـة:اللغة تنمية مهارات تناولت توظيف إستراتيجيات التعلم النشط في دراسـات )أ( 
 م(:ٖٕٔٓ)وض بني ذياب ـــدراسة محمود ع -ٔ
إسًتاتيجية العصف الذىٍت يف تدريس استخداـ الدراسة إُف التعرؼ على أثر ىذه  تىدف

الشارقة يف  إمارةيف  الصف اغبادم عشر بةقواعد اللغة العربية، لتحسُت اؼبستول الدراسي لدل طل
 .اؼبهارات النحوية كالصرفية

ف ؾبتمع الدراسة شبو التجريي، كقد تكوَّ  فقد استخدـ الباحث اؼبنها كربقيقان ألغراض الدراسة
من صبيع طلبة الصف اغبادم عشر يف منطقة الشارقة التعليمية من اعبنسُت، كاختار عينة الدراسة 
بالطريقة العشوائية الطبقية، سبثلت يف أربع مدارس: مدرستُت للذكور كمدرستُت لئلناث، مت توزيعهم 

  إُف ؾبموعتُت: ذبريبية كضابطة.
  على عينة البحث من الذكور كاإلناث.طبقو ربصيليان  ستخدـ الباحث اختبارناكقد ا

يف مادة النحو كجود فركؽ ذات داللة إحصائية يف اختبار التحصيل  ةػنتائػا الدراسكأظهرت 
بُت الذكور كما بينت النتائا كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  .لصاٌف اتموعة التجريبيةكالصرؼ 

 لصاٌف البنات.كاإلناث يف اختبار التحصيل 
ضركرة توجيو إشارة إُف اؼبعنيُت بالتوجيو الًتبوم، عددان من التوصيات أنبها قد قدمت الدراسة ك 

كاإلدارات اؼبدرسية إلعطاء مسألة ضعف الطلبة يف قواعد اللغة العربية األكلوية يف االىتماـ، كذلك 
 الطرؽ اغبديثة يف التدريس كمن بينها العصف الذىٍت.بالًتكيز على استخداـ 

 م(:ٕٔٔٓدراسة قاسم البري ) -ٕ
معرفة أثر استخداـ األلعاب اللغوية يف منهاج اللغة العربية يف تنمية ت ىذه الدراسة إُف ىدف

 األمباط اللغوية لدل طلبة اؼبرحلة األساسية.
الوصفي كاؼبنها التجريي،  اؼبنهايف دراستو كربقيقان ألغراض الدراسة فقد استخدـ الباحث 

( طالبان كطالبة، مكونة من أربع شعب: اثنتُت ذبريبيتُت للذكور َٖ)كتكونت عينة الدراسة من 
درست أيضان، مت اختيارىم بطريقة قصدية، كلقد للذكور كاإلناث  كاإلناث، كاثنتُت ضابطتُت
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ية، يف حُت درست اتموعتاف الضابطتاف بالطريقة اتموعتاف التجريبيتاف باستخداـ األلعاب اللغو 
 االعتيادية التقليدية.

، ربقق الباحث من صدقو للدراسة  ( فقرةَِكاستخدـ الباحث اختباران ربصيليان مكونان من )
 .   (كركنباخ ألفا)كثباتو باستخداـ معادلة 

( يف 0ََٓعن كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )ككشفت نتائا الدراسة 
اؼبتوسطات اغبسابية بُت طلبة اتموعة التجريبية كطلبة اتموعة الضابطة لصاٌف اتموعة التجريبية، 

كما أظهرت النتائا عدـ كجود كىي التدريس باأللعاب اللغوية،  تعزم ألثر طريقة التدريس اؼبستخدمة 
لة إحصائية يف اؼبتوسطات اغبسابية تعزم ؼبتغَت اعبنس، أك التفاعل بُت طريقة التدريس فركؽ ذات دال

كيف ضوء النتائا أكصى الباحث بعدد من التوصيات ذات الصلة، منها ضركرة استخداـ  كاعبنس.
  األلعاب اللغوية يف تدريس اللغة العربية.

 م(:ٕٓٔٓا )ـالمهنعادل سليمان محمد دراسة  -ٖ
التعرؼ على أثر استخداـ اػبرائ  اؼبعرفية يف تنمية مهارة كتابة اؽبمزة ت ىذه الدراسة إُف ىدف
 لدل طبلب الصف الثالث اؼبتوس .كاالحتفاظ هبا اؼبتوسطة 

( طالبان َّكقد سار الباحث يف دراستو حسب اؼبنها التجريي، كتكونت عينة البحث من )
من مدرسة عبد ا بن ركاحة اؼبتوسطة دبحافظة عنيزة، حيث مت اختيار العينة بطريقة قصدية، حيث 

داـ حيث درست اتموعة التجريبية بالطريقة االستقرائية، كاستخؾبموعتُت: ذبريبية كضابطة، قسمهم 
يقيس اؼبستويات اؼبعرفية األكُف  كطبق عليهم اختباران ربصيليان يف كتبة اؽبمزة اؼبتوسطةاػبرائ  اؼبعرفية، 

  .)تذكر، فهم، تطبيق(
إُف أف إلسًتاتيجية اػبرائ  اؼبعرفية دكر فاعل يف تنمية مهارة كتابة نتائا الدراسة كتوصلت 

أنو توجد فركؽ ذات داللة كما توصلت إُف س ،  طة لدل طبلب الصف الثالث اؼبتو ساؽبمزة اؼبتو 
إحصائية بُت اتموعة التجريبية كاتموعة الضاب  يف التحصيل البعدم للدراسة لصاٌف اتموعة 

، كمن خبلؿ كىي التدريس باستخداـ إسًتاتيجية اػبرائ  اؼبعرفية ةمتعزم للطريقة اؼبستخد التجريبية
 التوصيات اليت زبدـ البحث.النتائا قدـ الباحث ؾبموعة من 
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 م(:ٕٛٓٓسلوى حسن محمد بصل ) دراسة -ٗ
قياس مهارات التذكؽ األد  لدل طبلب الصف األكؿ الثانوم من ىدفت ىذه الدراسة إُف 

كمتفاعبلن مع زمبلئو، كإهبابيان العر  بأساليب جديدة ذبعل الطالب نشطان  خبلؿ تدريس األدب
 اؼبعلم. العبء اؼبلقى على عاتق كزبفف

كلقد قامت الباحثة دبجموعة من اإلجراءات  .التجريي يف دراستها كاستخدمت الباحثة اؼبنها
إعداد مقياس  ، ْثإعداد قائمة دبهارات التذكؽ األد  اؼبناسبة لطبلب الصف األكؿ الثانومكىي: 

بكتاب األدب للصف  األدبية كاؼبعلومات الببلغية اؼبتضمنة إعداد قائمة باؼبفاىيم، ك للتذكؽ األد 
إعداد قائمة لتحديد أكثر ْث ، إعداد اختبار يف التحصيل األد  كالببلغيْث ، األكؿ الثانوم

النش  مناسبة كفعالية يف تدريس األدب كتنمية  التدريس التفاعلي كالتعلم اسًتاتيجيات كل من:
بناء لباحثة بكبعد ذلك قامت ام، طبلب الصف األكؿ الثانو  التذكؽ األد  لدل مهارات

التطبيق ْث  األدب كالقائمة على التدريس التفاعلي كالتعلم النش ، االسًتاتيجية اؼبقًتحة لتدريس
 .استخراج النتائاك  اؼبيداين

على اتموعة الضابطة يف الثبلثة تفوؽ اتموعات التجريبية الدراسة عن نتائا أسفرت  كلقد
يف  ةالتدريسية الثبلث فبا يثبت فعالية األساليب، التحصيليالبعدم لكل من اؼبقياس كاالختبار  التطبيق

التحصيلي لدل الطبلب، كتفوؽ ىذه األساليب  باؼبستولتنمية مهارات التذكؽ األد  كاالرتقاء 
 على الطريقة التقليدية.

 التجريبية األكُف تفوؽ اتموعة التجريبية الثانية اليت تدرس بالتعلم النش  على اتموعةأيضان 
التذكؽ األد  فبا يثبت تفوؽ التعلم النش   اليت تدرس بالتدريس التفاعلي يف التطبيق البعدم ؼبقياس

 .مهارات التذكؽ األد  لدل الطبلب على التدريس التفاعلي يف تنمية
 موعة التجريبية الثالثة اليت تدرس باالسًتاتيجية اؼبقًتحة علىات تفوؽكما توصلت أيضان إُف 

التذكؽ األد ، كاالختبار   التجريبيتُت األكُف كالثانية يف التطبيق البعدم لكل من: مقياساتموعتُت
اؼبقًتحة يف تنمية مهارات التذكؽ األد  كاالرتقاء  التحصيلي، كىذا يدؿ على فعالية االسًتاتيجية

 التدريس التفاعلي كالتعلم النش . كتفوقها على كل من، للطبلب باؼبستول التحصيلي
طبلب كل بُت التحصيل كالتذكؽ األد  ل عبلقة ارتباطية موجبة دو كجما أظهرت النتائا ك

 .النش ك  ،التفاعلي التدريسك  االسًتاتيجية اؼبقًتحة اتموعات التجريبية الثبلثة: ؾبموعة من



139 
 

ضركرة إدخاؿ أساليب جديدة كرؤل مبتكرة  جموعة من التوصيات منهادبالدراسة  أكصتقد ك 
 ألف ىذه العربية بصفة عامة كتدريس األدب بصفة خاصة يف اؼبرحلة الثانوية، اللغةيف تدريس 

 .كاالطبلعكالتعاكف كالبحث  للمعرفة، كربثو على اؼبشاركة األساليب ذبعل اؼبتعلم مستقببلن إهبابيان 
 م(:ٕٛٓٓدراسة عدنان الخفاجي ) -٘
ربصيل طبلب الصف الثاين اؼبتوس  يف التعرؼ على أثر التعلم التعاكين يف ت الدراسة إُف ىدف

 قواعد اللغة العربية.
كقد استخدـ الباحث األسلوب التجريي منهجان للبحث، كقد أعد الباحث اختباران ربصيليان 

( فقرة يف ضوء ؿبتول اؼبوضوعات النحوية، كاألىداؼ السلوكية، كحسب ثباتو عن َّمكونان من )
 طريق التجزئة النصفية.  

تفوؽ طبلب اتموعة التجريبية على اتموعة الضابطة يف االختبار ئػػػػا الدراسة نتاكأكضحت 
التحصيلي البعدم يف قواعد اللغة العربية، كيعزك الباحث ىذه النتائا إُف فاعلية أسلوب التعلم 
التعاكين يف تدريس قواعد اللغة العربية، كأنو يعمل على زيادة شعور الطبلب باؼبسؤكلية من خبلؿ 

 العمل يف ؾبموعات تعاكنية، كاتاحة الفرصة للطبلب لبلعتماد على أنفسهم.
كيف ضوء النتائا قدـ الباحث عددان من التوصيات لبلستفادة منها، كتطبيقها يف العملية 

تدريب لغة العربية يف اؼبرحلة اؼبتوسطة، استخداـ التعلم التعاكين يف تدريس قواعد ال :الًتبوية، كىي
تضمُت مناىا طرائق تدريس اللغة دمة على استخداـ التعلم التعاكين، العربية أثناء اػبمدرسي اللغة 

 العربية اؼبقررة على الطلبة يف كليات الًتبية كمعاىد إعداد اؼبعلمُت أسس أسلوب التعلم التعاكين.
 :م(ٕٙٓٓ) دراسة عبد الرحمن كامل عبد الرحمن محمود -ٙ
التعرؼ على أثر بعض إسًتاتيجيات التعلم النش  كالتقومي الواقعي يف تنمية  الدراسة إُف تىدف

 بعض مهارات التعبَت التحريرم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم.
كقد استخدـ الباحث اؼبنها شبو التجريي يف دراستو، حيث قسم عينة الدراسة إُف أربع 

وضوعات التعبَت التحريرم بإسًتاتيجية العصف ؾبموعات: اتموعة التجريبية األكُف اليت درست م
الذىٍت كحل اؼبشكبلت، كاتموعة التجريبية الثانية اليت درست موضوعات التعبَت التحريرم 
بإسًتاتيجية التعلم البنائي، كاتموعة التجريبية الثالثة اليت درست موضوعات التعبَت التحريرم 
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الرابعة ىي اتموعة الضابطة اليت درست التعبَت التحريرم بإسًتاتيجية التعلم التعاكين، كاتموعة 
  كاستخدـ الباحث اختبار فهم كتوظيف األفكار يف موضوعات التعبَت التحريرم. بالطريقة التقليدية.

يف  ان كبَت م النش  اليت حددىا الباحث تأثَتان  أف إلسًتاتيجيات التعل نتائا الدراسةأظهرت كلقد 
 تنمية بعض مهارات التعبَت التحريرم لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادم.

على اتموعة الضابطة اتموعة التجريبية األكُف أكثر اتموعات التجريبية تفوقان  كانتككذلك  
 كإبداء الرأم يف أفكار موضوعات التعبَت التحريرم يف االختبار البعدم.يف مهارات التقومي 

 م(:ٕٗٓٓ) ناصر حسين الجبوري قيسدراسة  -ٚ
العصف الذىٍت يف ربصيل طبلب الصف إسًتاتيجية أثر على تعٌرؼ الالدراسة إُف ىذه  تىدف

 كتنمية التفكَت االبتكارم لديهم.، الرابع العاـ يف مادة األدب كالنصوص
كأداة للدراسة، كلقد سار الباحث يف دراستو كفقان للمنها التجريي، كاستخدـ اختباران ربصيليان  

 كذلك للوقوؼ على نتائا الدراسة.
 داللة ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستولأف إُف يف نتائجو حث اتوصل البكلقد 

اتموعتُت التجريبية كالضابطة يف االختبار النهائي ؼبادة األدب  ( بُت درجات طبلبَٓ.َ)
 داللة فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستول ىناؾكذلك   كالنصوص ؼبصلحة طبلب اتموعة التجريبية.

( بُت درجات طبلب اتموعتُت التجريبية كالضابطة يف اختبار القدرة على التفكَت االبتكارم َٓ.َ)
 لصاٌف طبلب اتموعة التجريبية. 

العصػػف الػػذىٍت أفػػاد طػػبلب اتموعػػة اسػػتنا أف كمػػن خػػبلؿ النتػػائا الػػيت توصػػل إليهػػا الباحػػث 
كيعػزك ، ارتفع مستول ربصػيلهم كتفػوقهم علػى طػبلب اتموعػة الضػابطة يف االختبػار حيثالتجريبية، 

عرفة األشػياء، فاؼبعرفػة ؼب ف العصف الذىٍت ساعد على تنمية الفضوؿ لدل الطبلبأالباحث ذلك إُف 
للعصػػػف كمػػػا أف   .درسربػػػديان ؼبواجهػػػة اؼبشػػػكلة الػػػيت طرحهػػػا اؼبػػػ يهمأكجػػػد لػػػدك مفيػػػدة. ك لػػػديهم فبتعػػػة 

قػػاد الطػػبلب إُف التمتػػع بقػػدرة حيػػث أثٌػػر يف تنميػػة التفكػػَت االبتكػػارم للمجموعػػة التجريبيػػة،  الػػذىٍت
أكجػد شػعوران ، فبا كازباذ القرارات، كإهباد اغبلوؿ كالبدائل، كاكتشاؼ اؼبشكبلت، عالية على اؼببلحظة

 أك ضيق. مللكانقضاء كقت الدرس من غَت ، اركة كالتنافس اعبماعيلدل الطبلب بالرضا كاؼبش
اسػػػتخداـ اؼبقًتحػػػات الػػػيت زبػػػدـ موضػػػوع البحػػػث أنبهػػػا ْث قػػػدـ الباحػػػث صبلػػػةن مػػػن التوصػػػيات ك 

 .ل الطبلبكتنمية التفكَت االبتكارم لد، األدب كالنصوص تدريسالعصف الذىٍت يف إسًتاتيجية 
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 :المواد األخرىتناولت توظيف إستراتيجيات التعلم النشط في دراسـات )ب( 
 م(:ٕٕٔٓفتحي محمد العالول )دراسة رنا  -ٔ
مسرحة اؼبنها، ) التعلم النش  توظيف بعض إسًتاتيجياتمعرفة أثر  إُف الدراسةىذه  تىػػدف

 رابعالصف ال اتبالطتنمية مهارات حل اؼبسألة الرياضية لدل يف  (األلعاب التعليمية، التعلم التعاكين
 األساسي دبحافظة غزة.

( طالبة، ٖٕكلقد استخدمت الباحثة اؼبنها شبو التجريي يف دراستها، كتكونت العينة من )
كقسمت العينة إُف ذبريبية كضابطة. كاستخدمت الباحثة كأداة للدراسة اختبار مهارات حل اؼبسألة 

 الرياضية، كىو من إعداد الباحثة، كمت تطبيقو قبليان كبعديان. 
سًتاتيجيات التعلم النش  يف تنمية اؼبهارات كجود فاعلية كبَتة إل أظهرت نتائا الدراسة كلقد
بُت داللة إحصائية  اتؽ ذك كجود فر لدل طالبات الصف الرابع األساسي، ككذلك  الرياضية

متوسطي درجات الطالبات اللوايت يدرسن الرياضيات بإسًتاتيجيات التعلم النش ، كقريناهتن اللوايت 
 اتؽ ذك كجود فر لبعدم الختبار اؼبهارات الرياضية، كذلك يف التطبيق ا يدرسن بالطريقة التقليدية

بُت متوسطي درجات الطالبات اللوايت يدرسن الرياضيات بإسًتاتيجيات التعلم داللة إحصائية 
لبعدم الختبار االقبلي كالتطبيق النش ، كقريناهتن اللوايت يدرسن بالطريقة التقليدية يف التطبيق 

 ية. اؼبهارات الرياض
تدريب الطلبة باؼبرحلة األساسية على توظيف إسًتاتيجيات التعلم النش  كأكصت الباحثػػة ب

لتنمية ربصيلهم الدراسي، كيف تنفيذ األنشطة اؼبنزلية لزيادة تفاعلهم داخل غرفة الصف، كتشجيعهم 
إعادة صياغة أجزاء من كذلك أكصت ب  .النشطة على االعتماد على النفس عند تنفيذ اإلسًتاتيجيات

ضركرة توفَت اإلمكانات الضركرية اليت كفقان إلسًتاتيجيات التعلم النش ، أيضان اؼبقررات الدراسية 
عمل دكرات تدريبية يشرؼ عليها عدد من اؼبتخصصُت ا التدريس باستخداـ التعلم النش ، ك يتطلبه

 يف التدريس.لتوضيح كيفية االستخداـ الصحيح إلسًتاتيجيات التعلم النش  
 :م(ٕٔٔٓجاسم الساعدي ) ةدراسة عمار طعم -ٕ
معرفة أثر استخداـ التعلم النش  يف ربصيل طبلب الصف الثالث اؼبتوس   إُف الدراسة تىػدف

 يف الرياضيات كميلهم كبو دراستها.
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ككاف اؼبنها التجريي ىو اؼبنها الذم سار عليو الباحث يف حبثو، حيث قسَّم العينة إُف 
 ؾبموعتُت: ذبريبية اليت تدرس كفق إسًتاتيجيات التعلم النش ، كضابطة اليت تدرس بالطرؽ العادية. 

كلقد أعدَّ الباحث أداتُت للبحث عبمع البيانات كاؼبعلومات، كنبا: اختباران ربصيليان، كمقياس 
 اؼبيل كبو الرياضيات. 

داللة إحصائية يف االختبار التحصيلي، كمقياس اؼبيل  اتؽ ذك أظهرت نتائا الدراسة كجود فر ك 
 ؿ إسًتاتيجيات التعلم النش .كبو مادة الرياضيات لصاٌف اتموعة التجريبية، كاليت درست من خبل

 م(:ٕٓٔٓدراسة محمد زياد األسطل ) -ٖ
تقصي أثر تطبيق إسًتاتيجيتُت للتعلم النش  يف ربصيل طبلب الصف  إُف الدراسة تىدف

 .تفكَتىم الناقد يف األردف التاسع يف مادة التاريخ، كيف تنمية
، حيث قسم عينة الدراسة إُف ثبلث استخدـ الباحث يف دراستو اؼبنها شبو التجريي

ؾبموعات: اتموعة التجريبية األكُف، كمت تدريسها بإسًتاتيجية اؼبناقشة النشطة، كاتموعة التجريبية 
الثانية، كمت تدريسها بإسًتاتيجية ااضرة اؼبعدلة، كاتموعة الثالثة ىي اتموعة الضابطة، كمت تدريسها 

 بالطريقة التقليدية. 
قاـ الباحث بتطوير اختباران ربصيليان، كتبٌت اختبار كاليفورنيا للتفكَت الناقد، كتأكد من  كلقد

 صدؽ كثبات االختبارين من خبلؿ طريقة االختبار كإعادة االختبار، كمعامل ارتباط بَتسوف. 
 كلقد استخدـ الباحث الطريقة العشوائية التجميعية الختيار عينة الدراسة، حيث كقع االختيار

 على ثبلث مدارس من مدارس ؾبتمع الدراسة.
الدراسة عن تفوؽ إسًتاتيجية اؼبناقشة النشطة على ااضرة اؼبعدلة أم اؼبوجهة نتائا كشفت 

على الطريقة ااضرة اؼبعدلة إسًتاتيجية كالطريقة االعتيادية يف التحصيل كالتفكَت الناقد، كتفوؽ 
 الناقد لدل طبلب الصف التاسع األساسي.كالتفكَت  االعتيادية يف التحصيل

ضركرة تدريب اؼبعلمُت على استخداـ  :منهاكقد قدمت الدراسة عددان من التوصيات 
التقليدية يف التقليل من األساليب نش  كتفعيلها يف خططهم التدريسية، ك إسًتاتيجيات التعلم ال
توفَت بياة صفية تسهم ، أيضان ااضرة كأسلوب التلقُتاإللقاء كاليت يسود فيها  تدريس مادة التاريخ

يف تفاعل الطبلب، كإشراكهم صبيعان يف األنشطة اليت تزيد من ربصيلهم، كتنمي مهارات التفكَت 
 الناقد لديهم.
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 م(:ٜٕٓٓدراسة فاطمة خلف اهلل الزايــدي ) -ٗ
معرفة أثر التعلم النش  يف تنمية التفكَت االبتكارم كالتحصيل الدراسي إُف  الدراسة تىدف

مقارنة باؼبدارس اغبكومية دبدينة مكة اؼبكرمة دبادة العلـو لدل طالبات الصف الثالث اؼبتوس  
 بالطريقة التقليدية.

، حيث طبقت الدراسة على كربقيقان ؽبدؼ الدراسة استخدمت الباحثة اؼبنها شبو التجريي
من طالبات الصف الثالث اؼبتوس  يف مدينة مكة اؼبكرمة بالفصل  ( طالبةٔٓعينة بلغ حجمها )
ق، كزعت على ؾبموعتُت: ذبريبية كضابطة، كاستخدمت اختباران ربصيليان مت ُِْٖالدراسي الثاين 

 إعداده من قبل الباحثة بعد ضبطو كتقنينو، كالتأكد من صدقو كثباتو.
 (0ََٓ) ≥توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الدالؿ أنو بأظهرت نتائا الدراسة 

طبيق البعدم يف الت ، كمتوس  درجات اتموعة الضابطةاتموعة التجريبيةبُت متوس  درجات 
توجد فركؽ أيضان  ؼبقياس التفكَت االبتكارم لصاٌف اتموعة التجريبية بعد ضب  التحصيل القبلي.

، اتموعة التجريبيةبُت متوس  درجات  (0ََٓ) ≥ذات داللة إحصائية عند مستول الدالؿ 
طبيق البعدم الختبار التحصيل يف مادة العلـو كذلك يف الت كمتوس  درجات اتموعة الضابطة

الدراسي يف توجد عبلقة ارتباطية بُت التفكَت االبتكارم كالتحصيل ، كذلك لصاٌف اتموعة التجريبية
 مادة العلـو لدل طالبات الصف الثالث اؼبتوس  عينة الدراسة.

 (:ٕٕٔٓدراسة ناما سو شين وآخرون ) -٘
أثػر التعلم باأللعاب يف التحصيل الدراسي لطبلب  التعرؼ علىإُف  الدراسػة ت ىذهىػدف

 اؼبرحلة األساسية يف الرياضيات.
ة البحث إُف ؾبموعتُت: ػػػم عينػػدراستو، حيث قسدـ الباحث اؼبنها شبو التجريي يف ػػاستخ

 ذبريبية كضابطة.
جموعتُت، ؾبموعة تدرس من خبلؿ بياة للميف الرياضيات كحدة دراسية قاـ الباحث بتطبيق 

ْث للمنهاج كىي اتموعة الضابطة،  األلعاب كىي اتموعة التجريبية، كاألخرل تدرس بالكتب الورقية
 الدراسيذلك لقياس التحصيل اختباران ربصيليان على الوحدة الدراسية اؼبطبقة، ك استخدـ الباحث 

 لمجموعتُت.ل
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كاليت  حصائية لصاٌف اتموعة التجريبيةعن كجود فركؽ ذات داللة إ الدراسةنتائا  كشفتكقد  
 .يف االختبار التحصيلي درست من خبلؿ بياة األلعاب

  (Kai&  Hsieh, 2006)        كايـــو وىيسيو:  دراسة -ٙ
تطوير مهارات االستقصاء لبناء التفسَتات يف بياات   الكشف عن إُف الدراسة ت ىذهىػدف

 التعلم القائمة على االستقصاء.
 كاستخدـ الباحث اؼبنها شبو التجريي، كاستخدـ الباحث مقياسان ؼبهارات االستقصاء.

االستقصائية تطورت بشكل كبَت  مهارات الطبلب  أشارت نتائا الدراسة اإلحصائية إُف أف
بعد اؼبشاركة يف سلسلة من أنشطة التعلم القائمة على االستقصاء، كاليت زكدت الطبلب دبختلف 

 أنواع فرص التعلم النش .
كالسؤاؿ للتوسع،  ف التعلم باالستقصاء يتطلب البحث كاالستدالؿكتوصلت الدراسة إُف أ

ب، كيقدـ الدعم كالتعزيز من خبلؿ األسالة كاإلرشاد، كعلى اؼبعلم أف يراعى العبلقات بُت الطبل
 .كتقدمي النماذج، كدعم إشراؾ اؼبتعلمُت يف األنشطة االستكشافية

 ات المحور الثاني:ــدراس
 وطرق عالجو: ات تناولت الضعف اإلمالئي عند الطالبـدراس

بالمملكة  دراسة لجنة الدراسات والبحوث بمكتب التربية والتعليم بوسط المخواة -ٔ
 :م(ٕٗٔٓ)العربية السعودية 

األلف اؼبقصورة، اؽبمزة )تشخيص كاقع بعض مهارات اإلمبلء ىدفت ىذه الدراسة إُف 
لدل طبلب الصف الثالث كىل ىناؾ عبلقة ارتباطية بينهما؟ كاػب  العر  ( اؼبتطرفة، اؽبمزة اؼبتوسطة

 .باؼبملكة العربية السعودية اؼبخواةاؼبتوس  باؼبدارس التابعة ؼبكتب الًتبية كالتعليم بوس  
كقد استخدمت الدراسة اؼبنها الوصفي، ككاف ؾبتمع البحث صبيع طبلب الصف الثالث 

( مدرسة، ُٗ( طالبان باؼبدارس التابعة ؼبكتب كس  اؼبخواة كعددىا )َْْاؼبتوس  البالغ عددىم )
بنسبة تعادؿ ثلث ؾبتمع البحث،  ان،( طالبُْٖكسبثلت عينة البحث يف عينة عشوائية عدد أفرادىا )

 كمت استخداـ االختبار كأداة للبحث 
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توصلت الدراسة إُف كجود ضعف يف مستول طبلب الصف الثالث اؼبتوس  يف اؼبهارات  كقد
اإلمبلئية اددة، كما توصلت إُف أنو ال توجد عبلقة ارتباط دالة إحصائيان بُت متوس  درجات عينة 

 اإلمبلء السابقة كمهارات اػب  العر .البحث يف مهارات 
كقد أكصت الدراسة بتفعيل التقومي القبلي )التشخيصي( من قبل معلمي اللغة العربية قبل البدء 
يف تدريس مهارات جديدة، للتأكد من توفر متطلبات التعلم السابقة ؽبا، كذلك هبب االستفادة من 

ئية بزيادة جرعة التطبيقات اإلمبلالدراسة دركس اإلمبلء يف تعزيز مهارات اػب ، أيضان أكصت 
الكتابية مع إقامة مسابقات تثَت ركح التنافس بُت الطبلب، أيضان استخداـ إسًتاتيجيات التعلم 

 اغبديثة كخرائ  التعلم كلعب األدكار يف دركس كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة كاؼبتطرفة.
 (:مٕٕٔٓدراسة عماد سامي عبد القادر ) -ٕ 
ككضع الِبناما  ،اإلمبلئي عند الطبلبالتعرؼ على أسباب الضعف  ت ىذه الدراسة إُففىد

 درسة الركضة اإلعداديةدبالصف األكؿ اإلعدادم عند طبلب  العبلجي للقضاء على ىذه الظاىرة
 جبمهورية مصر العربية. حافظة اؼبنوفيةدب

)قبلي( عمل اختبار أكِف قاـ الباحث بقد ك الوصفي يف الدراسة،  كاستخدـ الباحث اؼبنها
عمل استبياف للمعلمُت ؼبعرفة أسباب فيها، ْث قاـ ب اليت يقع الطبلباإلمبلئية للوقوؼ على األخطاء 

للطبلب ؼبعرفة أسباب الضعف يف  فباثلعمل استبياف ، ككذلك ضعف الطبلب يف الكتابة كاإلمبلء
 ، ْث طبقاالمبلئية عمل برناما عبلجي للتخفيف من األخطاءب ، ْث قاـ الباحثالكتابة كاإلمبلء

بعدة مقاببلت مع الطبلب  اـ الباحثق، كلقد اختبار هنائي ؼبعرفة مدل التحسن يف مستول الطبلب
 .لسؤاؽبم عن مدل رضاىم عن مستواىم يف الكتابة

الطريقة استخداـ  :بعد تطبيق أساليب اغبل بطرؽ ـبتلفة منهاكقد كشفت نتائا الدراسة 
برسم أم   الطريقة الكتابية، ك الصحيح عن طريق التلقُتتدريب اللساف على النطق أم  ة النطقي

، اغبركؼ كاأللفاظ ك إكساب الطبلب مهارات الكتابة للقضاء على الصعوبات اليت تواجههم
بكتابة ، أم الطريقة التدريبية العملية، ك بتعلم قواعد اإلمبلء كاػب أم  الطريقة العلمية اؼبعرفيةك 
دبساعدة الطبلب بعضهم كىي  لطريقة التعاكنية التبادليةا اأيضن  ،نشائية قصَتة كتصويبهاإوضوعات م

طاء اإلمبلئية قد أف نسبة األخ كتبادؿ األدكار يف التصويب كالعرض على معلم اللغة العربية ا،بعضن 
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ربسن ملحوظ يف نوعية ، ك على أداء الطبلب يف الكتابة كاضحربسن  كظهر، ت بشكل ملحوظقلَّ 
 و.اػب  كطريقت

مبلء الذم استخداـ اإلعلى اؼبعلمُت كقد قدمت الدراسة عددان من التوصيات منها: حث 
 عمل بطاقات يكتب فيها الكلمات، ك للواقع اؼبعيش كيكوف انعكاسان  ،تبلميذيتناسب مع مستول ال

ات اليت تكتب فيها اؽبمزة من الكلم كأف تشمل البطاقة عددان  ،اليت تعاًف قاعدة إمبلئية معينة
 التأكيد علي استغبلؿ ، أيضان ٍفإالقطع كالوصل ...، أك بطاقة فيها كلمات تفرؽ بُت نبزيت توسطةاؼب

 مع عمل بطاقاتعن كيفية كصل اغبركؼ ببعضها  دركسان  تبلميذحصص اػب  العر  يف إعطاء ال
م ؽب مل مسابقات بُت التبلميذ تشجيعان ، أيضان عحوؿ أشكاؿ اغبرؼ يف بداية ككس  كآخر الكلمة

 .كاختيار أفضل من يكتب اإلمبلء على ربسُت األداء ،
 (:مٕٕٔٓإسماعيل عواد )فردوس  دراسة -ٖ
التعرؼ على أسباب األخطاء اإلمبلئية اليت يقع فيها الطبلب أثناء  ت ىذه الدراسة إُفىدف

 تعلمهم ؼبادة اإلمبلء.
كقد طبقت الباحثة دراستها على عينة عشوائية من طبلب الصف الثاين اؼبتوس  عددىم 

 ( طالبان كطالبة من مدارس منطقة السيدية التابعة ؼبنطقة تربية بغداد.َُّ)
دريس، كاستخدمت الباحثة أدكات حبث متعددة، كىي: اختبار تشخيصي، استبياف أسلوب الت

 استبياف اؼبطالعة الذاتية.ك 
بلئية لدل توصلت الدراسة إُف أف أسلوب التدريس اؼبتبع يؤثر يف نسب األخطاء اإلم كقد

، كأف شيوع ىذه األخطاء اإلمبلئية يف كتابات التبلميذ كعدـ استطاعتهم الطبلب زيادة أك نقصاف
التخلص منها يرجع إُف تدين اؼبستول التعليمي ؼبعلمي كمعلمات الصفوؼ األكُف، فبا يشق على 

إُف أف الدراسة كما توصلت لسنوات البلحقة النهوض كالتخلص من ىذه األخطاء.  مدرسي ا
 للمطالعة الذاتية أثر يف التقليل من نسب األخطاء اإلمبلئية.

الًتكيز على كذلك كتشجيعهم عليها،  حبث الطبلب على اؼبطالعة الذاتية، كقد أكصت الباحثة 
ز على أسلوب التدريس اؼبتبع فيها، أيضان إسناد كالًتكي ،أك هتميشها إنباؽبا ـحصص اإلمبلء كعد

 تعليم اللغة العربية يف اؼبرحلة االبتدائية إُف معلمُت متخصصُت أك ذكم مستول عاؿ.
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 م(:ٕٙٓٓدراسة فهد خليل زايد ) -ٗ
 التعرؼ على األخطاء الشائعة يف النحو كالصرؼ كاإلمبلء. ت ىذه الدراسة إُفىدف

إُف ثبلثة جوانب: موضوعي )نظرم(، ميداين )عملي(، ربليلي  كلقد استند منها الدراسة
، كلقد اعتمد الباحث على الزيارات كأداة من أدكات البحث، إُف جانب االستبياف، )كمي ككيفي(

 كاالختبار التحصيلي.
كسبثل ؾبتمع البحث يف اؼبدارس اليت تقدـ اػبدمة التعليمية يف ككالة الغوث جنوب عماف 

( َُ)تبلميذ الصف السابع كالثامن كالتاسع من فتمثلت يف  أما عينة البحثرسة، ( مدّٓكعددىا )
 . ( تلميذان كتلميذةََُِمن ؾبتمع البحث كعددىم ) عشوائيةمدارس اختَتت بطريقة 

إُف أف اػبطأ اؼبتكرر سواء كاف كبويان أك صرفيان أك إمبلئيان ىو اػبطأ  كقد توصلت نتائا الدراسػة
األخطاء اليت تأخذ صفة نفسو اؼبتكرر يف األعماؿ الكتابية، كىذا مؤشر كاضح الداللة على أف 

الشيوع َف يتطرؽ اؼبعلم ؼبعاعبتها حىت ال ترسخ يف أذىاف التبلميذ، كأف الغالبية من التبلميذ هبمعوف 
 التضعيف كاؽبمزة اؼبتوسطة كنبزة الوصل كالقطع كعبلمات الًتقيم. :خطاء بعينها مثلعلى أ

كتوصل الباحث أيضان إُف أف التصنيف الدقيق لؤلخطاء األكثر شيوعان ساعد يف عملية إعداد 
كما توصل ،  على الفاة اؼبستهدفة برناما عبلجي مقًتح قائم على تطبيق إسًتاتيجية التعلم التعاكين

كىي تعمل كوحدة متكاملة الباحث إُف أف مهارات اللغة العربية دبثابة كحدة ال تقبل التجزئة، 
 اإلمبلء. كيصعب الفصل بينها، كىذا التكامل ىو اؼبدخل اغبقيقي ؼبعاعبة الضعف يف الكتابة 

 إُف أف أقول األسباب اليت أدت إُف الضعف اللغوم لدل التبلميذالباحث توصل كذلك 
بعامة يعود إُف البفاض كفاءة اؼبنهجية اؼبتبعة يف بناء مناىا اللغة العربية، كتأليف الكتب اؼبدرسية، 

، كبعدىا عن األخذ باؼبنحى التكاملي يف تدريس مهارات اللغة العربية كقصور طرؽ التدريس اؼبتبعة
 كفنوهنا اؼبختلفة.

 م(:ٕٗٓٓدراسة ألفت محمد الجوجو ) -٘
التعرؼ على أثر برناما مقًتح يف تنمية مهارات األداء اإلمبلئي لدل  إُفت الدراسة ىدف

 طالبات الصف اػبامس األساسي دبحافظة مشاؿ غزة.
( ّٕاستخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة اؼبنها البنائي التجريي، حيث قسمت العينة البالغة )

 ء، كضابطة درست بالطريقة التقليدية. طالبة إُف ؾبموعتُت: ذبريبية درست الِبناما اؼبقًتح يف اإلمبل
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كسبثلت أدكات الدراسة يف استبانة اؼبهارات اإلمبلئية، كاالختبار اإلمبلئي القبلي كالبعدم، 
كالِبناما اؼبقًتح يف اإلمبلء الذم مت بناؤه على اؽبمزة اؼبتوسطة كاؼبتطرفة، كدليل اؼبعلم الذم يعرض 

 ريسها. القصص التعليمية اإلمبلئية، كآلية تد
لعبلج الضعف  شكل قصص تعليميةتوصلت الدراسة إُف مناسبة الِبناما اؼبقًتح القائم على 

بتدائي دبدارس مشاؿ غزة بفلسطُت، كما أف الرموز القصصية اإلمبلئي عند طالبات الصف اػبامس اال
استخداـ  اليت احتول عليها الِبناما أدل إُف سرعة تذكر الطالبات للقاعدة اإلمبلئية، كما أف

األناشيد التعليمية ساىم يف حفظ القاعدة اإلمبلئية فبا أدل إُف ارتفاع مستول الطالبات يف اؼبهارات 
 اإلمبلئية اليت تناكؽبا الِبناما اؼبقًتح.

 م(:ٕٗٓٓدراسة خديجة محسن محسن اليمني ) -ٙ
اإلمبلئية  معرفة أثر برناما مقًتح لتدريس اإلمبلء يف عبلج األخطاءىدفت الدراسة إُف 

 .الشائعة لدل تبلميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي يف اعبمهورية اليمنية
ضابطة  ،كاستخدـ البحث التصميم التجريي ذم اتموعات األربع اؼبتكافاة )ذبريبية ذكور

ضابطة إناث( ذات االختبارين القبلي كالبعدم، كبلغ عدد أفراد العينة يف كل  ،ذبريبية إناث ،ذكور
 .( تلميذان كتلميذةَُٔ( تلميذان/ تلميذة، كبنسبة إصبالية بلغت )َْؾبموعة )
ىناؾ ؾبموعة من اؼبهارات اإلمبلئية اليت أف  :أنبها إُف ؾبموعة من النتائا، من ةحثاالب تتوصل

 مهارة أساسية طبس عشرةالصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي، كىي ينبغي أف يتقنها تبلميذ 
منها: اؽبمزات يف ـبتلف مواضعها، كاؼبدة، كالتنوين، كالتاء اؼبربوطة كالتاء اؼبفتوحة، كالزيادة يف بعض 

 األظباء كاألفعاؿ، كاغبذؼ يف بعض األظباء كاألفعاؿ كاغبركؼ.
عان لدل تبلميذ الصف الثامن األساسي تركزت يف األخطاء اإلمبلئية األكثر شيو  كما أف

فة اؽبمزة اؼبتطر ، اؼبدة يف كس  الكلمة، اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء اؼبهارات اإلمبلئية الفرعية اآلتية:
ستفهامية عند اتصاؽبا حذؼ ألف )ما( اال، زيادة الواك يف كس  بعض األظباء، اؼبنصوبة اؼبنونة
 عدـ زياد األلف، اؽبمزة اؼبتوسطة على ألف، حرؼ العلة من هناية أفعاؿ األمر حذؼ، حبركؼ اعبر

مزة اؼبتوسطة اؽب، ( على الضمائر اؼببدكءة هبمزةدخوؿ )ىاء التنبيو، بعد الواك اليت ىي من أصل الفعل
زة االستفهاـ دخوؿ نب، عبلمة التنصيص، زيادة األلف يف مضاعفات اؼبائة، على السطر )منفردة(
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%( إُف عدد التبلميذ َٓكقد ذباكزت نسبة شيوع اػبطأ يف اؼبهارات السابقة )، ى اؼببدكء هبمزةعل
 أفراد العينة، فبا يقود إُف كصف ىذه األخطاء باغبادة.

( بُت َٓ.َىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )كتوصلت أيضان إُف أف 
 –ذبريبية إناث  –ضابطة ذكور  –ربع )ذبريبية ذكور متوسطات أداء تبلميذ/ تلميذات اتموعات األ

ىناؾ فركؽ ذات كذلك   ضابطة إناث( كذلك يف االختبار البعدم، كلصاٌف اتموعتُت التجريبيتُت.
ختبار البعدم تعزل ؼبتغَت داللة إحصائية بُت متوسطات األداء اإلمبلئي للمجموعات األربع يف اال

ناما اؼبقًتح أثر يف عبلج األخطاء اإلمبلئية الشائعة لدل تبلميذ للِب ، أيضان اعبنس كلصاٌف اإلناث
 الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي.

 م(:ٖٕٓٓدراسة صالح عميرة علي محمد ) -ٚ
تشخيص صعوبات تعلم القراءة كالكتابة لدل عينة من تبلميذ اؼبرحلة ىدفت ىذه الدراسة إُف 

بدكلة اإلمارات العربية  باؼبدرسة االبتدائية التأسيسيةاالبتدائية التأسيسية اؼبًتددين على غرؼ اؼبصادر 
تبلميذ اللعبلج صعوبات تعلم القراءة كالكتابة لدل مقًتح رناما كتصميم بإعداد اؼبتحدة، كذلك 

تطبيق الِبناما التدريي اؼبقًتح على ىؤالء التبلميذ  بتلك اؼبدارس، أيضان غرؼ اؼبصادر دين على اؼبًتد
ربديد معاَف برناما متكامل لعبلج صعوبة ة، ْث حدة صعوبات تعلم القراءة كالكتابللتخفيف من 

 .تعلم القراءة كالكتابة قابل للتعميم كالتطبيق
 البالغ عددىمعينة الدراسة  حيث قسمبو التجريي، استخدـ الباحث يف الدراسة اؼبنها ش

إُف  ( تلميذان كتلميذةن من ذكم صعوبات تعلم القراءة كالكتابة اؼبًتددين على غرؼ اؼبصادرَُٔ)
( تلميذان َْ( تلميذان كتلميذةن من الصف الثاين االبتدائي، ك)َْؾبموعات ذبريبية تكونت من )

، كذلك ؾبموعات ضابطة مناظرة ؽبا من حيث العدد كالنوع كتلميذةن من الصف الثالث االبتدائي
 .كالعمر الزمٍت كالذكاء

تقنُت كزارة الًتبية كالتعليم ، اختبار مصفوفات رافن اؼبلونةأما أدكات الدراسة فتمثلت فيما يأيت: 
من ختبارات تشخيص صعوبات القراءة كالكتابة ـ، كاُٗٗٗكالشباب بدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة 

برناما مقًتح لعبلج  ، ْث إعداد الباحث مناختبارات ربصيلية يف القراءة كالكتابة  ، كإعداد الباحث
 .إعداد الباحث منبعض صعوبات تعلم القراءة كالكتابة لدل تبلميذ غرؼ اؼبصادر 
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أثبتت نتائا الدراسة أنو من خبلؿ الِبناما اؼبقًتح يبكن عبلج بعض صعوبات تعلم كلقد 
 كالكتابة لدل تبلميذ اؼبرحلة االبتدائية. القراءة

أنو ال توجد فركؽ بُت الذكور كاإلناث على مستول الصفُت الثاين كالثالث يف  أيضان كما أثبتت 
 ، بينما كجدت ىذه الفركؽ يف الكتابة.اؼبقًتح القراءة بعد تطبيق الِبناما

 م(:ٜٜٛٔالدىماني وأحمد عوض )محمد دراسة دخيل اهلل  -ٛ
ىذه الدراسة إُف ربديد األخطاء اإلمبلئية لدل تبلميذ اؼبرحلة اؼبتوسطة دبحافظة مكة ىدفت 

 اؼبكرمة كعبلقتها بالقواعد اإلمبلئية اليت درسوىا.
 ( مدرسةِٗ)كعددىا الدراسة من مدارس اؼبرحلة اؼبتوسطة دبكة اؼبكرمة  ؾبتمع تكوف
 الباحثاف كرقة. كطبق ٖٓٓسي، أم كل صف درا  يف ( تلميذان َِٖ)البحث عينة بلغت ، ك متوسطة

مبلئية ـبتارة على العينة، ْث حللت إيت قطعة لً مٍ كقد أي ، ىػُُْٕي الثاين األدكات يف الفصل الدراس
( خطأ، ِْأكراؽ العينة من خبلؿ أداة الدراسة لتحليل األخطاء اإلمبلئية، كعدد األخطاء بالبطاقة )

أشهر، كاستخدمت الدراسة أساليب  سة يف مدة ستةكحلل الباحثاف األكراؽ من خبلؿ أداة الدرا
 .حصائية تتناسب كأسالة الدراسة كاجراءاهتاإ

إُف ارتفاع النسب اؼباوية لؤلخطاء اإلمبلئية لدل تبلميذ اؼبرحلة أشارت نتائا الدراسة 
األلف اؼبتوسطة، فبا يعد البفاضان ؼبستول أداء التبلميذ اإلمبلئي، كأف أكثر ىذه األخطاء جاءت يف 

كما توصلت   اللينة اؼبتطرفة، كعدـ التمييز بُت التاء اؼبربوطة كاؼبفتوحة، ككتابة التنوين رفعان كنصبان كجران.
دراسي أعلى، كأف من أسباب األخطاء صف كلما انتقل الطالب إُف   ف األخطاء اإلمبلئية تقلُّ إُف أ

اؼبرحلة االبتدائية، كعدـ اىتماـ معلمي اؼبواد اإلمبلئية انعداـ التكامل يف تعليم مهارات اللغة العربية ب
كأخَتان قدمت الدراسة عدة توجيهات  الدراسية األخرل باألخطاء اإلمبلئية اليت يقع فيها التبلميذ.

 .مهمة للرقي بالدرس اإلمبلئي
 م(:ٜٜٙٔدراسة جمال العيسوي ) -ٜ

عبلج األخطاء اإلمبلئية ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على أثر تطبيق برناما مقًتح يف 
الشائعة لدل الطالب اؼبعلم )زبصص اللغة العربية( باؼبملكة العربية السعودية، كالتعرؼ على أمباط 
األخطاء اإلمبلئية الشائعة عند الطالب اؼبعلم، كمدل اختبلفها لدل تبلميذ اؼبرحلتُت االبتدائية 

 كاؼبتوسطة.
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ثلت أدكات الدراسة يف تطبيق الِبناما اؼبقًتح، استخدمت الدراسة اؼبنها شبو التجريي، كسب
 كاختبار يف اؼبهارات اإلمبلئية قبلي كبعدم. 

توجد شبانية من األخطاء اإلمبلئية الشائعة أنبها كتابة اؽبمزة كس  توصلت الدراسة إُف أنو و
بتدائية كاؼبتوسطة، الكلمة مشًتكة بُت الطالب اؼبعلم بكلييت الًتبية كاؼبعلمُت كبُت تبلميذ اؼبرحلة اال

 ترجع إُف عوامل متشابكة منها ما يتصل باؼبعلم كبالتلميذ كخبصائص اللغة كتراكيبها، كمناىجها.
كذلك توصلت إُف أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بشأف درجة شيوع األخطاء 

لة إحصائية بشأف توجد فركؽ ذات دالاإلمبلئية بُت طبلب كلية اؼبعلمُت كطبلب كلية الًتبية. كلكن 
لصاٌف الطبلب، أم أف الطبلب  كطالبات كلية الًتبيةُت طبلب درجة شيوع األخطاء اإلمبلئية ب

بُت  توجد فركؽ ذات داللة إحصائيةككذلك  أكثر كقوعان يف األخطاء اإلمبلئية من الطالبات.
ية الِبناما اؼبقًتح متوسطي درجات الطبلب من كلية اؼبعلمُت لصاٌف القياس البعدم، فبا يؤكد فاعل

 يف عبلج األخطاء اإلمبلئية.
 م(:ٖٜٜٔدراسة حسن ناصر ) -ٓٔ

ىدفت ىذه الدراسة إُف ربديد األخطاء اإلمبلئية الشائعة يف كتابات بعض تبلميذ الصف 
السادس االبتدائي يف بعض اؼبدارس اغبكومية بدكلة البحرين مع كضع الوسيلة اؼبناسبة لعبلج ىذه 

 األخطاء.
كربقيقان ألغراض الدراسة فقد تكونت عينة الدراسة من أربع مدارس بنُت كبنات، مدرستاف يف 
القرية كمدرستاف يف اؼبدينة، كاختَت من كل مدرسة طبس عشرة دفًتان إمبلئيان بطريقة عشوائية، حبيث 

 دفاتر التبلميذ. بلغ اتموع ستُت دفًتان، هبدؼ تقصي طبيعة األخطاء اإلمبلئية الشائعة، كنوعيتها يف
كما قاـ الباحث بتطبيق استبانة على أربعُت مدرسان كمدرسة من اؼبرحلة االبتدائية، مت اختيارىم 

 بطريقة عشوائية، هبدؼ التعرؼ على آرائهم حوؿ األخطاء اإلمبلئية الشائعة لدل التبلميذ.  
خصوصان يف اإلمبلء إُف أف ىناؾ ضعف شائع يف كتابات التبلميذ ك  توصلت نتائا الدراسػػػة

االختبارم، حيث جاءت أعلى نسبة أخطاء لدل التبلميذ يف إبداؿ حرؼ ؿبل حرؼ آخر قريب 
منو يف اؼبخرج، كما تتصدر اؽبمزة دبواضعها الثبلثة قائمة األخطاء الشائعة يف كتابات التبلميذ، 

 ككذلك التاء اؼبربوطة كاؼبفتوحة، كاأللف اللينة، كأؿ الشمسية.
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ت إُف أف أىم أسباب األخطاء اإلمبلئية طريقة التدريس اؼبستخدمة، كاؼبعلم، كما توصل
كالتلميذ، كخصائص اللغة العربية، كاإلدارة اؼبدرسية، كما أنو ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 

 األخطاء اإلمبلئية ترجع ؼبتغَت اعبنس.
قيق األىداؼ الكتابية يف كقد أكصى الباحث بوضع إسًتاتيجية كخريطة مفصلة لكيفية رب

القواعد اإلمبلئية، كذلك من خبلؿ االىتماـ بطبيعة النصوص الكتابية يف اإلمبلء، كالتأكيد على 
    مشاركة التبلميذ يف األنشطة الكتابية اؼبوجهة.

 م(:ٜٛٛٔدراسة سليم الروسان ) -ٔٔ
األخطاء اإلمبلئية ىدفت ىذه الدراسة إُف التعرؼ على أثر برناما تعليمي عبلجي لتصحيح 
 الشائعة لدل طبلب الصف األكؿ اإلعدادم يف مدارس ؿبافظة الزرقاء اغبكومية.

كاستخدمت الدراسة اؼبنها شبو التجريي، حيث مت تقسيم طبلب العينة إُف ؾبموعتُت: ذبريبية 
عة، كضابطة، كسبثلت أدكات الدراسة يف برناما تعليمي عبلجي لتصحيح األخطاء اإلمبلئية الشائ

 ككذلك اختبار ربصيلي يف اإلمبلء. 
توصلت الدراسة إُف أف مستول الطلبة متدين يف مادة اإلمبلء، كأف أكثر اؼبهارات يظهر كقد 

اؽبمزة اؼبتوسطة ك اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء، ك فيها ىذا التدين ىي مهارة اؽبمزة اؼبنفردة كس  الكلمة، 
 نبزة القطع كنبزة الوصل.ك على األلف، 

ما توصلت إُف كجود فركؽ دالة إحصائيان على تفوؽ الطبلب الذين درسوا من خبلؿ ك
الِبناما التعليمي )اتموعة التجريبية( على الطبلب الذين درسوا بالطرؽ التقليدية )اتموعة الضابطة( 

 فبا يدؿ على فاعلية الِبناما التعليمي اؼبقًتح. 
 التعليق على الدراسات السابقــة:

 المحور األول: دراسات
تنمية مهارات اللغة العربية التحصيل ك الدراسات اليت تناكلت توظيف التعلم النش  يف تشمل 

اؼبختلفة هارات اؼبتنمية التحصيل ك تناكلت توظيف التعلم النش  يف اليت دراسات الكفركعها، ك 
 .األخرلالدراسية يف اؼبواد 

  يأيت: كمن خبلؿ استعراض ىذه الدراسات تبُت للباحث ما



153 
 

كرت حوؿ إسًتاتيجيات التعلم النش ، كمدل تدكر ىذه الدراسات اليت ذي  -ُ
كتنمية اؼبهارات التحصيل الدراسي كفاعليتها كتأثَتىا على اؼبتغَتات اؼبختلفة،  

)ؿبمود ، كتنمية مهارات قواعد اللغة العربية مثل دراسة عند الطبلباؼبختلفة 
 كمنها يف تنمية(، ـََِٖاػبفاجي عدناف كدراسة )، ـ(َُِّعوض ذياب، 

ـ(، كمنها يف تنمية مهارات ََُِمهارة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة مثل دراسة )اؼبهنا، 
سلول ـ( كدراسة )ََِْاألدب كالنصوص كالتذكؽ األد  مثل دراسة )اعببورم، 

، بَت التحريرم )عبد الرضبن كاملمهارات التعكمنها يف تنمية ، (ـََِٖبصل، 
 (.ـََِٔ

كمنها ما تناكؿ تنمية مهارات الرياضيات كحل اؼبسألة الرياضية مثل دراسة )رنا 
ـ(، كدراسة )عمار طعمة َُِِـ(، كدراسة )ناما سو شُت، َُِِالعالوؿ، 
 ـ(.َُُِالساعدم، 

 ـ(،ََُِكأخرل لتنمية مهارات مادة التاريخ مثل دراسة )ؿبمد زياد األسطل، 
كأخَتة لتنمية  (،ـََِٗفاطمة الزايدم، دراسة )مثل كمنها لتنمية مهارات العلـو 

  ـ(.ََِٔمهارات االستقصاء مثل دراسة )كايو كىيسيو، 
مثل دراسة )ؿبمود ـبتلفة،  كمراحل تعليميةطبقت ىذه الدراسات على صفوؼ  -ِ

كل من )عمار الساعدم، ـ( على الصف الثالث الثانوم، كدراسة  َُِّذياب، 
)فاطمة الزايدم، ـ( كََُِك)ؿبمد األسطل، ـ( ََُِ)اؼبهنا، ـ( كَُُِ
ـ( ََِٖعلى الصف الثالث اؼبتوس ، كدراسة )عدناف اػبفاجي، ـ( ََِٗ

)رنا كـ( ََِْ)قيس اعببورم، كل من على الصف الثاين اؼبتوس ، كدراسة  
، على الصف الرابع االبتدائي، كدراسة )عبد الرضبن كاملـ( َُِِالعالوؿ، 
 .اإلعدادم( على الصف األكؿ ـََِٔ
كَف ربدد  ،فطبقت على اؼبرحلة الثانوية عامةن ـ( ََِٖ)سلول بصل،  أما دراسة

طبقت على اؼبرحلة  (ـَُِِناما سو شُت، ) كذلك دراسةك صفًّا بعينو، 
 االبتدائية كَف ربدد صفًّا بعينو أيضان.

صبيع الدراسات اليت أجريت كطبقت على اتموعات التجريبية كالضابطة، أظهرت  -ّ
لو أثر كاضح يف تنمية كالتعلم استخداـ إسًتاتيجيات التعلم النش  يف التعليم  أف
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ج أك رى ػػ، فبا ينتا عنها ـبيٍ يف صبيع اؼبواد الدراسية اؼبهارات اؼبختلفة عند الطبلب
ألف ىذه  ا تعليمي أقول من غَته من طرؽ التعليم التقليدية، نظران تى ػنٍ مي 

اإلسًتاتيجيات تقـو على مبدأ جعل اؼبتعلم ىو ؿبور العملية التعليمية، أما اؼبعلم 
 فمرشد كموجو كمساعد يف عملية التعلم.

قامت ىذه الدراسات على اؼبنها التجريي أك شبو التجريي كمنها أساس  -ْ
 اسة.اؼبستقل على اؼبتغَت التابع حسب كل در للدراسة، كذلك لبياف أثر اؼبتغَت 

 :انيــور الثــدراسات المح
، براما مقًتحة لعبلج الضعف اإلمبلئي عند الطبلبتشمل الدراسات اليت تناكلت توظيف 

 بشكل عاـ. العبلجكطرؽ كاألخطاء الشائعة الضعف اإلمبلئي كالدراسات اليت تناكلت 
  كمن خبلؿ استعراض ىذه الدراسات تبُت للباحث ما يأيت:

الدراسات أكدت على كجود ضعف يف مستول الطبلب يف صبيع ىذه ف إ -ُ
كدراسة )خدهبة اليمٍت، ـ(، ََِْألفت اعبوجو، اؼبهارات اإلمبلئية مثل دراسة )

عماد كدراسة )ـ(، َُِْعبنة الدراسات كالبحوث باؼبخواة، كدراسة )ـ(، ََِْ
 ـ(.ََِّسة )صبلح عمَتة علي ؿبمد، كدرا (،ـَُِِسامي عبد القادر، 

ز على األخطاء اإلمبلئية الشائعة عند الطبلب يف اؼبراحل التعليمية ػػػما ركَّ كمنها 
سليم الركساف، دراسة )، ك (ـُٔٗٗصباؿ العيسوم، اؼبختلفة مثل دراسة )

د، ، كدراسة )فهد خليل زاي(ـَُِِفردكس عواد، )دراسة ، ك (ـُٖٖٗ
  .ـ(ُّٗٗ)حسن ناصر، ـ( كدراسة ُٖٗٗـ( كدراسة )الدنباين، ََِٔ

عماد سامي عبد القادر، دراسة )مثل أكدت بعض دراسات ىذا اور  -ِ
 ـ(ُٖٗٗ، كدراسة )الدنباين، (ـََِٔفهد خليل زايد، دراسة )، ك (ـَُِِ

اللغة العربية بعضها ببعض، مهارات على أنو توجد عبلقة تكاملية بُت تدريس 
أك التعبَت كاإلمبلء، كغَتىا، كأف انعداـ   ىناؾ عبلقة بُت اػب  كاإلمبلءفمثبلن 

 التكامل بُت ىذه اؼبهارات كاف سببان يف الضعف اإلمبلئي عند الطبلب.  
قامت ىذه الدراسات باستخداـ طرؽ ككسائل ـبتلفة يف تنفيذ براؾبها التعليمية  -ّ

 استخدـالعبلجية لظاىرة الضعف اإلمبلئي كاألخطاء اإلمبلئية الشائعة، فمنها ما 
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كمنها ما قاـ على  (،ـََِْاعبوجو، ألفت سلوب القصة التعليمية مثل دراسة )أ
 استخدــ(، كمنها ما ُٔٗٗدراسة )صباؿ العيسوم، كإسًتاتيجية الطالب اؼبعلم  

إسًتاتيجية تبادؿ األدكار كالطريقة النطقية كالكتابية كالعلمية اؼبعرفية كالتدريبية 
ـ(، كمنها ما قاـ على اؼبطالعة َُِِ، العملية مثل دراسة )عماد عبد القادر
ـ(، كمنها ما قاـ على إسًتاتيجية التعلم َُِِالذاتية  مثل دراسة )فردكس عواد، 

 ـ(.ََِٔالتعاكين مثل دراسة )فهد خليل زايد، 
، االبتدائية) ز على موضوع اؽبمزة جبميع أنواعهاػػالكثَت من ىذه الدراسات ركَّ  -ْ

( كخطأ إمبلئي شائع بُت الطبلب، كأىم اؼبفردة على السطر ،اؼبتطرفة، اؼبتوسطة
دراسة كل من )العيسوم،  موطن من مواطن الضعف اإلمبلئي عند الطبلب مثل

فهد )ـ(، كََِْـ(، ك)خدهبة اليمٍت، ُٖٖٗـ(، ك)سليم الركساف، ُٔٗٗ
 ـ(.ُّٗٗ)حسن ناصر، ، ك(ـََِٔزايد، 

ت يف مهارة األلف اللينة ئية جاءكمنها ما توصل إُف أف أكثر األخطاء اإلمبل
كعدـ التمييز بُت التاء اؼبربوطة كالتاء اؼبفتوحة كاؽباء، ككتابة التنوين اؼبتطرفة، 

 ـ(.ُٖٗٗبأشكالو اؼبختلفة مثل دراسة )الدنباين، 
أشارت صبيع ىذه الدراسات إُف األسباب اليت أدت إُف الضعف يف اؼبهارات  -ٓ

كصبيعها أسندىا إُف اؼبعلم كالطالب كخصائص  الشائعة، اإلمبلئية كإُف األخطاء
 كاؼبنهاج.اللغة العربية كطرؽ التدريس اؼبستخدمة 

الغرض منها رفع مستول الطبلب ك  ،معظم ىذه الدراسات قدَّـ توصيات منهجية -ٔ
يف اإلمبلء، كاالرتقاء دبستول اؼبهارة اإلمبلئية، من ىذه التوصيات ضركرة إعداد 

تدريبان مناسبان لتدريس مثل ىذه كتدريبهم معلمي اللغة العربية إعدادان جيدان، 
 يصعب على الطبلب إتقاهنا.اؼبهارات اليت 

 كيرل الباحث أنو:
اليت تناكلت توظيف التعلم النش  يف تنمية مهارات )كؿ اور األتتفق دراسات  -ُ

ة التعلم يف تسلي  الضوء على فاعلي اغباِف بحثمع الاللغة العربية كاؼبواد األخرل( 
سواء يف عند الطبلب كتنمية اؼبهارات اؼبختلفة كالتعلم،  النش  يف عملية التعليم

األخرل، كتسلي  الضوء على دكر التعلم النش  يف اإلمبلء أك يف اؼبواد الدراسية 
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قائمة على جعل الطالب ىو ؿبور  كالتعلم ميتعلالتقدمي طرؽ كأساليب جديدة يف 
كاالرتقاء كتنميتها  كبشكل خاص يف تدريس اؼبهارات اإلمبلئيةالعملية التعليمية، 

 .الطبلبلدل هبا 
مبلئي كاألخطاء اإلمبلئية اإلاليت تناكلت الضعف )تتفق دراسات اور الثاين  -ِ

اتفاقها على كجود ضعف يف  يف البحث اغباِفمع ( كطرؽ عبلجها الشائعة
 اؼبهارات اإلمبلئية عند الطبلب، ككذلك كجود األخطاء اإلمبلئية الشائعة بينهم،

تسهم بعوف ا يف عبلج ظاىرة قد اليت ك اغبلوؿ الناجزة، بعض تقدمي كمن ثىػمَّ 
 .كاألخطاء الشائعة مبلئيةرات اإلالضعف يف اؼبها

ىذه الدراسات أكثر البحوث العلمية اليت مت التوصل إليها قربان إُف موضوع البحث،  دكتع
 باعتبارىا مراجع علمية موثوقة كؿبكمة.الباحث منها  استفاداِف ػكبالتَّ 

 :أتيعن الدراسات السابقة فيما ي الحالي بحثال ختلفيو 
 :الدراسي صفمتغَت ال -ُ

الصف : تيةاآل على الصفوؼبقت ذا البحث طي رت يف ىكً الدراسات السابقة اليت ذي 
الصف األكؿ  ،الصف الرابع االبتدائي، اؼبتوس  الصف الثاين، الثانوم الثالث

اغباِف  بحثأما الالصف الثالث اؼبتوس ، الصف السادس االبتدائي،  اإلعدادم،
 ئي.طبق بالتحديد على الصف اػبامس االبتدايفسوؼ 
كلكن  ،الصف اػبامس االبتدائي طيبقت علىـ( ََِْدراسة )ألفت اعبوجو، إال أف 

عند طبلب الصف  ؼبعاعبة الضعف اإلمبلئي مقًتح عبلجي تعليمي من خبلؿ برناما
  اػبامس االبتدائي كليست من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش .

 التعلم النش :عدـ ربديد إسًتاتيجية بعينها من إسًتاتيجيات  -ِ
قامت على إسًتاتيجية )كخاصة دراسات اور األكؿ( بعض الدراسات اليت ذيكرت 

العصف الذىٍت يف تنمية التحصيل الدراسي، كأخرل قامت على قياس أثر تطبيق 
، كأخرل على َتىا اعتمدت على التعلم التعاكينإسًتاتيجيتُت يف التعلم النش ، كغ

تعليمي على تقدمي برناما على تكنولوجيا األلعاب، كأخرل األسلوب القصصي، كغَتىا 
 .مقًتحعبلجي 
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لكن دد إسًتاتيجية بعينها من إسًتاتيجيات التعلم النش ، ك وباغباِف فلم  بحثأما ال
النظرم على عدد ليس بالقليل من إسًتاتيجيات التعلم  لقي الضوء يف إطارهيسوؼ 

حل إسًتاتيجية العصف الذىٍت، إسًتاتيجية  التعلم التعاكين،إسًتاتيجية النش  مثل: )
إسًتاتيجية الرؤكس لعب، بال إسًتاتيجية التعلم، تعلمإسًتاتيجية جدكؿ الاؼبشكبلت، 

 كغَتىا من إسًتاتيجيات التعلم النش  (اؼبرقمة تتشاكر سويان، إسًتاتيجية فكر زاكج شارؾ
 .كمدل فاعليتها يف تنمية اؼبهارات اإلمبلئية

يف االعتماد على إسًتاتيجيات التعلم  بحثنوع اليسوؼ  تطبيقيال جانبوككذلك يف 
 ، كال تقتصر على إسًتاتيجية كاحػػػدة.ددةا تطبيق الدركسالنش  يف 
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 الفصل الثالـث
 ثـبحة الـمنهجي

 ثـــبحمنهـج ال. 
 مجتمع البحث. 
 ث.ــعينـــة البحــــ 
 .حــدود البحــث 
 ثــبحأدوات ال. 
 .متغيرات البحث 
 ثـــالبح ربةــق تجــتطبيوات ــخط. 
 .األساليب اإلحصائية المستخدمة 
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 الفصل الثالث
 بحثلمنهجية ا

 :بحثمنهج ال
ـ( أف كلمة )منها( صبع مناىا، يسَت كفق منها ؿبدد: أم كىٍفقى َُُِجاء يف معجم الغٍت )

 بالِبىاف كالدليل. للوصوؿ إُف إظهار حقيقةخطة ؿبددة اؼبعاَف، أم ربكمو قواعد علمية مضبوطة 
( أف منها البحػث عنصػران رئيسػان مػن عناصػر البحػث الًتبػوم، ِٓ-ِِ: ـََِْيرل النوح )ك 
سيسػلكها  ستخدـ فيها منها البحث، كما يفيػد يف ربديػد الطريقػة الػيتألنو وبدد اغباالت اليت يي نظران 

 كتفسَتىا. الباحث يف صبع البيانات كربليلها كمناقشتها
ػػدَّ اؼبػػنها كنظػػران ألف  مػػن  انطبلقػػان ، فالػػيت مت ربديػػدىا وكأىدافػػ بحػػثوضػػوع المحسػػب طبيعػػة د وبي

 .رييػو التجػاؼبنها شبىو  اؼبناسب لوالرئيس ، فإف اؼبنها لتوؼبشك كربقيقان بحث، أىداؼ ال
اؼبتغػػػػػَت اؼبسػػػػػتقل كىػػػػػو كذلػػػػػك للوقػػػػػوؼ علػػػػػى أثػػػػػر  ،يف التجربػػػػػة اؼبيدانيػػػػػة الباحػػػػػث سػػػػػتخدمويف

( عنػػػد اؼبهػػػارات اإلمبلئيػػػةاؼبتغػػػَت التػػػابع )علػػػى ، طػػػرؽ التعلػػػيم التقليػػػدم( إسػػػًتاتيجيات الػػػتعلم النشػػػ )
  ذبريبية كضابطة. تقسيم الطبلب إُف ؾبموعتُت:، كذلك من خبلؿ اؼبستهدفة طبلب العينة

 :كاإلسًتاتيجية اؼبستخدمة ب العينة اؼبستهدفةوضح تقسيم طبلكاعبدكؿ اآليت ي
 تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين: تجريبية وضابطةيوضح ( ٙجدول رقم )

 
 

 

 المجموعة
 

 االختبـار القبلي
 

 المستخدمة اإلستراتيجية
 

 االختبـار البَــعدي

 
 التجـريبية

بعض اؼبهارات اختبار يف 
 اليت درسها اإلمبلئية

 التبلميذ

 

 إسًتاتيجيات
 التعلم النش 

 يف اؼبهارات اإلمبلئيةاختبار 
 اليت درسها التبلميذ يف

 اددة اؼبوضوعات األربعة
 

 
 الضـابطة

بعض اؼبهارات اختبار يف 
 اليت درسها اإلمبلئية

 التبلميذ 

 
 الطرؽ التقليدية

 يف اؼبهارات اإلمبلئيةاختبار 
 اليت درسها التبلميذ يف

 اددةاألربعة  اؼبوضوعات
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 :ما يأيت التجريي للبحثيتضح من خبلؿ التصميم شبو 
 ة على معرفة فاعليةقائمؿبددة  ةدراسي موضوعاتتعامل مع تطبيق أف البحث سوؼ ي -

الصف اػبامس االبتدائي دبدينة  من تبلميذات التعلم النش  على عينة إسًتاتيجي
 الرياض باؼبملكة العربية السعودية.

على تدريس موضوعات )اؽبمزة اؼبتوسطة( يف كتاب  ةالدراسي اؼبوضوعاتيعتمد تنفيذ  -
ىػ، ربت ُّْٕ/ ُّْٔالصف اػبامس االبتدائي  تبلميذ)لغيت اعبميلة( اؼبقرر على 

عنواف )اؽبمزة اؼبتوسطة، اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف، اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك، اؽبمزة 
 اؼبتوسطة على الياء( لكبل اتموعتُت: التجريبية كالضابطة.

للمجموعة اددة  اؼبوضوعاتعلم النش  كطريقة لتدريس اعتماد إسًتاتيجيات الت -
 التقليدية لتدريس اتموعة الضابطة. التجريبية، كالطرؽ

استخداـ ، كذلك من خبلؿ لتبلميذل اددة اؼبوضوعاتتدريس نتيجة على  التعرؼ -
 للمجموعتُت. امت تدريسهاليت  يف اؼبهارات اإلمبلئيةاختبار بعدم 

بعض  مقارنة نتائا االختبار البىعدم بنتائا االختبار القبلي، كالذم اشتمل على -
البدء  اتموعتُت قبل ارات اإلمبلئية اليت درسها التبلميذ، كالذم طبق على تبلميذاؼبه

 .يف التطبيق العملي
 اً:ــإجرائيـ -

بُت متوس   إحصائيان  ىو الفارؽ الداؿ الفاعلية اليت يعتمد عليها البحث اغباِفإف 
خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم الذين درسوا من ) ةػػػػػة التجريبيػػػػػاتموع درجات تبلميذ

الذين درسوا بالطرؽ ) ةػػػة الضابطػػػػاتموع كمتوس  درجات تبلميػػػػذ(، النش 
 . (ةػػػػػػػػالتقليدي

 :بحثع الـمجتم
ا البحػػث، سػػواء أكػػاف راد بػػو كػػل مػػن يبكػػن أف تعمػػم عليػػو نتػػائػػػػيي ي ؾبتمػػع البحػػث مصػػطلح علمػػ

 أك مباين مدرسية، كذلك طبقان للمجاؿ اؼبوضوعي للمشكلة. ؾبموعة أفراد أك كتب
 ( أف "ؾبتمع الدراسة ىو كل العناصر اليت تنتمي تاؿ الدراسة".ُّٖ: َََِكيذكر األغا )
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على كل مفردة  البحثطبق يأف  ةالعلمي وثاألصل يف البحـ( أف ََِّلقد أكضح العساؼ )ك 
كلكن ىػذا يكػاد يكػوف مسػتحيبلن أك علػى ألف ذلك أدعى لصدؽ النتائا، من مفردات ؾبتمع البحث، 

طبيقػػو علػػيهم األقػػل صػػعبان جػػدان، خاصػػة عنػػدما يكػػوف عػػدد أفػػراد ؾبتمػػع البحػػث كبػػَتان جػػدان، فيتطلػػب ت
 ككقت طويل، كؽبذا يضطر الباحث إُف االقتصار على عينة فبثلة تتمع البحث. صبيعان تكاليف مادية

باؼبملكػػة  الصػػف اػبػػامس االبتػػدائي دبدينػػة الريػػاض تبلميػػذىػػو اغبػػاِف  البحػػث يف بحػػثكؾبتمػػع ال
 .العربية السعودية

 :ثـبحة الــعينـ
( العينػػة بأهنػػا "جػػزء مػػن ؾبتمػػع البحػػث األصػػلي، ىبتارىػػا َٗ: ـََِِ) كآخػػركف تعػػرؼ عبيػػدات

 الباحث بأساليب ـبتلفة، كتضم عددان من األفراد من اتتمع األصلي".
إُف "تلك العينػة الػيت تتػوزع فيهػا خصػائص اتتمػع بػنفس النسػب  بحثيشَت معٌت عينة الكذلك 

 (.ُِٖ: ـُٕٖٗملكاكم، ك الواردة يف اتتمع" )عودة، 
 إُف قسمُت: البحث اغباِف كتنقسم عينة

 عينـة استطالعية: -أوالً 
الصػػف اػبػػامس  يػػذى عينػة اسػػتطبلعية عشػػوائية مػػن تبلمقػاـ الباحػػث بتطبيػػق االختبػػار البىعػػدم علػػ

ان مػػن مػػدارس الصػػدارة األىليػػة دبدينػػة الريػػاض باؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية، تلميػػذ( َِاالبتػػدائي عػػددىا )
 :الباحث من ذلك ىو التحقق فبا يأيت كىي تقع بالقرب من مدارس السمو األىلية، كىدؼ

 صدؽ كثبات االختبار. -ُ
 .مناسبة مهارات االختبار للتبلميذ -ِ
 العينة األساسية. االختبار لتبلميذمناسبة زمن  -ّ
 مستول السهولة كالصعوبة لبلختبار. -ْ
 حساب معامل التمييز لبلختبار. -ٓ

 عينة أساسيـة: -ثانياً 
الػػذكور مػػن الصػػف اػبػػامس  سػػتو علػػى عينػػة قصػػدية مػػن فاػػة التبلميػػذلقػػد اعتمػػد الباحػػث يف درا

 بية السعودية.االبتدائي دبدارس السمو األىلية دبدينة الرياض باؼبملكة العر 
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للغػة ؼبػادة امعلمػان إُف أف الباحػث يعمػل  ر مػدارس السػمو لتطبيػق ىػذا البحػثكيرجع سبب اختيا
مثػػػل اؼبوافقػػػات، كضػػػماف تعػػػاكف  عليػػػو بعػػػض اإلجػػػراءاتيسػػػر العربيػػة ضػػػمن فريػػػق العمػػػل باؼبدرسػػػة، فبػػػا 

 كيف التصحيح.، كيف تطبيق االختبار الزمبلء يف تدريس الوحدة اددة
ان، كقػػد حػػدد الباحػػث فصػػلُت مػػن مدرسػػة السػػمو تلميػػذطبسػػوف ( َٓغ عػػدد أفػػػراد العينػػة )كقػػد بلػػ
 األىلية كنبا:
/أ(: كىػػو الػػذم يبثػػل اتموعػػة التجريبيػػة، كالػػيت تػػدرس بإسػػًتاتيجيات الػػتعلم ٓفصػػل )- أ

 ان.تلميذطبسةه كعشركف ( ِٓالنش ، كعددىا )
/ب(: كىػػػػو الػػػػذم يبثػػػػل اتموعػػػػة الضػػػػابطة، كىػػػػي الػػػػيت تػػػػدرس بالطريقػػػػة ٓفصػػػػل )- ب

 ان.تلميذطبسةه كعشركف ( ِٓالتقليدية، كعددىا )
 اؼبسػػػتولدية، كاعبػػػنس، كمتغػػػَت كذلػػػك بعػػػد ضػػػب  متغػػػَتات العمػػػر، كاغبالػػػة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػا

 .العينة اؼبستهدفة لتبلميذ اؼبهارات اإلمبلئيةيف القبلي 
 وعددىا توزيع عينة البحثيوضح ( ٚجدول رقم )

 

 عدد العينة الفصل المجموعة
 

 ِٓ / أٓ التجريبية  
 

 ِٓ / بٓ الضابطة  
 

 وسبب اختيارىا: طــريقـة اختيـار العينــة -ج
علػػى العينػػة القصػػدية، كالػػيت تعػػٍت اختيػػار كيفػػي مػػن قبػػل الباحػػث  حبثػػولقػػد اعتمػػد الباحػػث يف 

اسػػتنادان إُف أىػػداؼ البحػػث، حيػػث ال يػػتم اختيػػار اؼببحػػوثُت مػػن خػػبلؿ اعبػػدكؿ العشػػوائي، أك القرعػػة 
 كلكن عن قصد منو.

السمو األىلية الذكور من الصف اػبامس االبتدائي يف مدارس  تبلميذىذه العينة فاة الكتتضمن 
، كذلػػػك بعػػػد ضػػػب  اؼبتغػػػَتات اؼبختلفػػػة مثػػػل: متغػػػَت العمػػػر، الريػػػاض باؼبملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية دينػػػةدب

 .يف اإلمبلء القبلي مستول الطبلبة االجتماعية كاالقتصادية، كمتغَت اعبنس، كمتغَت كمتغَت اغبال
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 :يأيتالصف اػبامس االبتدائي ما  تبلميذكلقد كاف السبب كراء اختيار 
 :اخػػناؼب -ُ

 كبػَتان    قػدران  تبلميػذتعليم االبتدائي، كلقد درس الاؼبرحلة تعتِب مرحلة عليا من الىذه 
ة يف الصػػػفوؼ الثبلثػػػة األكُف، كجػػػاءت منػػػاىا لغػػػيت مبلئيػػػالكتابػػػة اإلمػػػن مهػػػارات 

ت ىػذه اؼبهػارات لػديهم، ْث منػاىا مػادة لغػيت يػاعبميلة للصف الرابػع االبتػدائي لتثب
 ىذه اؼبهارات، كاإلضافة إليها.اعبميلة يف الصف اػبامس لتعزز 

 .ا البحث، كبياة مناسبة لتطبيق ىذجيدان  ىذه اؼبرحلة مناخان  تبلميذكمن ىنا كاف 
 اؾ:حتكاال -ِ

ىذه اؼبرحلة من خػبلؿ  تبلميذدة اللغة العربية، فقد احتك بؼبا وف الباحث معلمان كل
، اػددة الوحػدة الدراسػيةف من السهل عليو تطبيػق االتدريس ؽبم عدة سنوات، فك

 كاؼبعلومات. كاغبصوؿ على البيانات
 :ةػػلياألى -ّ

 تبلميػػػػذكىػػػػم ) بحػػػػثعينػػػػة الف إ :ن خػػػػبلؿ اؼبنػػػػاخ كاالحتكػػػػاؾ، نسػػػػتطيع القػػػػوؿمػػػػ
، بحػػػػثال التطبيػػػػق ىػػػػذ ( أىػػػػله دبػػػػدارس السػػػػمو األىليػػػػة الصػػػػف اػبػػػػامس االبتػػػػدائي

 ألهنػم بلغػوا مرحلػةن  اليت تقودنػا إُف نتػائا البحػث كاغبصوؿ على البيانات الصحيحة
، كمػػا أهنػػم كتكليفػػات إلػػيهم مػػن أعمػػاؿ سػػندمػػن الػػوعي كاإلدراؾ ؼبعرفػػة كسبييػػز مػػا يي 

بػػػدأكا يف دراسػػػة بعػػػض اؼبهػػػارات اإلمبلئيػػػة الػػػيت تتصػػػف بشػػػيء مػػػن الصػػػعوبة مثػػػل: 
              االبتدائية، اؼبتوسطة، اؼبتطرفة.: اؽبمزة بأنواعها الثبلث

 :بحثدود الـح
 :يتكىي كاآلكموضوعية  كزمانية حدكد بشرية كمكانية اغباِف بحثلل
 الصف اػبامس االبتدائي. تبلميذعلى  بحثال اتطبيق ىذ مت ة:ػػريػاغبػدكد البش -ُ
  اغبدكد اؼبكانيػة: -ِ
ة اغبدكد اؼبكانيػة اؼبملكة العربية السعوديبيف مدينة الرياض األىلية االبتدائية السمو ثل مدارس سب

ضػػػمن منسػػػو  ىػػػذه يعمػػػل معلمػػػان للغػػػة العربيػػػة كلكػػػوف الباحػػػث  هبػػػا. اؼبيػػػداين بحػػػثإلجػػػراء ال
 و.حبثل ذلك مهمتو يف إجراء دارس فقد سهَّ اؼب
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 ة:ػزمانيػػاغبػدكد ال -ّ
النظػرم مػدة ال تقػل عػن سػنة دراسػية، كاؼبكونػة مػن  يف جانبو بحثال ايستغرؽ الباحث إلسباـ ىذ
إُف جنب  سَت جنبان ياؼبيداين ف بحثأما ال، أقرهتا اعبامعةدة النظامية اليت فصلُت دراسيُت، كىي اؼب

، كربليلهػا صبػع البيانػاتم تيػعلػى العينػة، ك  بحػثتم تطبيػق اليػمع الدراسة النظرية، كيف ىذه الفًتة 
 .ئال النتايكتسج
  كتشمل: اغبدكد اؼبوضوعية: -ْ
 إلسًتاتيجيات اؼبستخدمة:ا -أ

اإلسػػًتاتيجيات النشػػطة كىػػي: إسػػًتاتيجية اغبػػوار  تناكلػػت الدراسػػة يف جانبهػػا النظػػرم عػػددان مػػن
كاؼبناقشػػة، إسػػًتاتيجية العصػػف الػػذىٍت، إسػػًتاتيجية الػػتعلم التعػػاكين، إسػػًتاتيجية الػػرؤكس اؼبرقمػػة 
تتشػػػػاكر سػػػػويان، إسػػػػًتاتيجية الػػػػتعلم باللعػػػػب، إسػػػػًتاتيجية حػػػػل اؼبشػػػػكبلت، إسػػػػًتاتيجية جػػػػدكؿ 

 التعلم، إسًتاتيجية فكر زاكج شارؾ.
انب العملي فقد تناكؿ اإلسًتاتيجيات السابقة باإلضافة إليها إسًتاتيجيات أخػرل كىػي: أما اعب

إسػػًتاتيجية مسػػرحة اؼبػػنها، إسػػًتاتيجية الدقيقػػة الواحػػدة، إسػػًتاتيجية لعػػب األدكار، إسػػًتاتيجية 
 خرائ  اؼبفاىيم.

الطػػػبلب  كاختيػػػار ىػػػذه اإلسػػػًتاتيجيات مت بنػػػاءن علػػػى أسػػػاس مػػػدل انتشػػػارىا كتطبيقهػػػا، كتقبػػػل
  كاؼبعلمُت ؽبا، كأثرىا يف العملية التعليمية.

 اتول الدراسي: -ب
اقتصػػر اتػػول الدراسػػي أك الوحػػدة الدراسػػية علػػى أربعػػة دركس إمبلئيػػة، كىػػي تنػػدرج ربػػت عنػػواف 

يف كتػػػػاب لغػػػػيت اعبميلػػػػة للصػػػػف كالرابعػػػػة )الظػػػػاىرة اإلمبلئيػػػػة( يف الوحػػػػدة األكُف كالثانيػػػػة كالثالثػػػػة 
 .يف ىذا الكتاب اإلمبلءدركس سبثل االبتدائي، الفصل الدراسي األكؿ، كىي  اػبامس

اختار الباحث ىذه الدركس األربعة ألهنا سبثل دركس اإلمبلء يف كتاب لغيت اعبميلة، لقد ك 
كما تعتِب ىذه الدركس األربعة ؾباالن خصبان ؼبعلمي اللغة   ، ؼبقرر على الصف اػبامس االبتدائيا

، كبث ركح اؼبنافسة بينهم، كألف ىذه الدركس )اؽبمزة إلثراء العمل اعبماعي بُت التبلميذ العربية
 الدراسية األخرل. اؼبتوسطة( ؽبا تطبيقات عديدة، كزبدـ اؼبواد
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 :ثـبحأدوات ال
تنميػػػة إسػػػًتاتيجيات الػػػتعلم النشػػػ  يف  فاعليػػػةاؼبتمثػػػل يف التعػػػرؼ علػػػى  لتحقيػػػق ىػػػدؼ البحػػػث

ل الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربيػة السػعودية، قػاـ الباحػث بعمػ اإلمبلء لدل تبلميذ مهارات
 ية:كاستخداـ األدكات البحثية اآلت

 إعداد الباحث() .اإلمبلئية اليت درسها التبلميذاؼبهارات  اشتمل على :بليػقى ار ػػاختب -ُ
األربعة  اؼبوضوعاتيف  اؼبهارات اإلمبلئية اليت درسها التبلميذ اشتمل على :اختبار بىعدم -ِ

 .إعداد الباحث(. )اددة
 مع البيانات.أساليب إحصائية عب -ّ

 :ثـمتغيرات البح
 :تشتمل متغَتات البحث على ما يأيت

 Independent: المتغير المستقل -أ
 (.التقليدية ، الطرؽالنش إسًتاتيجيات التعلم ) طريقة التدريس، كىي نوعاف:كيتمثل يف 

 Dependentالمتغير التابــع:  -ب
 اتموعتُت: التجريبية كالضابطػػػة. تبلميذلدل  اؼبهارات اإلمبلئية كيتمثل يف

  Extraneous –Interveningالمتغيرات الدخيلة )الخارجية(: -ج
، تائا البحثالعديد من اؼبتغَتات الدخيلة اليت قد تؤثر يف ن يتوقع الباحث يف البحث اغباِف

، كىذه كاف حىت ال تؤثر يف نتائا البحثفكاف من الضركرم عزؿ ىذه اؼبتغَتات على قدر اإلم
 اؼبتغَتات ىي:
  gender اعبنس. -ُ
 Chronological Ageالعمر الزمٍت.  -ِ
 Academic Achievement .يف اؼبهارات اإلمبلئية القبلي مستول التبلميذ -ّ
 اغبالة االجتماعية كاالقتصادية. -ْ

 كيبكن عرض ىذه اؼبتغَتات يف اعبدكؿ اآليت:
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 ( يوضح متغيرات البحثٛجدول رقم )

 

 المتغير المستقـل ةـوعـالمجم
Independent 

 المتغير التابـــع
Dependent 

  المتغير الدخيل

إسًتاتيجيات التعلم  التجريبية
 النش 

 

 اإلمبلئيةاؼبهارات 
 اعبنس

 العمر الزمٍت
 القبلي مستول التبلميذ

 اغبالة االجتماعية كاالقتصادية
  الطرؽ التقليدية الضابطة

 اؼبهارات اإلمبلئية
 

 

 :البحثمتغيرات ضبط 
 :   ػػربة، كىي كاآليتتأثَتىا على التج اتملقاـ الباحث بضب  بعض اؼبتغَتات 

 gender: أواًل: الجنس
الصف اػبامس االبتدائي  عتُت: التجريبية كالضابطة من تبلميذالباحث أفراد اتمو لقد حدد 

 ، كيعد ىذا ضبطان ؼبتغَت اعبنس.فق  الذكورفاػػة 
 Chronological Age :العمر الزمنيثانياً: 

بعد أف حصل الباحث على نسخة كرقية من كشوؼ أظباء كتاريخ ميبلد تبلميذ الصف 
 (ُٖملحق رقم )اػبامس االبتدائي دبدارس السمو األىلية. 

 بالشهور، كحساب اؼبتوس  اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم اتموعتُت تبلميذقاـ حبساب أعمار 
اتموعتُت، كاعبدكؿ اآليت يبُت اؼبعلومات  بُت متوسطي أعمار تبلميذكذلك للمقارنة  ،كالتباين

 األساسية ؼبتغَت العمر الزمٍت للتبلميذ:
 لمجموعتينل( يوضح المعلومات األساسية لمتغير العمر الزمني ٜجدول رقم )

 
 
 

 

العمر 
 الزمني

 

 المجموعة
 

 العدد
 

 المتوسط
 الحسابي

 
 

 التباين
 

االنحراف 
 المعياري

 0ُُّٓ 0ُِِّٗٔ 0ُِْٖٖ ِٓ التجريبية
 0َّْٔ 0ِٖٗ 0ُِِٕ ِٓ الضابطة
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للعينات اؼبستقلة كاؼبتساكية يف عدد أفرادىا كبصل على  (T-test)كبتطبيق معادلة اختبار 
 البيانات اؼبدكنة يف اعبدكؿ اآليت:

 

  
     

√
  
 

  
  
  
 

  

  
            

√       
  

  
    
  

 

 
    

    
      

 

 للمقارنة بين متوسطي أعمار المجموعتين (T-test)اختبار ( يوضح ٓٔجدول رقم )
 

 

 
 
 
العمــر 
 الزمني

 
 المجموعة

 
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 
 التبـاين

 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستـوى  القيمــة التائيـة
الداللة 
 الجدولية المحسوبة 0ٓ٘ٓ

  0ُُّٓ 0ُِِّٗٔ 0ُِْٖٖ ِٓ التجريبية
ْٖ ُ0ّٕ ِ0َِْ 

 
 ليست
 0َّْٔ 0ِٖٗ 0ُِِٕ ِٓ الضابطة دالة

 
( اعبدكلية T( أقل من قيمة )0ُّٕ( اسوبة )Tأف قيمة ) (ُِرقم )يظهر من اعبدكؿ 

 .(ْٖ(، كدرجة حرية )0ََٓ)عند مستول داللة (، 0َِِْ)
فبا ، اتموعتُت كيدؿ ذلك على عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي أعمار

اتُت يف العمر الزمٍت قبل إجراء التجربة، كيعتِب ىذا متكافكانتا يطمان الباحث على أف اتموعتُت  
 ضبطان ؼبتغَت العمر.
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 Academic Achievement :القبلي في المهارات اإلمالئيةالتالميذ  ثالثاً: مستوى
قاـ  يف اؼبهارات اإلمبلئية،القبلي  اؼبستوللضابطة يف للتأكد من تكافؤ اتموعتُت: التجريبية كا

اليت درسها التبلميذ يف األعواـ  اختبارنا قبليان يف بعض اؼبهارات اإلمبلئية للغة العربية بإعدادالباحث 
 .يف كتاباهتم كما زالوا يدرسوهنا كيستخدموهنا اؼباضية

  Pre_Test :االختبـار القبلي
ؾبموعة من األسالة اؼبًتابطة، كاليت تتعلق مباشرة باؼبعرفة ـ( بأنو: "يبثل ُٖٗٗيعرفو القيسي )

 أك اؼبواقف أك اؼبهارات اليت ال بد أف تكتسب من اؼبادة العلمية اليت يستعملها التبلميذ".
 كيعرفو الباحث بأنو:

العملية  ربةػػػقبل البدء يف التج )التجريبية كالضابطة( اتموعتُت تبلميذعلى  طبقيي إجراء 
كونوا على مستول كاحد قبل دراسة الوحدة الدراسية حىت ي للبحث، كذلك لضب  مستول التبلميذ

 اددة، ككذلك من خبللو يستطيع الباحث مقارنة مستواىم قبل التجربة كبعدىا.
 الهدف من االختبار القبلي:

 :انب ىدفُت للبحثوبقق يرل الباحث أف االختبار القبلي 
، ليقارف مستول عينة التجريبية كالضابطةمن خبللو مستول أفراد الوبدد الباحث  -ُ

 ا.ىدبستواىم بعد التجربةقبل  تبلميذال
ليتأكد الباحث أف  ضب  االختبلؼ بُت اتموعة التجريبية كاتموعة الضابطة -ِ

 .اتموعتُت كانتا قبل التجربة على مستول كاحد
 تعليمات االختبار القبلي:

كمت التأكيد على كتابة اسم ، ر بشرح كيفية التطبيق أماـ التبلميذتطبيق االختباقاـ الباحث قبل 
كهبيب على صبيع  يضع خطًّا ربت اإلجابة الصحيحة يف نفس الورقة،كفصلو، كمدرستو، كأف  التلميذ

 أسالة االختبار.
 مفردات االختبار القبلي:

من  مفردة موضوعيةعشرين ( َِف من )وَّ ػػػػقاـ الباحث بعمل اختبار قبلي ألفراد العينة، كتك
الصف اػبامس  هارات اإلمبلئية اليت درسها تبلميذأسالة االختيار من متعػػػػػدد، تقيس بعض اؼب

 .كما زالوا يدرسوهنا كيستخدموهنا يف دراستهم االبتدائي يف الصفوؼ السابقة
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، ، كأقل زبمينان كثباتان  دقان ل الباحث األسالة اؼبوضوعية )االختيار من متعدد( ألهنا أكثر صكفضَّ 
 يف التطبيق أك التصحيح. طويبلن  كأيضا لسهولة تصحيحها، كبعدىا عن ربيز اؼبصحح، كال تأخذ كقتان 

 مكونات االختبار:
 يتكوف االختبار القبلي من:

 (ِم )ػق رقػػػبلؼ. ملحػػػػػػػػصفحة الغ -ُ
 (ّصفحة التعليمات. ملحق رقم ) -ِ
 (ْ) . ملحق رقماؼبفػػردات صفحتػػا -ّ

 :القبلي صـدق وثبات االختبـار
ـ( "أف الصدؽ ىو مدل قباح اؼبقياس يف القياس كيف التشخيص كالتنبؤ يف ُٗٗٗترل عوض )

ميداف السلوؾ الذم كضع اؼبقياس من أجلو، أم أف اؼبقياس يكوف صادقان ألنو يقيس ما كضع 
 لقياسو، كاؼبقياس الصادؽ عادة ما يكوف ثابتان".

بعض اعبامعات السعودية ث بعرض االختبار على عدد من اكمُت يف كؽبذا قاـ الباح
ككذلك على بعض معلمي كمشريف اللغة العربية ذكم اػبِبة الكبَتة يف ىذا اتاؿ، كاؼبصرية كاألردنية، 

 (.َِ، كملحق رقم )(ٔملحق رقم )كذلك للتأكد من صدؽ كثبات االختبار. 
أصبحت تعتمد على آراء اػبِباء كاؼبعلمُت كرجاؿ الًتبية معظم اؼبقاييس كاالختبارات إف حيث 

 .ق دبدل مبلئمة مفرداهتا كأسالتهافيما يتعل
كذلك ألف طريقة اتفاؽ اكمُت أك ما يعرؼ بالصدؽ الظاىرم من الطرائق شائعة االستخداـ 

 يف ؾباؿ البحوث الًتبوية كالنفسية كاالجتماعية.
آلراء اكمُت، كمت حػػػذؼ بعض الفقرات كتعديل  قػػػػػػان كلقد مت تعديل االختبار القبلي كف

 البعض، كإضافة األخرل ليصبح االختبار القبلي يف صورتو النهائية بعد التعديل.
 تطبيـق االختبار:

قاـ الباحث كدبساعدة اؼبعلمُت يف مدارس السمو األىلية بتطبيق االختبار القبلي على 
 يف نفس الوقت.اتموعتُت التجريبية كالضابطة 
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 تصحيح االختبار:
قاـ الباحث كدبساعدة معلمي اللغة العربية يف مدارس السمو بتصحيح االختبار حسب مبوذج 

 (ٓملحق رقم ) .اإلجابة اؼبعد من قبل الباحث
 كما حدد درجة كاحدة لكل مفردة من مفردات االختبار، كصفر لئلجابة اػباطاة.

 االختبار:المعاملة اإلحصائية لدرجات 
مت رصد درجات اتموعتُت: التجريبية كالضابطة يف االختبار القبلي من خبلؿ جدكؿ، كمعاملة 

كالتباين لكبل اتموعتُت، كسبت ائيان، كمت حساب اؼبتوس  اغبسا  كاالكبراؼ اؼبعيارم الدرجات إحص
 (ٕملحق رقم )اؼبقارنة بُت متوسطات درجات اتموعتُت. 

 يبُت اؼبعلومات األساسية ؼبتغَت التحصيل القبلي للتبلميذ يف اؼبهارات اإلمبلئية:كاعبدكؿ اآليت 
 ( يوضح المعلومات األساسية للتحصيل الدراسي القبلئٔجدول رقم )

   
 

 

 التحصيل
 القبلي

 

 المجموعة
 

 العدد
 

 المتوسط
 الحسابي

 
 

 التباين
 

االنحراف 
 المعياري

 0َِٗ 0ِْٖ 0ُُِِ ِٓ التجريبية
 0ُِٗ 0ْٕٖ 0ُِٖ ِٓ الضابطة

 

الدرجات اليت  حصلت عليها اتموعة التجريبية، ك الدرجات اليت يبُت متوسطالباحث ْث قارف 
 حصلت عليها اتموعة الضابطة.
 كالتعويض فيها كبصل على النتائا اؼبدكنة يف اعبدكؿ اآليت: (T-test)كبتطبيق معادلة اختبار 

 

  
     

√
  
 

  
  
  
 

  

  
         

√(    )
 

  
  
(    ) 

  

 

 
   

√        
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 رنة بين متوسطي درجات المجموعتينللمقا (T-test)اختبار ( ٕٔجدول رقم )
 مستوى التالميذ القبلي في المهارات اإلمالئيةفي 

 

 

 
 

االختبار 
 القبلـــي

 
 المجموعة

 
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 
 التبـاين

 االنحراف
 المعياري

درجــة 
 الحرية

 

 القيمة التائية
مستـوى 
الداللة 
 الجدولية المحسوبة 0ٓ٘ٓ

  0َِٗ 0ِْٖ 0ُُِِ ِٓ التجريبية
 
 

ْٖ 
 
َ0ّٕ 

 
ِ0َُِ 

 

 ليست
 0ُِٗ 0ْٕٖ 0ُِٖ ِٓ الضابطة دالة

 

( اعبدكلية t( أقل من قيمة )0َّٕاسوبة ) (t)أف قيمة  (ِّرقم )يتبُت من اعبدكؿ 
 .القبلي اؼبهارات اإلمبلئيةستول م( فبا يدؿ على تكافؤ ؾبموعيت البحث يف 0َُِِ)

اؼبهارات كذلك يطمًان الباحث بأف اتموعتُت: التجريبية كالضابطة كانتا على مستول كاحد يف 
 ة.مستول التبلميذ القبلي يف اؼبهارات اإلمبلئي، كىذا يػيعىػػػدُّ ضبطان ؼبتغَت اإلمبلئية

 رابعاً: المستوى االجتماعي واالقتصادي:
لقد تأكد الباحث من الكشوؼ الرظبية للمدرسة أف صبيع تبلميذ الصف اػبامس االبتدائي 
دبدارس السمو األىلية يسكنوف مدينة الرياض، حي العليا، كأف صبيع التبلميذ متقاربوف يف اؼبستول 

 االجتماعي كاالقتصادم. 
 البحث:خطوات تطبيق تجربة 

 :الدراسية إعداد الوحدةأواًل: 
 :كاآليت  كىياؼبرتبة كي يعد الوحدة الدراسية للبحث،  دبجموعة من اػبطواتقاـ الباحث 

 موضوعات ومبررات اختيارىا:التحديد  -ٔ
الصف اػبامس االبتدائي، كىي دركس  تبلميذقاـ الباحث بتحديد أربعة دركس مقررة على 

ربت عنواف )الظاىرة اإلمبلئية( من كل )الظاىرة اإلمبلئية( يف الوحدة األكُف كالثانية كالثالثة كالرابعة 
الصف اػبامس  تبلميذكتاب لغيت اعبميلة )كتاب الطالب + كتاب النشاط( اؼبقرر على   كحدة يف

 ـ(.َُِٔ –ـ َُِٓق /ُّْٕ –ق ُّْٔية لعاـ )االبتدائي دبدارس اؼبملكة العربية السعود
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كاختار الباحث ىذه الدركس األربعة ألهنا سبثل دركس اإلمبلء يف كتاب لغيت اعبميلة، اؼبقرر 
 على الصف اػبامس االبتدائي الفصل الدراسي األكؿ دبدارس اؼبملكة العربية السعودية.

إلثراء العمل اعبماعي بُت  كما تعتِب ىذه الدركس األربعة ؾباالن خصبان ؼبعلمي اللغة العربية  
، كبث ركح اؼبنافسة بينهم، كألف ىذه الدركس )اؽبمزة اؼبتوسطة( ؽبا تطبيقات عديدة، كزبدـ التبلميذ
 الدراسية األخرل. اؼبواد

 سالدروس المحددة وعدد صفحات كل در يوضح ( ٖٔجدول رقم )
 

 عدد الصفحات الموضوعات )الدروس( الدرس
 

 ٕ اؽبمزة اؼبتوسطة )درس عاـ( األول
 ٔ اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف الثاني
 ٔ اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك الثالث
 ٕ اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء الرابع

 ِٔ المجموع
 

 :المحددةمحتوى الموضوعات تحليل  -ٕ
مصطلح ربليل اتول بأنو: "ؾبموعة األساليب كاإلجراءات  (ِْ: ـَُِْعرضت الزكيٍت )

الفنية اليت صممت لتفسَت كتصنيف اؼبادة الدراسية دبا فيها النصوص اؼبكتوبة كالرسومات كالصور 
 كاألفكار اؼبتضمنة يف الكتاب".

اد قاـ الباحث بتحليل ؿبتول اؼبوضوعات الدراسية اددة كاليت سيتم تدريسها، كاالعتمكقد 
 ، كقد تضمن ربليل اتول ما يأيت:لدراسةعليها يف ا

 ارات اإلمالئية:ـتحديد المه -أ
ددة، كىي مرتبة يف الدركس ا اؼبشتملة عليهاقاـ الباحث بتحديد اؼبهارات اإلمبلئية 

 :اعبدكؿ اآليت
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 المهارات اإلمالئية المتضمنة في الدروس المحددةيوضح ( ٗٔجدول رقم )
 

 المهـارة م

 مهارة التمييز بُت اؽبمزة اؼبتوسطة على )األلف، الواك، الياء، السطر(. -ٓ ٔ
 مهارة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف كتابة صحيحة. -ٔ ٕ
 مهارة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الػػواك كتابة صحيحة. -ٕ ٖ
 مهارة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء غَت اؼبنقوطة كتابة صحيحة. -ٖ ٗ
 

 :تحديد األىداف -ب
من خبلؿ ربديد اؼبهارات اإلمبلئية اؼبشتملة عليها الدركس األربعة قاـ الباحث بتحديد 

طبقا لتصنيف بلـو ؼبستويات األىداؼ ها ىذه اؼبهارات األىداؼ اؼبعرفية اؼبشتملة علي
 (.ٖملحق رقم )اؼبعرفية )تذكر، فهم، تطبيق، ربليل، تركيب، تقومي(. 

 :الوحدة الدراسيةوضـع جدول زمني لتطبيق  -ج
اتموعتُت: التجريبية  تبلميذعلى  الدركس اددةقاـ الباحث بوضع جدكؿ زمٍت لتطبيق 

 :كيظهر ذلك من خبلؿ اعبدكؿ اآليت كالضابطة كيف نفس الوقت،
 الجدول الزمني لتطبيق الدروس المحددةيوضح ( ٘ٔجدول رقم )

 

 المصادر الدرس الـتـاريـخ األسبوع
 إلى من

 كتاب الطالب. .اؽبمزة اؼبتوسػػطة )عاـ( ُّْٕ/ُ/ِّ ُّْٕ/ُ/ُٗ األول
 كتاب النشاط.
 أكراؽ عمل.
 دليل اؼبعلم
 أنشطة صفية

 .اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف ُّْٕ/ِ/ُ ُّْٕ/ُ/ِٔ الثاني
 .اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك ُّْٕ/ِ/ٖ ُّْٕ/ِ/ْ الثالث
 .اؽبمزة اؼبتوسػطة على الياء ُّْٕ/ِ/ُٓ ُّْٕ/ِ/ُُ الرابع

 

 



174 
 

 post_Test :ديــعاالختبار البَ إعداد : ثانيــاً 
ـ( االختبار البىعدم بأنو: "إعطاء ؾبموعة من األسالة كقد ََُِتعرؼ األضبد كيوسف )

إٍف، تكوف ىذه األسالة ربديد اػبطأ كالصواب، عرض مادة، إكماؿ جواب، إعطاء تعريف .... 
 كيكوف ذلك بعد االنتهاء من شرح أك إعطاء اؼبادة العلمية للتبلميذ الذين أجريت عليهم التجربة".

 كيعرفو الباحث بأنو:
تدريس  إهناءالتجربة اؼبيدانية أك بعد بعد هناية  بحثطبق على أفراد الالذم يي  اإلجراء
يف اؼبهارات  على مستول التبلميذ اؼبطبقةالدركس  يس الباحث من خبللو أثر، ليقاددة اؼبوضوعات
 .اؼبهارات اإلمبلئية مدل إتقافاتموعة التجريبية باتموعة الضابطة يف  ، ليقارف من خبللواإلمبلئية
 يهدؼ الباحث من خبلؿ ىذا االختبار إُف:ك 

 التعرؼ على مدل ربقق األىداؼ اددة من اؼبادة العلمية. -ُ
 (.اؼبهارات اإلمبلئية) مستول اؼبتغَت التابعقياس  -ِ
 (.اؼبهارات اإلمبلئية) قارنة اتموعة التجريبية باتموعة الضابطة يف اؼبتغَت التابعم -ّ

 :عـــداد االختبارخطوات إ
الدراسية اددة  ية اليت درسها التبلميذ يف اؼبوضوعاتختبار البىعدم يف اؼبهارات اإلمبلئلبناء اال

 :جراءات نذكرىا يف النقاط اآلتيةكاإل قاـ الباحث دبجموعة من اػبطوات
 إعداد جدول المواصفات: -ٔ

( تعريف جدكؿ اؼبواصفات بأنو: "قائمة ترب  بُت األىداؼ ِْ: ـَُِْعرضت الزكيٍت )
كاتول من ناحية، كعدد فقرات االختبار اليت سبثلها من ناحية أخرل، حيث يبُت فيو اؼبعلم 

 عناكين يركز عليها ضمن االختبار الذم سيقـو بو اؼبعلم".ؿبتول اؼبادة الدراسية بشكل 
( أف اؼبقصود جبدكؿ مواصفات االختبار ىو "عبارة عن ُْٔ: ـََِِيرل مراد كسليماف )ك 

ـبط  تفصيلي ثنائي البعد أحد أبعاده قائمة األىداؼ )قوائم التعلم اؼبرغوب ربقيقها(، كالبعد 
 االختبار".الثاين ىو عناصر اتول اليت يشملها 

كلذلك قاـ الباحث بتحديد األكزاف النسبية لكل موضوع من موضوعات الوحدة الدراسية 
للمستويات اؼبعرفية لبلـو )التذكر،  اددة )اؽبمزة اؼبتوسطة( يف ضوء ربليل ؿبتول الوحدة تبعان 

 إُف ما يأيت: الفهم، التطبيق، التحليل، الًتكيب، التقومي( مستندان 



175 
 

 .ةادد اؼبوضوعاتالنسبة اؼباوية لعدد صفحات كل موضوع من  -أ
 .وضوعات اددةاؼبوضوع من النسبة اؼباوية لعدد اغبصص لكل م -ب
 .اددةوضوعات اؼبالنسبة اؼباوية لعدد األسالة لكل موضوع من  -ج
ت عليها الدركس النسبة اؼباوية لكل مستول من مستويات األىداؼ اليت اشتمل -د
 .ددةا
 النسبة اؼباوية لعدد اغبصص لكل درس من دركس الوحدة اددة. -ق

 

 :الـوزن النسبي للموضوعات 
 
 

 (    ِٓ: ـَُِْ)الزكيٍت،           ََُ x  عدد صفحات اؼبوضوع= 
 العدد الكلي للصفحات                  

 

 الوزن النسبي للموضوعات المحددةيوضح ( ٙٔجدول رقم )
 

 الوزن النسبي للموضوعات اإلجـراء الموضوع

 ِٕ = ََُ  xِٔ÷  ٕ الهمزة المتوسطة
 ِّ = ََُ  xِٔ÷ ٔ الهمزة المتوسطة على ألف
 ِّ = ََُ  xِٔ÷ ٔ الهمزة المتوسطة على واو
 ِٕ = ََُ  x ِٔ÷  ٕ الهمزة المتوسطة على ياء

 %ٓٓٔ المجموع

 
 لكل موضوع عـدد األسئلة: 
 

 (ِٔ: ـَُِْ)الزكيٍت،          الوزف النسي للموضوع xالعدد الكلي لؤلسالة   =        
                                           ََُ 
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 عدد األسئلة لكل موضوعيوضح ( ٚٔجدول رقم )
 

 عدد األسئلة اإلجـراء لموضوعا
 ُُ  ََُ ÷ ِٕ x َْ  الهمزة المتوسطة

 ٗ  ََُ ÷ ِّ x َْ  الهمزة المتوسطة على ألف
 ٗ  ََُ ÷ ِّ x َْ  الهمزة المتوسطة على واو
 ُُ  ََُ ÷ ِٕ x َْ  الهمزة المتوسطة على ياء

 َْ مجمـوع األسئلة
 
 لألىداف على المستويات المعرفية ألسئلةتوزيع ا: 

 توزيع األىداف على المستويات المعرفيةيوضح ( ٛٔجدول رقم )
 

 
 الموضوعات

 األسئلة
 و

 الدرجات

 األىــدافمستويات 
 

مجموع 
 أسئلة

 الموضوع

مجموع 
 درجات
 الموضوع

 الوزن
 النسبي
 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر  للموضوع

 %ٕٚ ٔٔ ٔٔ - - - - ٛ ٖ س األول
 - - - - ٛ ٖ د

 %ٖٕ ٜ ٜ - - ٔ ٗ ٖ ٔ س الثاني
 - - ٔ ٗ ٖ ٔ د 

 %ٖٕ ٜ ٜ - - ٔ ٖ ٘ - س الثالث
 - - ٔ ٖ ٘ - د

 %ٕٚ ٔٔ ٔٔ - - ٔ ٖ ٚ - س الرابع
 - - ٔ ٖ ٚ - د

في  األسئلة مجموع
 المستوى الواحد

ٗ ٕٖ ٔٓ ٖ ٓ ٓ  
ٗٓ 

 
ٗٓ 
 

 
ٔٓٓ% 

 ٓ ٓ ٖ ٓٔ ٖٕ ٗ مجموع الدرجات
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، عمل ةادد الدركسبعد أف قاـ الباحث بتحديد عدد أسالة االختبار اػباصة بكل درس من 
ب، التقومي(  ػـو )التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الًتكيعلى اؼبستويات اؼبعرفية لبلػػا على توزيعه

 .(ُّكما يف اعبدكؿ رقم )
 :الوزن النسبي لألىداف 

( تصنيف على اؼبستويات اؼبعرفية لؤلىداؼ حسب  بعد أف قاـ الباحث بتوزيع األسالة )بلـو
مستويات األىداؼ اؼبعرفية، كذلك عمل على اغبصوؿ على الوزف النسي لكل مستول من 

    حسب اؼبعادلة اآلتية:
 (ِٕ: ـَُِْ)الزكيٍت،          ََُ x   عدد األسالة لكل مستول= 

 العدد الكلي لؤلسالة                    
 

 الوزن النسبي لألىدافيوضح ( ٜٔجدول رقم )
 

 الوزن النسبي راءــاإلج األسئلةعدد  المستوى
 

 % َُ ََُ x  َْ÷  ْ ْ التذكر
 % x ََُ ٕٓ0ٓ  َْ÷  ِّ ِّ الفهم

 % ِٓ ََُ x  َْ÷  َُ َُ التطبيق
 % x ََُ ٕ0ٓ  َْ÷  ّ ّ التحليل
 َ - َ التركيب
 َ - َ التقويم

  َْ المجموع
 

ََُ % 

 

 :الوزن النسبي للحصص 
 (ـَُِْ)الزكيٍت،             ََُ  x  عدد حصص اؼبوضوع = 
 العدد الكلي للحصص                  
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 ( يوضح الوزن النسبي للحصصٕٓجدول رقم )

 
 صياغة تعليمات االختبار: -ٕ

تعليمات االختبار تساعد الطالب على التعرؼ على طبيعة االختبار، كأىدافو كطريقة اإلجابة 
 (َِٔـ: ََِِعليو، كالزمن اؼبسموح بو. )مراد كسليماف، 

مرفقة مع أكراؽ االختبار خاصة بتعليمات االختبار كضح فيها كرقػػػة منفصلة بإفراد الباحث قاـ 
 ما يأيت:
 الغرض من االختبار.  -أ
 : االسم، الصف كالفصل، اؼبدرسة، التاريػػخ.بيانات خاصة بالتبلميذ -ب
 تعليمات خاصة بوصف االختبار: عدد اؼبفردات، البدائل، الصفحات. -ج
  ربت اإلجابة صبيع األسالة، ككضع خاإلجابة عن كتعليمات خاصة باإلجابة:   -د

 الصحيحة.
 مفردات االختبـار:إعداد  -ٖ

قاـ الباحث باالطبلع على ؾبموعة من االختبارات اليت تتعلق باؽبمزة اؼبتوسطة، كاستفاد منها 
ة من الناحية اإلمبلئية كالنحوية، كؿبددة سليمقرات االختبار اليت ركعي أف تكوف يف بناء ف

العقلي  مناسبة ؼبستول التبلميذ، ك ةادد الدركستعِب عن ؿبتويات غامضة، ك ككاضحة كغَت 

عدد  الموضوع
 الحصص

الوزن النسبي  اإلجــراء
 للحصص

 ِٗ ََُ x  ُْ ÷ ْ  ْ الهمزة المتوسطة
 ُِ ََُ x  ُْ ÷ ّ  ّ الهمزة المتوسطة على ألف
 ُِ ََُ x  ُْ ÷ ّ  ّ الهمزة المتوسطة على واو

 ِٗ ََُ x  ُْ ÷ ْ  ْ المتوسطة على ياءالهمزة 
  ُْ المجموع

 

ََُ% 
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لكل فقرة إجابة كاحدة فق  ؿبددة ، ك ػػداؼ اليت مت ربديدىا مسبقػػػػان لؤلىػػػ فبثلةن ، ك كالعمػرم
 كية من حيث الطوؿ كدرجة الصعوبة.البدائل األربعة متسا، ك ككاضحة

يف شكل موضوعي من نوع االختيار من متعدد، البىعدم االختبار  كلقد فضَّل الباحث صياغة
 كذلك لؤلسباب اآلتية:

 كقلة التخمُت أك الصدفة فيها. دقتها -أ
 اؼبوضوعيػػة كالبعد عن ذاتية اؼبصحح. -ب
 ػػادية فهي توفر الوقت كاعبهد كاؼباؿ.اقتصػػ -ج
 سهولة التطبيق كالتصحيح كرصد الدرجات. -د
 أفضل اإلجابات من البدائل اؼبطركحة. ىبتار التلميذ -ق
 تقيس مستويات ـبتلفة لؤلىداؼ اؼبعرفية. -ك

 الصورة األولية لالختبار: -ٗ
مفردة، تقيس أربعُت ( َْعلى ) قاـ الباحث بإعداد االختبار يف صورتو األكلية مشتمبلن 
 ف من:ػػػوَّ كتكػػتطبيق، التحليل(، اؼبستويات اؼبعرفية لؤلىداؼ السلوكية )التذكر، الفهم، ال

 (ٗملحق رقم )صفحة الغػبلؼ. - أ
 (َُملحق رقم ) صفحة التعليمات. - ب
 (ُُملحق رقم ) صفحات مفردات االختبار. -ج

 صدق االختبــار وثبــاتـو: -٘
 Validity Test ار:ـصدق االختبأواًل: 

االختبار أف اؼبقصود بصدؽ (، ِْٓ: ـُٕٗٗ)(، كفػػػػػرج ّّٔ: ـُْٗٗيذكر أبو ناىيػػػػة )
 ىو "أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو".

كيأيت ذلك من خبلؿ صدؽ مفردات كؿبتول اؼبادة الدراسية، كمن أجل ذلك قاـ الباحث 
بتحليل ؿبتول اؼبادة الدراسية اددة، كربديد اؼبهارات اإلمبلئية، كاألىداؼ اؼبعرفية اؼبشتملة 

 عليها.
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 Face Validity الصدق الظاىري لالختبار:

كللتأكد من الصدؽ الظاىرم لبلختبار، كصدؽ اتول قاـ الباحث بعرض االختبار البىعدم 
، كاألردنية على ؾبموعة من ذكم اػبِبة كاالختصاص يف بعض اعبامعات السعودية كاؼبصرية

ككذلك على بعض معلمي كمشريف اللغة العربية ذكم اػبِبة الكبَتة يف ىذا اتاؿ لكي يكونوا 
ؿبكمُت على ىذا االختبار، كإجراء التعديبلت البلزمة عليو كفق ما يقًتحوف، كمن ْث كضع 

 (.َِرقم )ك  (ُّملحق رقم ) صيغتها النهائية موضع التنفيذ. فقرات االختبار البىعدم يف
كلقد مت تعديل االختبار البىعدم كفقا آلراء اكمُت، كمت حذؼ بعض الفقرات كتعديل 

  .األخرل ليصبح االختبار البعدم يف صورتو النهائية بعد التعديلالبعض، كإضافة 
 Test Reliability ثبـات االختبار:ثانياً: 

" أف االختبار يعطي نفس النتائا إذا ما أعيد تطبيقو على نفس األفراد االختبار يقصد بثبات 
 (ُّٓـ: ُْٗٗ)أبو ناىية،  ."يف نفس الظركؼ

ثبات االختبار بأنو: "مدل االتساؽ يف عبلمة الفرد، إذا ـ( ُِٗٗكعرؼ عودة كملكاكم )
 أيًخذى االختبار عدة مرات يف نفس الظركؼ".

على أفراد  (Test – Retestادة االختبار ػػإع)كمن أجل حساب ذلك استخدـ الباحث طريقة 
ان، بفاصل زمٍت مقداره أسبوعُت، كحساب تلميذعشرين ( َِالعينة االستطبلعية البالغُت )

الطبلب يف االختبارين األكؿ كالثاين باستخداـ معادلة بَتسوف  درجاتمعامل االرتباط بُت 
(Pearson) :كىي 

 

 أفراد االختبار.ف = عدد 
 ؾبػػ س = ؾبموع درجات االختبار األكؿ )س(.
 ؾبػػ ص = ؾبموع درجات االختبار الثاين )ص(.

 
 مجـــ ص   xمجــــ س   -ن مجـــ س ص  

 ٕ(()مجـ ص–ٕمجـ ص)ن    ٕ(()مجـ س –ٕمجـ سن )
 (ُُٖ: ـَََِ)عػػػػبلـ، 
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 ؾبػػ س تربيع = ؾبموع مربع االختبار األكؿ )س(.
 ؾبػػ ص تربيع = ؾبموع مربع االختبار الثاين )ص(.

 ؾبػػ س ص = ؾبموع حاصل ضرب االختبارين )األكؿ كالثاين( )س ص(.
 = مربع ؾبموع درجات االختبار األكؿ )س(. ِ)س( ؾبػػ

 يت:كيظهر ذلك يف اعبدكؿ اآل= مربع ؾبموع درجات االختبار الثاين )ص(.  ِؾبػػ )ص(
 ( معامل ارتباط بيرسون لثبات االختبار البعدئٕجدول رقم )

 

 أفراد
 العينـة

 درجــة
 االختبار األول

 س

 درجــة
 االختبار الثاني

 ص

درجة ضرب 
 االختبارين

 ص  xس 

 
 ٕس

 
 ٕص

ٔ ِّ ّْ َُٖٖ َُِْ ُُٓٔ 
ٕ ِّ ّٓ َُُِ َُِْ ُِِٓ 
ٖ ِّ ِّ َُِْ َُِْ َُِْ 
ٗ ُّ ِّ ِٗٗ ُٗٔ َُِْ 
٘ َّ ُّ َّٗ ََٗ ُٗٔ 
ٙ ُّ ّْ َُْٓ ُٗٔ ُُٓٔ 
ٚ ِٗ َّ َٖٕ ُْٖ ََٗ 
ٛ ِٕ ِٕ ِٕٗ ِٕٗ ِٕٗ 
ٜ ِٓ ِٕ ٕٔٓ ِٔٓ ِٕٗ 

ٔٓ ِٕ ِٖ ٕٓٔ ِٕٗ ْٕٖ 
ٔٔ ِٓ ِٓ ِٔٓ ِٔٓ ِٔٓ 
ٕٔ ِٓ ِٕ ٕٔٓ ِٔٓ ِٕٗ 
ٖٔ َِ َِ ََْ ََْ ََْ 
ٔٗ َِ ِٓ ََٓ ََْ ِٔٓ 
ٔ٘ َِ ِِ َْْ ََْ ْْٖ 
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ٔٙ َِ ُِ َِْ ََْ ُْْ 
ٔٚ ُٖ ُٗ ِّْ ِّْ ُّٔ 
ٔٛ ُٔ ُٕ ِِٕ ِٓٔ ِٖٗ 
ٜٔ ُٓ ُٕ ِٓٓ ِِٓ ِٖٗ 
ٕٓ ُْ ُٔ ِِْ ُٗٔ ِٓٔ 

 مجــ س المجاميع
ٜٗٛ 

 مجــ ص
ٜ٘ٔ 

 مجــ س ص
ٖٖٜٔٔ  

 ٕمجـ س
ٕٜٔٙٙ 

 ٕمجـ ص
ٔٗٔٛٚ 

 

 كمن خبلؿ تطبيق معادلة )بَتسوف( اآلتية كبصل على معامل االرتباط.  
 ؾبػػػ ص   xؾبػػػػ س   -ف ؾبػػػ س ص  

 ِ(()ؾبػ ص - ِؾبػ ص)ف    ِ(()ؾبػ س - ِؾبػ سف )                        
َِ x ُُّّٗ - ْٖٗ x ُٓٗ 

 َِ x ُِٔٔٗ – (ْٖٗ)ِ  َِ x ُُْٖٕ – (ُٓٗ)ِ  


َِِٕٖٔ - ُِّٕٓٗ 
ُِْٓٗ  x  ُّْٕٗ  
 0َٖٗ= ر 

ت عالية لبلختبار رجة ثباكىو معامل ارتباط قوم بُت درجة االختبارين، كيدؿ ذلك على د
 .البعدم

 ار:ــتحليل فقـرات االختب -ٙ
( أف ربليل فقرات االختبار يفيد يف اؼبراجعة الفنية للمفردات ِٕٔ: ـَََِيرل عبلـ )

كربسينها، حبيث تسهم كل مفردة إسهامان إهبابيان فيما يقيسو االختبار، كيساعد يف تنمية 
مهارات القائمُت بإعداد االختبارات كاؼبقاييس نتيجة الفحص اؼبستنَت للمفردات، كتعرؼ 

ه اؼبفردات غَت صاغبة، كاستبقاء اؼبفردات اليت تفي جوانب الضعف اليت ردبا ذبعل بعض ىذ
 خبصائص ربقق الغرض من استخداـ االختبار. 



183 
 

"عملية  بأهناعملية التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار  فتعرؼ( ّٓ: ـَُِْالزكيٍت ) أما
 فحص أك اختبار استجابات األفراد عن كل فقرة من فقرات االختبار، كتتضمن ىذه العملية

يف الفركؽ الفردية  التمييزكمدل فاعليتها أك قدرهتا يف  ،صعوبة أك سهولة كل فقرة مدل معرفة
 .للصفة اؼبراد قياسها"

 كلتحقيق ذلك قاـ الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطبلعية عشوائية، كقد حددىا مسبقان 
 .مدارس الصدارة األىليةمن الصف اػبامس االبتدائي  تبلميذمن  ان تلميذعشرين ( َِبػػػػػػػػ )

كلقد اختار الباحث مدارس الصدارة األىلية ألهنا تقع بالقرب من مدارس السمو األىلية، 
تول االجتماعي كاالقتصادم للطبلب، كقد اشتمل ربليل فقرات كتتشابو اؼبدرستاف يف اؼبس

 االختبار على اآليت:
 ار:ــتحديد الزمن المناسب لالختب -أ

العينة  تبلميذمت ربديد الزمن البلـز لتطبيق االختبار، كذلك حبساب الزمن الذم استغرقو 
 :ر، كذلك من خبلؿ اؼبعادلة اآلتيةاالستطبلعية يف اإلجابة عن االختبا

 متوسط زمن االختبــار =
 ٕ÷ األخير(  ألول + الزمن الذي استغرقو التلميذا )الزمن الذي استغرقو التلميذ

 (     ٔٗ:ـَُِِ)العالوؿ، 
 

 ( دقيقة،ٓٓأهنى االختبار ) تلميذ( دقيقة، كآخر ْٓأهنى االختبار ) تلميذكاف زمن أكؿ 
 :كبذلك يكوف زمن االختبار كاآليت

 .دقيقة َٓ = ِ÷ ََُ   = ِ÷  (ٓٓ+  ْٓ) متوس  زمن االختبار =
 دقيقػػػة. هبذا يكوف الزمن ادد لبلختبار ىو طبسوفك 

 حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار: -ب
مػن الصػعوبة يف إيضػاح مػدل سػهولة أك صػعوبة سػؤاؿ مػا يف االختبػار، ك السهولة ك يفيد معامل 

 .كالذين هبيبوف إجابة خاطاة هبيبوف إجابة صحيحةالذين خبللو يبكن التعرؼ على نسبة 
 هبػػػب أال تكػػػوف سػػػهلة جػػػدان  ( أف أم فقػػػرة يف االختبػػػارّٔ-ّٓ: ـَُِْكتػػػذكر الػػػزكيػػػػػػػٍت )

فيفشػل فيهػا اعبميػع،  حبيث يستطيع صبيع أفػراد العينػة اإلجابػة عليهػا، أك أف تكػوف صػعبة جػدان 
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كعلػػى كجػػو العمػػـو هبػػب أف ربقػػق الفقػػرة الواحػػدة أقصػػى قبػػاح يف التمييػػز بػػُت الطلبػػة إذا كػػاف 
         .   %( من أفراد العينة يف اإلجابة عليها َٓمستول صعوبتها يسمح بنجاح )

 حساب معامل السهولة: -أوالً 
( أف معامل السهولة يبكن حسابو من خبلؿ ربديد عدد ُُِ: ـََِِذكر مراد كسليماف )

كنسبة الطبلب الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرات، كعدد كنسبة الطبلب الذين َف 
 هبيبوا على بعض أك كل فقرات االختبار من طبلب العينة العشوائية.

( أف معامل السهولة يبكن ّٔ: ـٍَُِْت )ػػػػزكيػػ( كالِٗٔ: ـَََِبلـ )ػػػػػػكذكر كل  من ع
حساب عدد األفراد الذين أجابوا إجابة صحيحة عن اؼبفردة تقسيم العدد  حسابو من خبلؿ

 ة:ػػيكذلك من خبلؿ اؼبعادلة اآلتالكلي ألفراد اعبماعة اؼبرجعية. 
 

 

 ٓٓٔ  x   اإلجابات الصحيحةعدد     معامل السهولة = 
 راد االختبارفـعدد أ                                  

 
 

سهولة %(، كىو معامل َٗ – َّكلقد بلغ معامل السهولة يف فقرات االختبار ما بُت )
 (ُْملحق رقم ) مقبوؿ.
 %. ٖٓك معامل السهولة العاـ لبلختبار = معامل سهولة االختبار ككل أأما 
 حساب معامل الصعوبة: -ثانياً 

( أنو ؼبا كاف ؾبموع نسبيت اإلجابات الصحيحة كاػباطاة ّٕ-ّٔ: ـَُِْكتذكر الػػػزكيػػػػٍت )
صحيح، فإننا يبكننا حساب معامل صعوبة الفقرة من معامل السهولة،  كاحدعلى كل فقرة = 

 صحيح. كاحدكذلك بطرح معامل السهولة من 
 كىو حسب اؼبعادلة اآلتية:

 
 

 معامل السهولة  – ٔ معامـل الصعوبة =
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يفضل أف تتدرج فقرات أنو ( ِٗٔ: ـَََِكعبلـ )( ّّٗ: ـُِٖٗكيرل أبػػػو لبدة )
كتنتهي بالفقرات الصعبة، كبالتاِف تًتاكح  وبتها حبيث تبدأ بالفقرات السهلةاالختبار يف صع

 صعوبة االختبار مدل%( حبيث يكوف  َٖ – َِ%( أك ) َٗ – َُقيمة صعوبتها بُت )
 %(.  َٓيف حدكد ) معتدالن، أم يكوف معامل الصعوبة عبميع اؼبفردات

%(، كىو  َٕ – َُما بُت ) ل الصعوبة لفقرات االختبار يف ىذا البحثكلقد تراكح معام
 (ُْملحق رقم ) معامل صعوبة مقبوؿ لفقرات االختبار.

 %.  ِْأما معامل صعوبة االختبار ككل أك معامل الصعوبة العاـ لبلختبار = 
 حساب معامل التمييــز لالختبار: -ج

ز يقدرة الفقرة على سبيلبلختبػػػار يقصد بو ز يعامل التمي( أف مّٖ: ـٍَُِْت )ػػػػػتذكر الػػػزكي
ك ألكل فقرة  ايعرفوهن كالذين الالصحيحة جابة راد الذين يعرفوف اإلػػفالفركؽ الفردية بُت األ
ف كل فقرة إذ ، إأم قدرة الفقرة على التمييز بُت الطلبة اؼبمتازين كالضعاؼ ،سؤاؿ من االختبار

كمن وبصلوف  منخفضةز بُت من وبصلوف على درجات يف تكوف ؽبا القدرة على التميأالبد 
 .على درجات عالية
 مييز يأيت باغباالت اآلتية:( أف معامل التّٖ: ـَُِْكتؤكد الػػػزكيٍت )

 قوة معامل التمييزيوضح ( ٕٕجدول رقم )

 

 تقييم الفقرة معامل التمييز
 

 فقرات جيدة جدان  فأعلى َْمن 
 جيدة إُف حد مقبوؿ ّٗإُف  َِمن 
 فقرات ضعيفة هبب حذفها إف َف يتم ربسينها فأقل ُٗإُف  َمن 

 

كىي إحدل الطرؽ يف ، اؼبعادلة اآلتية الباحثاستخدـ فقرة معامل التمييز لكل هباد إكلغرض 
 ات االختبار:حساب معامل التمييز لفقر 
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 ٓٓٔ  xاإلجابات الصحيحة للمجموعة الضعيفة مجموع –مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة المتفوقة 

 ــدى المجموعتينـــــراد إحــــعــــدد أفــــ

 

 تصاعديان  )العينة االستطبلعية( تبلميذب أكراؽ يًتتكغبساب معامل التمييز قاـ الباحث ب
 ، كقسَّم أكراؽ االختبار بعد تصحيحها إُف ؾبموعتُت:حسب الدرجات

ما يعادؿ نسبة ماوية  تبلميذ( َُكعددىا ) المجموعة األولى: مجموعة متفوقة:
، ِٕية: )الدرجات اآلتالعينة العشوائية، كقد حصلوا على  تبلميذ( من عدد %َٓ)

ِٖ ،ِٗ ،َّ ،ُّ ،ُّ ،ِّ ،ِّ ،ّْ ،ّْ) 
كىو ما يعادؿ نسبة ماوية  تبلميذ( َُكعددىا ) المجموعة الثانية: مجموعة ضعيفة:

، ُٓ، ُْية: )ئية، كقد حصلوا على الدرجات اآلتالعينة العشوا تبلميذ( من %َٓ)
ُٕ ،ُٗ ،ُِ ،ِِ ،ِّ ،ِّ ،ِٓ ،ِٔ.) 

 ات االختبار تبُت اآليت:من خبلؿ إهباد معامل التمييز لكل مفردة من مفرد
 (.َٔ -َِتراكح معامل سبييز الفقرات ما بُت ) -ُ
أف كل فقرات االختبار البىعدم يوجد ؽبا معامل سبييز، فبل يوجد معامل سبييز  -ِ

يز يساكم صفران، أك سالبان، أم أف لكل فقرة من فقرات االختبار اؼبقدرة على التمي
 اؼبمتازين كالضعاؼ. بُت التبلميذ

 كجيد جدان. سبييز الفقرات ما بُت مقبوؿ، كجيد،تنوعت معامل  -ّ
مقبولة كال ربتاج إُف إعادة صياغة حسب ما ذكر صبيع فقرات االختبار تعتِب  -ْ

فقرات االختبار تكوف مقبولة كال ربتاج ( بأف: "ُِٓ: ـُٓٗٗعثماف كعبده )
 (".ِٗ – َِإُف إعادة صياغة عندما يًتاكح معامل التمييز ؽبا من )

% أم أهنا جيدة إُف حد  ِٗمعامل التمييز العاـ لفقرات االختبار البعدم =  -ٓ
 (ُٓملحق رقم ) (.ّٖ: ـَُِْمقبوؿ حسب الزكيٍت )

 الصورة النهائية لالختبار: -ٚ
عليو تعديبلت كإضافات  قاـ الباحث بوضع االختبار البىعدم يف صورتو النهائية بعد أف أضاؼ

 اكمُت.
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مفردة من نوع االختيار من متعدد، موزعة على موضوعات أربعُت ( َْف االختبار من )كتكوَّ 
االبتدائي،  ( للصف اػبامسعلى األلف كالواك كالياء الوحدة الدراسية اددة )اؽبمزة اؼبتوسطة

)تذكر، فهم، تطبيق،  ػػـوتويات األىداؼ اؼبعرفية لبلػ، كتغطي معظم مسالفصل الدراسي األكؿ
 ملحق ىبتار الطالب منها اإلجابة الصحيحة.تقومي(، كلكل سؤاؿ أربعة بدائل  ربليل، تركيب،

يوضح توزيع مفردات االختبار على مستويات األىداؼ  كاعبدكؿ اآليت، (ُُ، َُ، ٗ)رقم 
 اؼبعرفية:

 المعرفية( يوضح أرقام المفردات التي تقيس مستويات األىداف ٖٕجدول رقم )
  

 أرقـام المفردات المفردات عدد المعرفية المستويات

 ُّ، ٕ، ٔ، ُ ْ تذكر
 
 فهم

 
ِّ 

ِ ،ّ ،ْ ،ٖ ،ٗ،ُُ ،ُْ ،ُٔ،ُٕ ،ُٖ، 
ُٗ ،َِ ،ُِ ،ِِ ،ِٓ ،ِٗ ،َّ ،ِّ، 

ّّ ،ّٓ ،ّٔ ،ّٗ، َْ 
 ّٖ، ّْ، ُّ، ِٖ، ِٕ، ِٔ، ِْ، ِّ، ُِ، ٓ َُ تطبيق
 ّٕ، ُٓ، َُ ّ تحليل
 - َ تركيب
 - َ تقويم

 َْ المجموع
 

 :والحصول على النتائجتطبيق االختبار ثالثاً: 
بعد أف تأكد الباحث من صدؽ كثبات االختبار، كربليل فقراتو من خبلؿ تطبيقو على العينة 
العشوائية االستطبلعية، كالتعديل عليو حسب كجهة نظر اكمُت، أصبح االختبار يف صورتو النهائية، 

 للتطبيق.كجاىزان 
اتموعتُت: التجريبية كالضابطة بعد تدريسهم  الباحث بتطبيق االختبار على تبلميذ كلقد قاـ
 كيف نفس الوقت. ،ُتبأسبوعللموضوعات 
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 (مبوذج اإلجابة)كدبساعدة معلمي اللغة العربية باؼبدرسة بتصحيح االختبار حسب ْث قاـ الباحث 
 (ُِملحق رقػػم )اؼبعد من قبل الباحث. 

 ةكما حدد الباحث درجة كاحدة لكل مفردة صحيحة من مفردات االختبار، كصفر للمفرد
 .(ُٔملحق رقم )حسب اعبدكؿ اؼبرفق يف م اػباطاة، كجاءت درجات االختبار البىعد

من خبلؿ  ة يف االختبار البىعدمرصد درجات اتموعتُت: التجريبية كالضابطْث قاـ الباحث ب
جدكؿ، كمعاملة الدرجات إحصائيان من خبلؿ حساب اتموع الكلي للدرجات، كحساب اؼبتوس  

 .اؼبتوسطاتاغبسا ، كاالكبراؼ اؼبعيارم، كالتباين لكبل اتموعتُت، كسبت اؼبقارنة بُت 
 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في جمع البيانات:
األساليب اإلحصائية يف صبع البيانات، كتفسَتىا، كذلك قاـ الباحث باستخداـ ؾبموعة من 
 لئلجابة عن أسالة الدراسة كفركضها، كىي:

  Meanا .اؼبتوس  اغبسػػ -ُ
  Standard Deviationاالكبراؼ اؼبعيػػػارم. -ِ
  Pearson Correlationمعامل ارتباط بَتسوف. -ّ
 The relative weightالوزف النسي.  -ْ

 Discrimination Index معامل التمييز. -ٓ
  .معامل السهولة -ٔ
 Difficulty Coefficient الصعوبة.معامل  -ٕ
  Varianceالتبػاين. -ٖ
( لقياس داللة الفركؽ بُت اؼبتوسطات اغبسابية بُت ؾبموعتُت T-testاختبار ) -ٗ

 Independent Sample T-testمستقلتُت.

وعتُت ػػػابية بُت ؾبمػػاغبسطات ػػػػلقياس داللة الفركؽ بُت اؼبتوس (T-test)ار ػػػاختب -َُ
 Paired Sample T-test ُت.ػػرتبطتػػم
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 :البحث تطبيق تجربةخطوات ملخص 
من خبلؿ الدراسة النظرية ؼباديت مناىا البحث كالقياس كالتقومي، كاالطبلع على الدراسات 

موضوع ن اكتسب الباحث خلفية كحصيلة علمية ع كالعمل يف اإلطار النظرم للبحث السابقة،
 قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية: ، كلتنفيذ البحثالبحث
قة اليت ؽبا عبلقة دبوضوع االطبلع على بعض اؼبوضوعات الًتبوية كبعض الدراسات الساب -ُ

 .البحث لبلستفادة منها يف موضوع البحث اغباِف
 .إعداد اإلطار النظرم للبحث -ِ
 بعػػدم.اختبار اختبار قبلي،  ، كىي:إعداد أدكات البحث -ّ
، كلقد اختار الباحث مدارس السمو األىلية ألف اغبصوؿ على تصريح لتطبيق البحث -ْ

مثل  سوبيها، فبا يوفر عليو بعض اإلجراءاتمن يعمل معلمان للغة العربية ضمنالباحث 
تعاكف الزمبلء يف تدريس الِبناما، كتطبيق االختبار القبلي كالبىعدم، كاؼبساعدة يف 

 (ُملحق رقم )التصحيح. التطبيق ك 
 ق.ُّْٕ/ ُّْٔالصف اػبامس االبتدائي لعاـ  مت اختيار عينة البحث من تبلميذ -ٓ
اليت تدرس من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم ) /أ( كمجموعة ذبريبيةٓمت ربديد صف ) -ٔ

 .(اليت تدرس بالطرؽ التقليدية)/ب( كمجموعة ضابطة ٓ، كصف )(النش 
الدركس األربعة من خبلؿ إسًتاتيجيات )دليل اؼبعلم(، كوبتوم على قاـ الباحث بإعداد  -ٕ

التعلم النش  اؼبختلفة، ككذلك أكراؽ العمل كاألنشطة كالتطبيقات اؼبستخدمة يف عملية 
 التدريس للمجموعة التجريبية. 

اقشة آلية تطبيق قاـ الباحث بعقد كرشة عمل مع معلمي اللغة العربية باؼبدرسة ؼبن -ٖ
 .األىداؼ اؼبرجوة من تطبيق البحث، ككقوؼ اؼبعلمُت على ددةالدركس ا

قاـ الباحث بعمل كرشة عمل خاصة دبعلم اللغة العربية الذم يقـو بالتدريس لصف  -ٗ
تدريس ال/أ(، كذلك لبلتفاؽ على اإلسًتاتيجيات النشطة اليت يبكن أف يستخدمها يف ٓ)

تجريبية، كاؼبناقشة يف ىذه اتموعة ال تبلميذلكالتطبيق من خبلؿ أكراؽ العمل 
 ، كاطبلعو على دليل اؼبعلم.هاتطبيقكمدل مناسبتها للطبلب، ككيفية  اإلسًتاتيجيات،
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كلقػػػػد اتفػػػػق الباحػػػػث مػػػػع اؼبعلػػػػم أف يسػػػػتخدـ ؾبموعػػػػة مػػػػن إسػػػػًتاتيجيات الػػػػتعلم النشػػػػ  
الػػػػتعلم إسػػػػًتاتيجية اؼبتعػػػػارؼ عليهػػػػا، كاببػػػػة لػػػػدل األطفػػػػاؿ كخاصػػػػة يف التطبيػػػػق مثػػػػل: 

إسػػػػًتاتيجية اغبػػػػوار كاؼبناقشػػػػة، إسػػػػًتاتيجية العصػػػػف الػػػػذىٍت، إسػػػػًتاتيجية الػػػػتعلم باللعػػػػب، 
التعاكين، إسًتاتيجية الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان، إسًتاتيجية حل اؼبشكبلت، إسًتاتيجية 

إسػػػػًتاتيجية مسػػػػرحة اؼبػػػػنها، إسػػػػًتاتيجية لػػػػتعلم، إسػػػػًتاتيجية فكػػػػر زاكج شػػػػارؾ، جػػػػدكؿ ا
 لواحدة، إسًتاتيجية لعب األدكار، إسًتاتيجية خرائ  اؼبفاىيم.الدقيقة ا

كاختيار ىذه اإلسًتاتيجيات مت بناءن على أساس مدل انتشارىا كتطبيقها، كتقبل الطػبلب 
 .على الطبلبكاؼبعلمُت ؽبا، كأثرىا 

 كقدـ الباحث للمعلم توصيفان لكل إسًتاتيجية، كشرحان  كافيان لكيفية تنفيػذىا يف التػدريس
مػػن  أكثػػر /أ(ٓكالتطبيػػق عليهػػا، كقػػاـ الباحػػث دبسػػاعدة اؼبعلػػم كذلػػك بالتػػدريس لصػػف )

  اؼبعلم. حصة لتكوف مبوذجان يسَت عليو
 القبلي اؼبستولمثل )اعبنس، العمر،  ات اليت قد تؤثر يف تطبيق البحثمت ضب  اؼبتغَت  -َُ

 (.، اغبالة االجتماعية كاالقتصاديةيف اؼبهارات اإلمبلئية
على ؾبموعة كدليل اؼبعلم كأكراؽ العمل قاـ الباحث بعرض االختبارين: القبلي كالبعدم  -ُُ

من اؼبتخصصُت يف اللغة العربية كطرؽ تدريسها، إلبداء آرائهم يف االختبارين، كالتأكد 
 من صدقهما.

قاـ الباحث بتطبيق االختبار البعدم على عينة )استطبلعيػػػػػة( عشوائية من )مدارس  -ُِ
، كذلك للتأكد من ثبات االختبار، ان عشركف تلميذ( َِعددىا ) ،ة األىلية(الصدار 

كالتمييز لفقرات االختبار، ككذلك حساب الزمن  ةكحساب معامل الصعوبة كالسهول
 البلـز لبلختبار عند تطبيقو على العينة األساسية. 

بعض اؼبهارات  قاـ الباحث كدبساعدة معلمي اللغة العربية بتطبيق االختبار القبلي يف -ُّ
/أ(، كالضابطة كيبثلها صف ٓاتموعتُت: التجريبية كيبثلها صف ) اإلمبلئية على تبلميذ

 /ب(، كمن ْث رصد درجات الطبلب.ٓ)
وعة التجريبية، مباستخداـ إسًتاتيجيات التعلم النش  مع ات مت تطبيق الدركس اددة -ُْ

 كبالطرؽ التقليدية مع اتموعة الضابطة.
 اتموعتُت يف نفس الوقت، كرصد النتائا. تبلميذاالختبار البعدم على مت تطبيق  -ُٓ
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كذلك يح أكراؽ االختبار، كرصد الدرجات، قاـ الباحث كدبساعدة اؼبعلمُت بتصح -ُٔ
 ؼبعاعبتها إحصائيا بغرض التحقق من فركض الدراسة.

، قاـ الباحث بعرض البيانات األساسية اليت مت التوصل إليها إحصائيان يف جداكؿ -ُٕ
 كمن ْثَّ مناقشة ىذه النتائا.كربليلها، 

 .التوصيات كاؼبقًتحاتتقدمي ؾبموعة من  -ُٖ
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 الفصل الرابع
 تحليل البيانات

 اختبار صحة الفروض.  
 النتائج تفسير. 
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 الفصل الرابع
 النتائج وتفسيراختبار صحة الفروض : تحليل البيانات

اعتمد حصائية اليت اإل من خبلؿ األساليب الفصل النتائا اليت توصل إليها البحثاكؿ ىذا يتن
كالتباين، كمعامل االكبراؼ اؼبعيارم، ك ، للمقارنة بُت اؼبتوسطات (T-test)عليها الباحث مثل معادلة 

 ارتباط بَتسوف. 
  كتفسَتىا، كذلك على النحو اآليت:كما يتناكؿ ىذا الفصل ربليل ىذه النتائا 

 :الفـرض األول
 :علىالفرض األكؿ  نصَّ 

 أداء اؼبهارات اإلمبلئية( يف =0َٓaَ)داللة ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 
، كمتوس  (اليت درست باستخداـ إسًتاتيجيات التعلم النش ) بُت متوس  درجات العينة التجريبية

لصاٌف اتموعة  االختبار البعدميف  (التقليديةاليت درست باستخداـ الطرؽ ) درجات العينة الضابطة
 .يف اؼبهارات اإلمبلئية ألفراد اتموعتُت القبلي اؼبستولكذلك بعد ضب  التجريبية، 

 قػػػاـ الباحػػث دبجمػػوعة من اإلجػراءات اؼبرتبة، كىي كاآليت:كللتحقق من الفرض السابق 
 بعدم.اختبار ك كىي: اختبار قبلي،  البحثإعداد أدكات  -ُ
من طبلب الصف اػبامس االبتدائي دبدارس السمو األىلية، كعمل  اختيار عينة البحث -ِ

 كمستول الطبلبكاغبالة االجتماعية كاالقتصادية، على تكافؤ العينة يف اعبنس، كالعمر، 
 .يف اؼبهارات اإلمبلئية القبلي

طبق الباحث االختبار القبلي على العينة، كمت حساب اؼبتوسطات، كقارف بُت اتموعتُت  -ّ
للفركؽ بُت عينتُت مستقلتُت، كأظهر االختبار عدـ كجود  (T-test)من خبلؿ اختبار 

 .ؼبهارات اإلمبلئيةافركؽ داللية بُت اتموعتُت يف 
اؽبمزة اؼبتوسطة( باستخداـ )دركس اددة دركس البإعداد كربضَت قاـ الباحث  -ْ

، كتدريسو للمجموعة التجريبية، أما اتموعة )دليل اؼبعلم( إسًتاتيجيات التعلم النش 
 الضابطة فقد درست بالطرؽ التقليدية.

قاـ الباحث بتطبيق االختبار البعدم على اتموعتُت،  اؼبوضوعات اددةبعػػػد تدريس  -ٓ
، كبياف أثر اؼبتغَت يف أداء اؼبهارات اإلمبلئيةطبلب اتموعتُت كذلك لقياس مستول 
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اؼبهارات اؼبستقل )إسًتاتيجيات التعلم النش ، الطرؽ التقليدية( على اؼبغَت التابع )
 (.اإلمبلئية

 يف االختبار البعدم، كمعاعبتها إحصائيان. مت رصد درجات التبلميذ -ٔ
 (T-test)ية مثل: اختبار استخدـ الباحث ؼبعاعبة البيانات عددنا من األساليب اإلحصائ -ٕ

للمقارنة بُت اؼبتوسطات لعينتُت مستقلتُت كمرتبطتُت، اؼبتوس  اغبسا ، االكبراؼ 
 اؼبعيارم، التباين، كمعامل ارتباط بَتسوف.

 : اـ الباحث باختبػػػار صحة الفرض القائلق -ٖ
أداء اؼبهارات ( يف =0َٓaَ)داللة ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

اليت درست باستخداـ إسًتاتيجيات التعلم ) بُت متوس  درجات العينة التجريبية اإلمبلئية
يف  (اليت درست باستخداـ الطرؽ التقليدية) ، كمتوس  درجات العينة الضابطة(النش 

ألفراد  القبلي اؼبستولكذلك بعد ضب  االختبار البعدم لصاٌف اتموعة التجريبية، 
 .ت اإلمبلئيةاتموعتُت يف اؼبهارا

اتموعة  تبلميذقاـ الباحث باؼبقارنة بُت متوس  درجات  كللتحقق من الفرض السابق
اتموعة الضابطة يف االختبار البعدم، باستخداـ  تبلميذالتجريبية، كمتوس  درجات 

 .متساكيتُت يف أعداد أفرادنبا للمقارنة بُت عينتُت مستقلتُت (T-test)اختبار 
يوضح البيانات األساسية اليت حصل عليها الباحث من خبلؿ التعامل  كاعبدكؿ اآليت

 اتموعتُت: التجريبية كالضابطة يف االختبار البعدم: تبلميذمع درجات  إحصائيان 
 البيانات األساسية للمجموعتين بعد تطبيق االختبار البعدييوضح ( ٕٗجدول رقم )

 

 
 

 االختبار
 البعدي

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية األساليب اإلحصائية
 

 ُٔ َِ  المتوسط الحسابي
 0ّْٓ 0َُٓ االنحراف المعياري

 0َُُٗ 0َُِٓ التبــــاين
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أداء فهل تدؿ ىذه البيانات على أف اتموعة التجريبية كانت أفضل من اتموعة الضابطة يف 
 ( ؟=0َٓaَعند مستول داللة ) اؼبهارات اإلمبلئية

 بالطريقة اآلتيـة:السابقة النتائج  يمكن عرضىذا السؤال  ولإلجابة عن
 : الفرض األول للبحث

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اتموعة التجريبية، 
 كدرجات اتموعة الضابطة يف االختبار البعدم لصاٌف اتموعة التجريبية.

 : الفرض البديل
داللة إحصائية بُت متوسطي درجات اتموعة التجريبية، توجد فركؽ ذات 

 .كدرجات اتموعة الضابطة يف االختبار البعدم لصاٌف اتموعة التجريبية
 .)احتماؿ حدكث اػبطأ، أك نسبة حدكثو( (=0َٓaَ)مستوى الداللة: 

 .(=0َٓaَ)قيمة مستول الداللة  : منطقة الرفض
 . ْٖ=  ِ- ِٓ+  ِٓدرجة اغبرية =  
 0ُٖٔ( اعبدكلية = Tقيمة ) 

 المختبر اإلحصائي:
لعينتُت مستقلتُت كمتساكيتُت يف  (T-test)من خبلؿ تطبيق معادلة اختبار 

 :اآليتدكؿ اعبنحصل على النتائا اؼبدكنة يف أعداد أفرادنبا، ف
 

 
 

  
     

√
  
 

  
  
  
 

  

  
     

√(    )
 

  
  
(    ) 

  

 

 
 

√        
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 ( يف االختبار البعدم:T-testيوضح نتيجة تطبيق اختبار ) اآليت كاعبدكؿ
 للعينات المستقلة في االختبار البعدي (T-test)( يوضح نتائج اختبار ٕ٘جدول رقم )

 

 
 

 التحصيل
 في
 ارـاالختب

 ديـالبع

 
 المجموعة

 
 العدد

 
 المتوسط
 الحسابي

 
 التباين

 
 االنحراف
 المعياري

 
درجة 
 الحرية

 
 التائيةالقيمة 

مستـوى 
الداللة 
 الجدولية المحسوبة 0ٓ٘ٓ

  0َُٓ 0َُِٓ َِ ِٓ التجريبية
 
 

ْٖ 
 

 

ّ0ِٗ 
 

ُ0ٖٔ 

 

 دالة
 0ّْٓ 0ُُٗ ُٔ ِٓ الضابطة إحصائيان 

 

 رار:ــالقـ
قيمة اؼبختِب أك تساكم ( اسوبة أكِب من tإذا كانت قيمة اؼبختِب اإلحصائي )ض الفرض ػػفرٍ ييػػ

 (=www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid)  اعبدكلية. (t)اإلحصائي 
( عند مستول داللة 0ُٖٔ) ( اعبدكليةtأكِب من قيمة ) (0ِّٗ) ( اسوبةtدبا أف قيمة )ك 

(َ0َٓa= أم أف ،)( قيمةtاسوبة تقع يف منطقة الرفض ) لبحثل األكؿ فرضال، فبا يعٍت رفض ،
 كقبوؿ الفرض البديل.

بُت متوسطي درجات ( =0َٓaَ) أم أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة
لضابطة لصاٌف اتموعة التجريبية، تعزم إُف متغَت اتموعة ا تبلميذاتموعة التجريبية كدرجات  تبلميذ
 إسًتاتيجيات التعلم النش .ريس هبا كىي دمت التاليت الطريقة 

 :انيـرض الثــالف
 نصَّ الفرض الثاين للبحث على:

ات بُت متوس  درج (=0َٓaَ) ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة
يف االختبار القبلي  (اليت درست من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش طبلب اتموعة التجريبية )

 .يف أداء اؼبهارات اإلمبلئية لصاٌف االختبار البعدم كالبعدم
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اتموعة  تبلميذقاـ الباحث باؼبقارنة بُت متوسطي درجات الثاين للبحث  كللتحقق من الفرض
من خبلؿ  اددةوضوعات اؼبنفس اتموعة بعد تدريس  التجريبية يف التطبيق القبلي، كدرجات

ار ػػاختبمعادلة داـ ػػػئية، كذلك باستخإسًتاتيجيات التعلم النش  يف التطبيق البعدم للمهارات اإلمبل
(T-test) كذلك للمقارنة بُت متوسطي درجات اتموعة كاؼبتساكية يف عدد أفرادىا للعينات اؼبرتبطة ،

 التجريبية يف االختبار القبلي كالبعدم.
 يوضح البيانات األساسية اليت توصل إليها الباحث من خبلؿ التعامل إحصائيان  كاعبدكؿ اآليت

 اتموعة التجريبية يف االختبار القبلي كالبعدم: تبلميذمع درجات 
 القبلي والبعديفي االختبار ( البيانات األساسية لدرجات المجموعة التجريبية ٕٙجدول رقم )

 

 
 

المجموعة 
 التجريبيـة

 االختبار البعدي االختبار القبلي األساليب اإلحصائية

 َِ 0ُُِِ المتوسط الحسابي
 0َُٓ 0َِٗ االنحراف المعياري

 0َُِٓ 0ِْٖ التبـاين
 0َِْ- معامل االرتباط

 

 

أداء ل تدؿ ىذه البيانات على أف اتموعة التجريبية كانت يف االختبار البعدم أفضل يف فه
 ( ؟=0َٓaَمنو يف االختبار القبلي عند مستول داللة ) اؼبهارات اإلمبلئية

 ىذا السؤال يمكن عرض النتائج السابقة بالطريقة اآلتيـة: ولإلجابة عن
 : ض الثاني للبحثالفر 

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوس  درجات اتموعة التجريبية يف 
 لصاٌف االختبار البعدم.يف اؼبهارات اإلمبلئية االختبار القبلي كالبعدم 

 : الفرض البديل
توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوس  درجات اتموعة التجريبية يف 

 .لصاٌف االختبار البعدماؼبهارات اإلمبلئية أداء يف االختبار القبلي كالبعدم 
 .)احتماؿ حدكث اػبطأ، أك نسبة حدكثو( (=0َٓaَ)مستوى الداللة: 

 . (=0َٓaَ)قيمة مستول الداللة  : منطقة الرفض
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  ِْ  =ُ - ِٓاغبرية =  درجة
 0ُُُٕة = اعبدكليػػػ (T)قيمة 

 :المختبر اإلحصائي
للعينات اؼبرتبطة كاؼبتساكية يف  (T-test)من خبلؿ تطبيق معادلة اختبار 

 :اآليتدكؿ اعبنحصل على النتائا اؼبدكنة يف أعداد أفرادنبا، ف
 

 
 

  
        

√
(    ) 

  
  
(    ) 

  
  (     ) (

    

√  
) (
    

√  
)

 

 

 
    

√                  
      

 

 اتموعة تبلميذعلى درجات  (T-test)اختبار معادلة يوضح نتيجة تطبيق  كاعبدكؿ اآليت
 التجريبية يف االختبار القبلي كالبعدم:

 القبلي والبعدي ين:للمجموعة التجريبية في االختبار  (T-test)اختبار  (ٕٚجدول رقم )
 

 

 
 

المجموعة 
 التجـريبية

 
 االختبار

 
 العدد

 المتوسط
 الحسابي

 
 التباين

 االنحراف
 المعياري

درجــة 
 الحرية

 

 القيمــة التائيــة
مستـوى 
الداللة 
 الجدولية المحسوبة 0ٓ٘ٓ

  0َِٗ 0ِْٖ 0ُُِِ ِٓ قبلي
 
 

ِْ 
 

 

ٓ0ّٖ 
 

ُ0ُُٕ 

 

 دالة
 0َُٓ 0َُِٓ َِ ِٓ بعدي إحصائيان 
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 رار:ـالقــ
( t( أم أف قيمة )0ُُُٕ( اعبدكلية )t( أكِب من قيمة )0ّٖٓاسوبة )( tدبا أف قيمة )

 كقبوؿ الفرض البديل.الثاين للبحث ، فبا يعٍت رفض الفرض اسوبة تقع يف منطقة الرفض
( بُت متوسطي درجات a= 0ََٓأم أنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )

لصاٌف االختبار اؼبهارات اإلمبلئية أداء يف ختبار القبلي كالبعدم اتموعة التجريبية يف اال تبلميذ
 .البعدم

اددة ؽبا تأثَت  من خبلؽبا اؼبوضوعات الدراسية ػػػذى أم أف إسًتاتيجيات التعلم النش  اليت نيػػفِّ 
 االختبار البعدم.اؼبهارات اإلمبلئية يف  اتموعة التجريبية يف إهبا  يف رفع مستول تبلميذ

حيث متوس  درجاهتم يف االختبار البعدم أعلى من متوس  درجاهتم يف االختبار القبلي، فبا 
يؤكد ارتفاع مستواىم يف اؼبهارات اإلمبلئية اليت درسوىا من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش . 

 .(ُٕملحق رقم )كيظهر ذلك من 
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 سمالفصل الخا
 ثـة البحمخات

 

  البحثمناقشة نتائــج. 
 ملخص نتائج البحث. 
 االستنتاجـات. 
 والمقترحات التوصيـات. 
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 الفصل الخامس
 خـاتمـة البحث

 ، حيث يشتمل على:ىذا الفصل عرضان ػباسبة البحثيتناكؿ 
 .مناقشة نتائا البحث -
 .ملخص نتائا البحث -
 االستنتاجات. -
 .التوصيات كاؼبقًتحات -
 :نتائــج البحثأوال: مناقشة 

للعملية  أف التعلم النش  بإسًتاتيجياتو اؼبتعددة ذبعل الطالب ؿبوران  أظهرت نتائا البحث
 كمقٌيم لذاتو. التعليمية، ألنو مناقش كمتعاكف كؾبرب كباحث كناش  كمشارؾ كمكتشف

كالتعلم النش  دبا يقدمو من أساليب كإسًتاتيجيات تساعد الطالب على الدخوؿ يف عمليات 
سالة حوؿ النقاط اليت َف الفرصة يف طرح األ النقاش، كدائرة اغبوار مع زمبلئو كمع معلمو، كتتيح لو

 فهمها، األمر الذم يساىم يف زبزين اؼبعلومات كبقائها فًتة أطوؿ يف الذاكرة.  عيستط
ـ( حيث ترل أف التعلم النش  يشجع التفاعل بُت اؼبعلم كاؼبتعلمُت، َُِِكتؤكد ذلك بدير )

حيث تبُت أف التفاعل بُت اؼبعلم كاؼبتعلمُت داخل غرفة الصف أك خارجها يشكل عامبلن مهمان يف 
 اؾ اؼبتعلمُت كربفيزىم للتعلم، كما هبعلهم يفكركف يف قيمهم، كخططهم اؼبستقبلية.اشًت 

ابية اؼبتعلم هبإعتمد على ت أف فلسفة التعلم النش على الذم أكد  ـ(ََُِالفرماكم )كأيضان 
كاعتماد ، م من خبلؿ العمل كالبحث كالتجريبكيهدؼ اُف تفعيل دكر اؼبتعل، اؼبوقف التعليمي يف

و ال فه، كتكوين القيم كاالذباىات، كاكتساب اؼبهارات، على اؼبعلومات اؼبتعلم على ذاتو يف اغبصوؿ
لعمل كعلى ا حل اؼبشكبلت كالقدرة على تنمية التفكَت مبا علىإيرتكز على اغبفظ كالتلقُت ك 

 . اعبماعي كالتعلم التعاكين
اتموعة التجريبية للتعلم من  تبلميذكىذا ما كشفت عنو الدراسة اغبالية فمن خبلؿ تعرض 

، كظهر ذلك جليان بعد اؼبهارات اإلمبلئيةخبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش  فارتفع مستواىم يف 
اؼبعاعبة اإلحصائية لدرجات االختبار البعدم للمجموعتُت التجريبية كالضابطة، كظهور اتموعة 

هارة اإلمبلئية اددة )اؽبمزة اؼبتوسطة(، بينما كشفت اؼبالضابطة باؼبستول التحصيلي اؼبتواضع يف 
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رتقاء يف مستول اؼبهارة اإلمبلئية الاك  تموعة التجريبية،ا تبلميذمستول اإلحصائيات عن ارتفاع 
    لديهم، كىذا يرجع إُف الطريقة اؼبستخدمة يف عملية التعلم. 

 :البحث فركضمن خبلؿ مناقشة  لبحثكيبكن إلقاء الضوء على نتائا ا
 :النتائج المتعلقة بالفرض األولمناقشة 

 :األكؿ على ضينصَّ الفر 
 اؼبهارات اإلمبلئيةأداء يف  (=0َٓaَ) داللةركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ػػد فػػػال توج
كدرجات  (اليت درست باستخداـ إسًتاتيجيات التعلم النش ) درجات العينة التجريبية يبُت متوسط

البعدم لصػػاٌف اتمػػوعة االختبار يف  (اليت درست باستخداـ الطرؽ التقليدية) العينة الضابطة
 .التجػػريبية

قاـ الباحث بتطبيق اختبار بعدم على أفراد العينة األساسية من  كلقبوؿ أك رفض ىذا الفرض
 ة )اؽبمزة اؼبتوسطةدداؼبوضوعات ابعد أف درست كبل اتموعتُت اتموعتُت: التجريبية كالضابطة، 

برصد الباحث كقاـ ي، ( يف كتاب لغيت اعبميلة للصف اػبامس االبتدائعلى األلف كالواك كالياء
 كاالكبرافات اؼبعيارية ، حيث استخرج اؼبتوسطات اغبسابيةكالتعامل معها إحصائيان  درجات الطبلب

 .للدرجات اؼبتحققة للطبلب كالتباين
 للمقارنة بُت اؼبتوسطات يف العينات اؼبستقلة (T-test)معادلة الباحث استخدـ كلقد  

 .كاؼبتساكية يف عدد أفرادىا
أكِب من قيمة  (0ِّٗ) ( اسوبةt)اؼبعادلة كالتعويض فيها أف قيمة حيث ظهر بعد تطبيق  

(tاعبدكلية ) (ُ0ََٓ( عند مستول داللة )0ٖٔa=( كدرجة حرية ،)ْٖ أم أف ،)( قيمةt )
 كقبوؿ الفرض البديل. األكؿ للبحث ، فبا يعٍت رفض الفرضاسوبة تقع يف منطقة الرفض

درجات  بُت متوسطي( =0َٓaَ) فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللةأم أنو توجد 
 تبلميذكدرجات (، اليت درست من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش )اتموعة التجريبية  تبلميذ

 ،لصاٌف اتموعة التجريبيةاؼبهارات اإلمبلئية أداء )اليت درست بالطرؽ التقليدية( يف اتموعة الضابطة 
 .)إسًتاتيجيات التعلم النش (كىي  تعزم ؼبتغَت الطريقة اؼبستخدمة

أداء يف الرفع من مستول ة التقليدي الطرؽكىذا يعٍت تفوؽ إسًتاتيجيات التعلم النش  على 
 .اؼبهارات اإلمبلئية عند الطبلب
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 :ىذه النتيجػػة إُف ما يأيت الباحثي  عي ػػػػجً كييػػرٍ 
 ؼبواد الدراسية اؼبختلفة،ا مهاراتيف تنمية فاعلية كبَتة إلسًتاتيجيات التعلم النش   -ُ

 ـ(.َُِِكىذا ما أكدتو دراسة )رنا العالوؿ، ، هباكاالرتقاء 
ف إسًتاتيجيات التعلم النش  تبعث على اغبيوية كالنشاط خبلؿ اغبصة الدراسية يف جو إ -ِ

ماؿ العقل للوصوؿ صباعي يسوده التعاكف كاؼبشاركة اعبماعية اليت تدفع إُف التفكَت، كإع
النش  يركز  ( بأف التعلمـََِٔ)سعادة كآخركف، كده أكىذا ما  إُف األىداؼ اؼبرجوة.

اب اؼبهارات، كاالىتماـ باألنشطة كاكتس كلية الطالب كمبادراتو يف التعلمعلى مسؤ 
كحل اؼبشكبلت، كاالىتماـ بالتعلم الذم يتضمن مشكبلت كاقعية،  كاؼبشركعات اؽبادفة

كاستخداـ أساليب تركز على التعاكف كاإلبداع، كاالىتماـ بالتغذية الراجعة، باإلضافة إُف 
 تنويع طرائق التدريس لنجاح التعلم النش .

اقش، إسًتاتيجيات التعلم النش  ذبعل الطالب ؿبورنا للعملية التعليمية، فالطالب ين -ّ
أبرزه )الزامل،  ماكىذا  ،و نش  دائمان كىبتِب اغبلوؿ، فه ،كهبرب ، كيشارؾكيطرح أسالة

ـ( بأف التعلم النش  يكسب الطبلب اؼبزيد من اؼبهارات كاؼبعارؼ كاالذباىات ََِٖ
 .كاؼببادئ كالقيم

نقل بؤرة  يىأف فلسفة التعلم النش  : "بقولوـ( ََُِ)الفرماكم، ما أكده ككذلك 
 . "االىتماـ من اؼبعلم اُف اؼبتعلم كجعل اؼبتعلم ؿبور العملية التعليمية

ف التعلم النش  ينمي مهارات التفاعل اللفظي، كيشجع على مشافهة اعبمهور من إ -ْ
خبلؿ التفاعل كالتعاكف كاؼبشاركة، كىذا ما توصلت إليو )دراسة القذايف خلف عبد 

 ـ( ََُِالوىاب، 
ىذا ما ك ، على اؼبشاركة يف األنشطة الصفية اؼبختلفة ش  يساعد اؼبتعلمف التعلم النإ -ٓ

فبارسة  أف التعلم النش  يتيح للمتعلم االهنماؾ يفـ( ََِٔأكده سعادة كآخركف )
من أف يكوف فردان سلبيان يتلقى اؼبعلومات عن غَته، حيث  بدالن  األنشطة الصفية اؼبختلفة

علمُت ضمن ؾبموعات العمل، كطرح األسالة، يشجع التعلم النش  على مشاركة اؼبت
 كالتدريبات القائمة على حل اؼبشكبلت. اعبماعيةكاؼبشاركة يف اؼبشاريع 
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اغبيوية  ة على تغيَت جو الفصل فهو يكسب اؼبتعلمإف التعلم النش  دبا لديو من قدر  -ٔ
الركساف، اغبصة، كيبعد عنو السآمة كاؼبلل، كىذا ما أكد عليو كل  من: ) كالنشاط طواؿ

 .(ـََِٕاغبسُت، )(، كـُٕٗٗأضبد، )(، كـَُِِ
راد يف الطالب ركح التعاكف كاؼبشاركة من خبلؿ التعاكف مع أفالتعلم النش  ينمي  -ٕ

ـ( بأف التعلم النش  ََِٗؾبموعتو، كالعمل بركح الفريق، كىذا ما أكضحتو )شهاب، 
 اؼبعلم.يركز على تشجيع التفاعل كالتعاكف بُت الطبلب كبينهم كبُت 

از اؼبهمات كاؼبشاريع التعلم النش  تساعد الطالب على االندماج يف إقبإسًتاتيجيات  -ٖ
ـ( بأف التعلم النش  يزيد من َُُِـ( ك)الشمرم، َُِِالتعليمية كما ذكرتو )بدير، 

 اندماج التبلميذ يف العمل، كيتعلموف بشكل أكثر فاعلية.
ـ( َُِِكاالعتماد على الذات. )بدير، التعلم النش  يعزز ثقة الطبلب بذكاهتم،  -ٗ

 ـ(.َُُِك)الشمرم، 
كالتفكَت االبتكارم، كىذا ما    ربث الطبلب على التفكَت الناقدتقنيات التعلم النش -َُ

ـ( يف دراستو بأف التعلم النش  ينمي مهارات ََُِتوصل إليو )ؿبمد زياد األسطل، 
بأف ـ( ََِْ، ك)اعببورم، ـ(ََِٗالتفكَت الناقد، ك)فاطمة خلف ا الزايدم، 
 التعلم النش  ينمي مهارات التفكَت االبتكارم.

هبعل الطالب يتفاعل إهبابيان يف عملية التعلم، حيث يلعب دكران ؿبوريان يف التعلم النش   -ُُ
ـ( بأف َُِِت إليو )بدير، كعرضها، كىذا ما أشار  ؼبادة اعبديدة كتنظيمهااكتشاؼ ا

 واقف تعلمية غنية باؼبهاـ العقلية.التعلم النش  يضع الطبلب يف م
ينمي يف الطالب صفة االعتماد على النفس، كذلك من خبلؿ إقباز التعلم النش   -ُِ

همة اؼبوكلة إليو داخل اتموعة، كىذا ما أثبتتو دراسة )سلول حسن ؿبمد بصل، اؼب
 ـ(.ََِٖ

اؼبراحل  يعمل التعلم النش  على االرتقاء باؼبستول التحصيلي لدل الطبلب يف صبيع -ُّ
ـ(، َُُِـ(، ك)الساعدم، َُِّالتعليمية، كىذا ما أكدتو دراسة كل من )ذياب، 

، (ـََِٖعدناف اػبفاجي، ـ(، ك)ََِٗـ(، ك)فاطمة الزايدم، ََُِك)األسطل، 
 .ـ(ََِْك)اعببورم، 

 كل من:  تائا ىذه الدراسة مع نتائا دراسةنكتتفق 
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كاليت أثبتت أف لطريقة العصف الذىٍت دكر فاعل يف تنمية  ـ(َُِّ، ذيػػػػابؿبمود )
يف تنمية ـ( َُِِ، رنا العالوؿ)، كالتحصيل الدراسي يف مادة قواعد اللغة العربية

، يف ربصيل الرياضيات ـ(َُُِ، الساعػدمعمار )كمهارات اؼبسألة الرياضية، 
، كتنمية التفكَت الناقد  زيادة التحصيل يف مادة التاريخيف ـ(ََُِ، األسػطل)ك
يف  ـ(ََِٗ، الزايدم)، كيف تنمية مهارات التفاعل اللفظي ـ(ََُِ، القػػػػػػػذايف)ك

ناما )، كية مهارات التذكؽ األد ميف تن ـ(ََِٖ، بصل)، كتنمية التفكَت االبتكارم
، يف دكر األلعاب يف ربصيل طبلب اؼبرحلة االبتدائية ـ(َُِِ، سو شُت كآخركف

 ـ(َُُِ، أبو جادك)كـ( ََِٓ، فانةع)كـ( ََِٗ، اؼبالكي)ـ( كََِٔ، اغبيلة)ك
كغَتىم من الباحثُت كالدارسُت كاؼبهتمُت بالعملية التعليمية ـ( ََِّ، سعادة كآخركف)ك

تنمية اؼبهارات الدراسية كالًتبوية يف األثر اإلهبا  إلسًتاتيجيات التعلم النش  يف 
 .التحصيل الدراسيالطبلب يف  اؼبختلفة، كاالرتقاء دبستول

 :الثاني النتائج المتعلقة بالفرضمناقشة 
 الثاين على: ينصُّ الفرض

( بُت متوس  درجات =0َٓaَال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )
ي يف االختبار القبل (اليت درست من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش )اتموعة التجريبية  تبلميذ

 .لصاٌف االختبار البعدماؼبهارات اإلمبلئية أداء يف كالبعدم 
اتموعة التجريبية  تبلميذالفرض قاـ الباحث باؼبقارنة بُت متوس  درجات  كللتحقق من ىذا

وضوعات اؼبختبار البعدم بعد تدريس يف االختبار القبلي، كمتوس  درجات نفس اتموعة يف اال
 التعلم النش . من خبلؿ إسًتاتيجياتاددة 

كاؼبتساكية يف  ؼبرتبطةللمقارنة بُت اؼبتوسطات يف العينات ا (T-test)كذلك باستخداـ اختبار 
 .عدد أفرادىا

( أكِب من قيمة 0ّٖٓ( اسوبة )tحيث ظهر بعد تطبيق  اؼبعادلة كالتعويض فيها أف قيمة )
(t( اعبدكلية )ُ0ََٓ( عند مستول داللة )0ُُٕa= كدرجة حرية ،)(ِْ( أم أف قيمة ،)t )

ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند فض، فبا يعٍت رفض الفرض القائل: اسوبة تقع يف منطقة الر 
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ي كالبعدم اتموعة التجريبية يف االختبار القبل تبلميذ( بُت متوس  درجات =0َٓaَمستول داللة )
 .يف اؼبهارات اإلمبلئية لصاٌف االختبار البعدم

( بُت =0َٓaَأنو توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )القائل برض كقبوؿ الف
متوس  درجات طبلب اتموعة التجريبية يف االختبار القبلي، كمتوس  درجات نفس اتموعة يف 

كىي )إسًتاتيجيات التعلم  قة اؼبستخدمةاالختبار البعدم لصاٌف االختبار البعدم، تعزم ؼبتغَت الطري
 .النش (

الختبار القبلي حصلوا على ا عليهم طيػػبِّػػػقى اتموعة التجريبية عندما  تبلميذكمعٌت ىذا أف 
 درجات متدنية يف اؼبهارات اإلمبلئية، نظران للطرؽ التقليدية اليت درسوا هبا تلك اؼبهارات.

من خبلؿ  على األلف كالواك كالياء( اؽبمزة اؼبتوسطةدرسوا اؼبوضوعات اددة )دركس كعندما 
تدربوا كتعلموا  كذلك ألف التبلميذ، اؼبهارات اإلمبلئيةإسًتاتيجيات التعلم النش  ارتفع مستواىم يف 

 .)إسًتاتيجيات التعلم النش ( من خبلؿ الطرؽ الفاعلة يف التدريس
ككجهات  كإعماؿ العقل، كتبادلوا اآلراءركوا زمبلئهم يف العمل كالتفكَت كشافتعاكنوا كناقشوا، 

ة يف أم اسًتجاع اؼبعلوم م الذم يظل فًتة أطوؿ يف الذاكرة مع القدرة علىحىت توصلوا إُف التعلنظر ال
حيث أكدت على أف التعلم النش   (ـَُِِبدير، )كقت، كبصورة أسرع كأسهل، كذكرت ذلك 

     ْث ربطها ببعضها. ن الذاكرة ردبا من أكثر من موضوعهبِب اؼبتعلمُت على اسًتجاع معلومات م
كيرجع الباحث ىذه النتيجة إُف الدكر الفاعل كاإلهبا  إلسًتاتيجيات التعلم النش  يف االرتقاء 

كذلك من خبلؿ على ربسُت أدائهم كرفع مستواىم، ، كالعمل اؼبهارات اإلمبلئيةيف  دبستول الطبلب
 )دركس اؽبمزة اؼبتوسطة(. اؼبوضوعات اإلمبلئية اددة التبلميذ الفًتة اليت درس فيها 

ؿبوران للعملية التعليمية، كأصبحوا  جيات التعلم النش  جعلت من التبلميذف إسًتاتيألككذلك 
، كأكد ذلك م جاىزة كبدكف عناءيكتشفوا كيصلوا إُف اؼبعلومة بأنفسهم بدالن من أف تقدـ إليه

 كغَته من الباحثُت كالًتبويُت. (ـََُِالفرماكم، )
األسلوب الذم قيدمت بو اؼبادة العلمية كاف أسلوبان متسلسبلن، حيث بدأ بالسهولة كما أف 

بة كاؼبادة اؼبشوقة، كانتهى باؼبادة الصعبة، كاليت ذابت صعوبتها من خبلؿ اإلسًتاتيجيات النشطة اؼبناس
 ي الكرة.كأسلوب رم ؽبذه اؼبواقف، كاببة للتبلميذ مثل إسًتاتيجية لعب األدكار كالتعلم باللعب

 مع دراسة كل من: البحث ىذاإليها  كتتفق النتيجة اليت توصل
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ـ(، ََِٖ)عدناف اػبفاجي، كـ(، ََِٖ)سلول بصل، كـ(، َُِّ)ؿبمود ذياب، 
( يف األثر ـََِٔ، عبد الرضبن كامل عبد الرضبن ؿبمود)دراسة ـ(، ك ََِْ)قيس اعببورم، ك

اللغة العربية من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش  على أداء الطبلب يف  فركعاإلهبا  لتدريس 
 .كاالرتقاء هبا اكتساب بعض اؼبهارات

ستول اؼبهارات االرتقاء دبكيفسر الباحث ىذه النتيجة بفاعلية إسًتاتيجيات التعلم النش  يف 
يف رجات االختبار البعدم ، فبا جعلهم يتفوقوف يف دلدل اتموعة التجريبية من التبلميذاإلمبلئية 

ة )التعلم لطريقة التدريس اؼبستخدمعلى درجات االختبار القبلي، كيعزم ذلك اؼبهارات اإلمبلئية 
 النش (.

 ملخص نتائج الدراسة:
 إُف ما يلي: فركض كنتائجها، فقد توصل البحثبناءن على ما سبق عرضو من مناقشة ال

، كتنمية مهارات اإلمبلء لدل كبَتة يف التعلمتتمتع إسًتاتيجيات التعلم النش  بفاعلية   -ُ
الصف اػبامس االبتدائي على كجو اػبصوص،  كتبلميذ اؼبرحلة االبتدائية عمومان  تبلميذ

تدفعهم لعملية التعلم، ككذلك  ه اإلسًتاتيجيات من ؿبفزات للتبلميذنظرا ؼبا توفره ىذ
اؼبعلومة، كبقائها يف ذىن  الدكر الفاعل كالنش  الذم تلعبو ىذه اإلسًتاتيجيات يف ثبات

 لفًتة أطوؿ، كسرعة اسًتجاعها كاالستفادة منها. التبلميذ
بُت  (=0َٓaَكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة ) أثبت البحث -ِ

موضوعات اإلمبلء من خبلؿ إسًتاتيجيات  لذين درسواا التبلميذمتوسطي درجات 
موضوعات اإلمبلء  الذين درسوا لتجريبية(، كدرجات التبلميذالتعلم النش  )اتموعة ا

تعزم ؼبتغَت الطريقة لصاٌف اتموعة التجريبية، بالطرؽ التقليدية )اتموعة الضابطة( 
 . كىي إسًتاتيجيات التعلم النش اؼبستخدمة يف التدريس

( بُت =0َٓaَكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة ) كما أثبت البحث -ّ
الذين درسوا  التبلميذبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية )متوسطي درجات االختبارين الق

يف   لصاٌف االختبار البعدم (موضوعات اإلمبلء من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش 
كىي إسًتاتيجيات  ريقة اؼبستخدمة يف التدريستعزم ؼبتغَت الط، أداء اؼبهارات اإلمبلئية

 .التعلم النش 
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 ثانيا: االستنتاجات:
 :بناءن على النتائا اليت توصل إليها البحث اغباِف يبكن أف نستنتا ما يأيت

تنمية اؼبهارات اإلمبلئية يف اؼبرحلة يف  إسًتاتيجيات التعلم النش فاعلية استخداـ  -ُ
 .االبتدائية

على  من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش فراد اتموعة التجريبية اليت درست أتفوؽ  -ِ
يف  كاإللقاء ااضرةؽ التقليدية كطر من خبلؿ الفراد اتموعة الضابطة اليت درست أ
 البعدم يف اؼبهارات اإلمبلئية.ختبار الا

كانت  التجريبيةدرست من خبلؽبا اتموعة  فاعلية إسًتاتيجيات التعلم النش  اليت -ّ
 .التقليدية اليت درست من خبلؽبا اتموعة الضابطة طرؽالاألفضل من 

ؾبموعات متعاكنة، كبصورة  يف التعلم النش  يؤدكف أعماؽبم داخل الصف يف اؼبتعلموف -ْ
 كيف بناء اتتمع. بأنبية العمل اعبماعي يف حياهتم فبا يشعرىمصباعية، 

اعبماعة ينمي فيو اإلحساس باؼبسؤكلية ذباه اآلخرين، داخل  الدكر الذم يقـو بو اؼبتعلم -ٓ
 كيعمل على مبو كزيادة العبلقات االجتماعية.

يف الدركس اليت درسوىا من خبلؿ التعلم النش ، كما كانت  ارتفاع مستول التبلميذ -ٔ
 استجابتهم إهبابية كبوىا.

كلما كانت أكثر   علم النش  مبلئمة، كمناسبة للمتعلمُتكلما كانت إسًتاتيجيات الت -ٕ
تدريس )دركس الفائدة، كفاعلية يف التعلم، كىذا ما جربو الباحث بنفسو عندما ساعد يف 

ككذلك (، اؽبمزة اؼبتوسطة( فاستخدـ )إسًتاتيجية الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان 
)إسًتاتيجية العصف الذىٍت بأسلوب رمي الكرة( فوجد تفاعبلن قويان يف اؼبشاركة من قبل 

من خبلؿ كرقة عمل  مستمران  ق يف هناية اغبصة تقويبان ػػػػ، كأكد لو ذلك بأف طبَّ الطبلب
 على الدرس، فوجد الباحث مستونل ربصيليان عاليان يف الدرس اؼبنفذ.

التعلم النش  كما ىو مفيده للطبلب مفيده للمعلم أيضان، ألنو هبعل اؼبعلم نشطان أثناء  -ٖ
دركس بإسًتاتيجيات التعلم اؼبختلفة، كىذا ما اغبصة كخارج اغبصة، حيث هبهز كيعد ال

 :"إذا كاف التعلم النش  ضركريان (Carroll & Leander ،2001كاركؿ كليندر )يؤكده 
للطالب، فهو كذلك بالنسبة للمعلم، حيث يساعده يف اختيار النتاجات  كمهمان 
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من فركؽ فردية،  كاألسالة من اؼبستويات اؼبتفاكتة يف الصعوبة كي يراعي ما بُت اؼبتعلمُت
  دة، كالنصح كاإلرشاد يف الوقت اؼبناسب".ػكيقدـ ؽبم اؼبساع

 ثالثا: التوصيات والمقترحات:
 :التوصيـــات

يف تنمية اؼبهارات التعلم النش   اتنتائا البحث من فاعلية إسًتاتيجيضوء ما أكدتو  يف
 :تيةالتوصيات اآل تقدمييبكن  اإلمبلئية

من كأكثر فاعلية أفضل  ابوصفه إسًتاتيجيات التعلم النش التأكيد على استخداـ  -ُ
نظران ؼبا ؽبذه اإلسًتاتيجيات ، ك الدراسي عند الطبلبتحصيل اليف ؽ التقليدية طر ال

من قدرة عالية على تقدمي اؼبادة العلمية للطبلب بشكل ـبتلف عن األشكاؿ 
 التقليدية.

إعداد يف براما  كمقرر أساسيج مقرر دراسي بعنواف )التعلم النش (  إدرا ضركرة  -ِ
اؼبعلمُت يف كليات الًتبية، ككليات اؼبعلمُت، كيف اؼبراكز كاؼبعاىد اؼبتخصصة يف 

 إعداد كتدريب اؼبعلمُت.
تدريبية للمعلمُت على إسًتاتيجيات التعلم براما  ضركرة إقامة كتنظيم دكرات ك  -ّ

، يداف الًتبومىذه اإلسًتاتيجيات يف اؼب لتدريبهم على كيفية تطبيقالنش ، 
 .إعداد كربضَت الدركس هبذه اإلسًتاتيجياتكيفية على  ككذلك 

ككليات الًتبية اؼبتخصصُت يف ىذا اتاؿ )اؼبناىا كطرؽ  على أساتذة اعبامعات -ْ
التدريس( القياـ بدكر فاعل يف ىذا اعبانب، كىو إقامة الدكرات التدريبية، ككرش 
العمل للمعلمُت يف كليات الًتبية أك يف اؼبدارس لتدريبهم على كيفية تطبيق 

 إسًتاتيجيات التعلم النش  تطبيقان صحيحان.
 كالتدريب على لبلىتماـكمعلمي اللغػػػة العػربية على كجو اػبصػػوص توجيو اؼبعلمُت  -ٓ

اؼبهارات العلمية كاألساليب التدريسية اليت تعمل على تنمية سًتاتيجيات اإل
 خبلؿ اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة. اؼبختلفة لدل الطبلب

العر  العمل على كزارات الًتبية كالتعليم، كاإلدارات التعليمية يف صبيع أكباء الوطن  -ٔ
على تبٍت إسًتاتيجيات التعلم النش  منهجا يف التعليم كالتعلم، كالعمل على إزالة 
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العقبات أما اؼبعلمُت، كتوفَت اؼبتطلبات التعليمية اؼبناسبة لتنفيذ اإلسًتاتيجيات 
 اغبديثة يف التعليم.

العمل على خفض نصاب اؼبعلمُت ليتسٌت ؽبم العمل من خبلؿ إسًتاتيجيات  -ٕ
 تعلم النش ، كذبهيز اؼبادة العلمية بالطريقة النشطة لكل حصة دراسية.ال

رصد اعبوائز كاؼبكافآت العينية كاؼبعنوية للمعلمُت اتيدين الذين يستخدموف التعلم  -ٖ
 النش  مع طبلهبم.

االىتماـ دبعلم اللغة العربية، كمعلم الصفوؼ األكلية على كجو اػبصوص ألنو ىو  -ٗ
دة البناء، كمن ْث يبكن البناء عليو من باقي معلمي اؼبواد الذم يبٍت كيؤسس قاع

 التعليمية األخرل.
ضركرة توفَت اؼبتطلبات األساسية للتدريس من خبلؿ إسًتاتيجيات التعلم النش   -َُ

مثل ذبهيز الفصوؿ دبا يناسب اإلسًتاتيجيات التدريسية، تقليل عدد الطبلب، 
 للغة العربية كالصفوؼ األكلية.توفَت الوسائل التعليمية لكل مادة كخاصة ا

العمل على بث ركح التنافس بُت اؼبعلمُت، كذلك من خبلؿ إقامة اؼبسابقات على  -ُُ
مستول بعض اؼبدارس، أك على مستول مكاتب اإلشراؼ، أك على مستول 
اإلدارات التعليمية يف إعداد، كاستخداـ، كتنفيذ إسًتاتيجيات التعلم النش ، 

معلمُت اتيدين، كتكريبهم كاإلشادة هبم أماـ اعبميع ك يا كرصد اعبوائز القيمة لل
حبذا لو أف ىذه اؼبسابقات يبكن تصويرىا، كإذاعتها، كعرضها أماـ اعبميع على 
التلفاز، أك اليوتيوب، أك على أم كسيلة من كسائل التواصل االجتماعي كالفيس 

 ميع اؼبعلمُت.بوؾ، أك تويًت، أك االنستغراـ، كىذا بغرض تعميم الفائدة عب
زيادة كتكثيف عدد الزيارات للدركس كاغبصص النموذجية بُت اؼبعلمُت يف دركس  -ُِ

اإلمبلء لنقل اػبِبات بُت اؼبعلمُت، كخاصة اؼبعلمُت الذين يستخدموف 
 إسًتاتيجيات التعلم النش .

ضركرة التواصل مع أكلياء أمور الطبلب اؼبتأخرين دراسيا يف اإلمبلء، كذلك  -ُّ
مستول أبنائهم يف اإلمبلء، كتزكيدىم بنشرة تربوية عن الطرؽ اؼبتبعة  للوقوؼ على

يف تدريس أبنائهم، كيطلب منو بأف يكوف على صلة مستمرة باؼبعلمُت ؼبعرفة 
 مستول ابنو أكالن بأكؿ، كمتابعتو كمشاركة يف العبلج.
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التعلم فاعلية إسًتاتيجيات عن يف الوطن العر  إجراء دراسات مستقبلية ضركرة  -ُْ
ة يف صبيع اؼبناىا الدراسية، هبدؼ تعزيز ؼبختلفااؼبهارات تنمية يف  النش 

 اإلسًتاتيجيات اؼبناسبة للطبلب، كمراجعة كتقومي غَت اؼبناسب لوطننا العر .
    توصيات خاصة بتدريس اإلمالء:

 العمل على ربويل دركس اإلمبلء إُف دركس نشطة، من خبلؿ إعادة صياغتها تبعان  -ُ
ًتاتيجيات التعلم النش ، كيتم ذلك من خبلؿ ؾبموعة من الًتبويُت إلس

 كاؼبتخصصُت من اؼبعلمُت كاؼبشرفُت الًتبويُت كأساتذة اعبامعات.
تدريب الطبلب يف حصص اإلمبلء على استخداـ الوسائل اؼبتاحة مثل سبورات  -ِ

الطبلب الشخصية، أك استخداـ الصلصاؿ يف الصفوؼ األكلية لكتابة اغبركؼ، 
 كغَتىا من الوسائل اؼبعينة على تعلم القراءة كالكتابة كاإلمبلء.  

القراءة كالكتابة كاإلمبلء، العناية بطالب الصفوؼ األكلية عناية فائقة، كخاصة يف  -ّ
حىت ينتقل من الصف الثالث االبتدائي كىو هبيد القراءة كالكتابة، حىت يعطي 
، كاالجتماعيات اليت  جهده لتحصيل العلـو األخرل كاللغة اإلقبليزية، كالعلـو

 ربتاج إُف طالب سبت معرفتو بالقراءة كالكتابة.
االبتدائي على القراءة كالكتابة يفضل الًتكيز يف الصفوؼ األكُف من التعليم  -ْ

اسيات كاإلمبلء إُف جانب بعض دركس التوحيد كالفقو، كالقليل من أس
كاللغة اإلقبليزية كأم مواد أخرل إُف ما بعد السنة الثالثة الرياضيات، كإرجاء العلـو 

حىت يتقن الطالب القراءة كالكتابة كاإلمبلء، كىناؾ بعض التوجهات يف دكؿ 
 ذ ىذه الرؤية.اػبليا لتنفي

 على معلم اللغة العربية يف الصف اػبامس االبتدائي أك يف اؼبرحلة االبتدائية عمومان  -ٓ
يف اإلمبلء، كاالستعانة باؼبرشد الطبل  يف  التعرؼ على الطبلب اؼبتأخرين دراسيان 

 اؼبدرسة ؼبعرفة سبب الضعف، كؿباكلة اغبل، كمعاعبة ىذا التأخر.
أىم األخطاء اإلمبلئية اليت يكثر كقوع الطبلب كتسجيل  ضركرة حصر كربديد -ٔ

فيها، كمن ْث العمل على ربويل دركسها بطريقة نشطة، كفاعلة يسهل على 
 الطبلب فهمها.
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 ات:ــالمقترح
العنػػػاكين كتوصػػػياتو، يبكػػن للباحػػث أف يقػػػدـ ؾبموعػػة مػػن لبلسػػتفادة مػػن نتػػػائا البحػػث اغبػػاِف 

 :توصيات، كىي كاآليت اؼبقًتحة يف ضوء ما متَّ عرضو منالبحثية 
إسػػػًتاتيجيات الػػػتعلم  يقػػػـو علػػػى اللغػػػة العربيػػػةفاعليػػػة برنػػػاما تػػػدريي مقػػػًتح ؼبعلمػػػي  -ُ

 .لتنمية مهارات اؼبعلمُت يف عملية التدريس النش 
بػُت فػركع اللغػة العربيػة مػن خػبلؿ يف التػدريس أثر برناما مقًتح يقـو على التكامل  -ِ

اؼبرحلػة العليػا مػن  تبلميػذ لدل اؼبهارات اإلمبلئيةلتنمية إسًتاتيجيات التعلم النش  
 التعليم االبتدائي.

كمػػػدل  السػػػنة النبويػػػة قائمػػػة علػػػى الػػػتعلم النشػػػ القػػػرآف الكػػػرمي ك  مػػػنرسػػػائل تربويػػػة  -ّ
 .االستفادة منها يف تدريس مادة اإلمبلء

 نميػػة اؼبهػػارات اإلمبلئيػػة لػػدل تبلميػػذأثػػر برنػػاما مقػػًتح يقػػـو علػػى الػػتعلم باللعػػب لت -ْ
 لصفوؼ األكلية من التعليم االبتدائي.ا

بتدائيػػػة مػػػن خػػػبلؿ إسػػػًتاتيجيات اؼبرحلػػػة اال تبلميػػػذلػػػدل  مبلئيػػػةهػػػارات اإلاؼبتقػػػومي  -ٓ
 .التعلم النش 

اؼبعتمػدة علػى اغبديثػة يف ضػوء أسػاليب التػدريس  تطوير تػدريس مػنها اللغػة العربيػة -ٔ
اإلمبلئيػػة لػػدل تبلميػػذ اؼبرحلػػة هػػارات اؼبكأثػػره يف تنميػػة  إسػػًتاتيجيات الػػتعلم النشػػ 

  االبتدائية.
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 المصادر والمراجع قائمـة
 :والمراجع العربية : المصادرأوالً 

 القرآف الكرمي. -ُ
 أساليب التدريس العامة المعاصرة،أبو جبللة، صبيحي ضبداف، كعليمات، ؿبمد مقبل،  -ِ

 ـ(. ََُِ، )الكويت: مكتبة الفبلح، ُط
، )القاىرة: مكتبة ِط علم النفس التربوي، عبد اللطيف، كصادؽ، آماؿ، أبو حطب، -ّ

  ـ(.َُٖٗاألقبلو اؼبصرية، 
 ـ(.ُٖٗٗ، )عماف: دار أسامة للنشر، ُطاإلمـالء الميسر، أبو خليل، زىدم،  -ْ
، )عماف: ُ، طومهارات عمليات العلمتنمية المفاىيم العلمية أبو عاذرة، سناء ؿبمد،  -ٓ

 ـ(.َُِِدار الثقافة، 
النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية وتحديات أبو عػػػرَّاد، صاٌف بن علي،  -ٔ

)الرياض: كلية الًتبية جبامعة اؼبلك العولمة، بحث مقدم لندوة العولمة وأولويات التربية، 
 ـ(.ََِْ/ ْ/ ُٖ – ُٕىػ، اؼبوافق ُِْٓ/ ِ/ ِٖ – ِٕسعود، خبلؿ الفًتة من 

، عبد الغٍت،  -ٕ  ـ(.َُُِ، )د.ـ: اؼبؤلف، ُ، طمعجم الغنيأبو العـز
ط، )القاىرة: مكتبة األقبلو اؼبصرية، د. القياس التربوي،أبو ناىية، صبلح الدين ؿبمد،  -ٖ

 ـ(.ُْٗٗ
اؼبطابع ، )عماف: صبعية عماؿ ِط، مبادئ القياس والتقييم التربوي، سبعأبو لبدة،  -ٗ

 ـ(.ُِٖٗالتعاكنية، 
: اؼبكتبة د.ـ، )ُ، طتصميم وإنتاج الوسائل التعليمية.. تكنولوجيا التعليم أضبد، زاىر،  -َُ

 ـ(.ُٕٗٗاألكاديبية، 
طرائق التدريس .. منهج، أسلوب، األضبد، ردينة عثماف، كيوسف، حذاـ عثماف،  -ُُ

 ـ(.ََُِ، )األردف: دار اؼبناىا للنشر كالتوزيع، ُط وسيلة،
القاىرة: دار اؼبعارؼ ، )ُط الموجو الفني لمدرس اللغة العربية،إبراىيم، عبد العليم،  -ُِ

 ت(.اؼبصرية، د.
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التفكير من منظور تربوي )تعريفو، طبيعتو، مهاراتو، تنميتو، إبراىيم، ؾبدم عزيػػػز،  -ُّ
 ـ(.ََِٓ، )القاىرة: عاَف الكتاب، ُط انماطو(،

، )األردف: ُ، طفن التدريس وطرائقو العامةإبراىيم، معتز أضبد، كبلعاكم، برىاف مبر،  -ُْ
 ـ(. ََِٕدار حنُت كمكتبة الفبلح، 

إستراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالب  أثر تطبيق، ؿبمد زياداألسطل،  -ُٓ
العلـو ، رسالة ماجستَت، كلية تفكَتىم الناقد كيف تنميةالصف التاسع في مادة التاريخ 

 .(ـََُِاألردف: جامعة الشرؽ الوس ، )ية، و الًتب
، )الكويت: دار القلم ُط الطفل من الحمل إلى الرشد،إظباعيل، ؿبمد عماد الدين،  -ُٔ

 ـ(.ُٖٗٗللطبع كالنشر، 
، )غػػزة: مطبعة ِ، طالبحث التربوي: عناصره، مناىجو، أدواتواألغا، إحساف،  -ُٕ

 ـ (.َََِالرنتيسي، 
اػبامس، ب ط، )بَتكت: دار صػػادر، اتلد  لســـان العرب، صباؿ الدين،ور، ػػػػػابن منظ -ُٖ

 ت(. د.
، ب ط، )بَتكت: دار اتلد الرابع عشر لســـان العرب، ور، صباؿ الدين،ػػػػػابن منظ  -ُٗ

 (.ـَََِصادر، 
 ـ(.َُِِ، )عماف: دار اؼبسَتة للنشر، ُطالتعلم النشـط، بديػػػػر، كريباف ؿبمد،  -َِ
دراسة تحليلية مستعرضة لألخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ بركات، زياد أمُت،  -ُِ

رسالة  الصفوف من األول إلى الخامس األساسية في مدينة طولكرم بفلسطين،
 ـ(.ََِٖ)فلسطُت: جامعة القدس اؼبفتوحة، ماجستَت، 

ات المتعددة، أثر التدريس باستخدام إستراتيجيات الذكاءالِبكايت، نفُت بنت ضبزة،  -ِِ
في التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات  k.w.lوالقبعات الست، و 

، رسالة دكتوراه، كلية الًتبية، )اؼبملكة الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة
 ـ(. ََِٖالعربية السعودية: جامعة أـ القرل، 
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الرسوب والتسرب في المرحلة االبتدائية للبنات بالمملكة العربية البساـ، مها،  -ِّ
ه وعالقتها بخطتي التنمية األولى ٓٓٗٔ –ه ٜٖٓٔالسعودية، للفترة من 

 ـ(.ُّٖٗ)الرياض: جامعة اؼبلك سعود،  ، َت، كلية الًتبيةرسالة ماجستوالثانية، 
)الكويت: دار القلم، ، ُط المدرسة االبتدائية، كآخركف، بستاف، أضبد عبد الباقي، -ِْ

 ق(.ُّٔٗ
إستراتيجية مقترحة لتدريس األدب قائمة على التدريس  ،سلول حسن ؿبمدبصل،  -ِٓ

النشط وأثرىا على تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالب  التفاعلي والتعلم
 .ـ(ََِٖرسالة دكتوراه، كلية الًتبية، )الزقازيق: جامعة الزقازيق،  ،المرحلة الثانوية

، )عماف: ّ، طأساليب تعليم العلوم والرياضياتالبكرم، أمل، كالكسواين، عفاؼ،  -ِٔ
 ـ.(.ََِٓدار الفكر للطباعة كالنشر، 

)د.ـ: دار الميسر في سيكولوجية اللعب، ق، ػػػػػػػتوفي، رعيػكم، أضبػػد، بلقيس -ِٕ
 ـ(.ُٕٖٗالفرقاف،

، )القاىرة: دار الفكر، ُط إستراتيجيات التدريس والتعلــم،جػابر، جابر عبد اغبميد،  -ِٖ
 ـ(.ُٗٗٗ

، )دمشق: دار ُط الوسائل التعليمية وطرائق التدريس،اعببَّػػاف، رياض عارؼ،  -ِٗ
 ـ(. ََِٖالعصماء، 

أثر العصف الذىني في تحصيل طالب الصف ، ناصر حسُتصباح  قيساعببورم،  -َّ
ة رسال ،الرابع العام في مادة األدب والنصوص وتنمية التفكير االبتكاري لديهم

 ـ(.ََِْ، جامعة بغداد: العراؽغَت منشورة، كلية الًتبية، ) دكتوراه
، )األردف: ّ، طمفاىيم وتطبيقات –تعليم التفكير جركاف، فتحي عبد الرضبن،  -ُّ

 ـ(.ََِٕ
 دليل المعلم العصري في التربية وطرق التدريس،اعبقندم، عبد السبلـ عبد ا،  -ِّ

 ـ(.ََِٖ، )دمشق: دار قتيبة، ُط
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أثر برنامج مقترح في تنمية مهارات األداء اإلمالئي لدى اعبوجو، ألفت ؿبمد،  -ّّ
رسالة ماجستَت، كلية  طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة،

 ـ(.ََِْ، اإلسبلمية امعةاعب: غزة - الًتبية، )فلسطُت
)دمشق: دار العصماء،  ُ، ط، الوجيز في طرائق التدريسصبعة، أسعد أضبد -ّْ

 ـ(.ََِٕ
التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية  ،ركفػ، كآخاغبامد، ؿبمد بن معجب -ّٓ

 (.ـََِِ، )الرياض: مكتبة الرشد، ُط الحاضر واستشراق المستقبل،
، )عماف: دار الفكر، ُط طرق التدريس بين التقليد والتجديد،اغبريرم، رافدة،  -ّٔ

 ـ(.ََُِ
، )القاىرة: دار األقبلو اؼبصرية، ُط العربية،مناىج البحث في اللغة حساف، سباـ،  -ّٕ

 ـ(.ُٓٓٗ
، )بَتكت: دار الكشاؼ، ِط دروس في أصول تدريس اللغة العربية،اغبصرم، ساطع،  -ّٖ

 (.ـُْٓٗ
 التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية،اغبقيل، سليماف بن عبد الرضبن،  -ّٗ

 (.ـَُٗٗ، )الرياض، اؼبؤلف، ُط
، ّط سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية،عبد الرضبن، اغبقيل، سليماف بن  -َْ

 (.ـُٖٖٗ)الرياض: د.ف، 
، ُط نظام التعليم وسياستو،حكيم، عبد اغبميد بن عبد اتيد بن عبد اغبميد،  -ُْ

 ـ(.َُِِ)القاىرة: مكتبة إيتػػػراؾ، 
 ـ(.ُٖٖٗ ، )األردف، دار الًتبية اغبديثة،ُ، طالتدريس المعاصرضبداف، ؿبمد زياد،  -ِْ
األخطاء اإلمالئية الناجمة عن األبعاد النحوية والصرفية والصوتية في اغبموز، ؿبمد،  -ّْ

ول الثانوي في مديرية عمان الخط االصطالحي العربي لدى طلبة الصف األ
 ـ(.ُٖٗٗ، )عمَّاف: اعبامعة األردنية، رسالة ماجستَت، كلية الًتبية الكبرى،

، د.ط، المرحلة االبتدائية وكيفية مراعاتهاخصائص تالميذ حنفي، راضي فوزم،  -ْْ
 كلية الًتبية، د.ت(.-)عرعر: جامعة اغبدكد الشمالية 
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األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجها سيكولوجيا وتعليميا وعمليا، اغبيلة، ؿبمد ؿبمود،  -ْٓ
 ـ(.ََِِ، )عماف: دار اؼبسَتة للنشر، ُط

، ُط الثالثة األولى، ةفن التدريس في الصفوف االبتدائيخالد، حسن ظاىر،  -ْٔ
 ـ(.َُِِ)األردف: دار أسامة للنشر كالتوزيع، 

ط، )العُت: منشورات جامعة اإلمارات  أسس التدريس الفعال،خفاجة، مرفت علي،  -ْٕ
 ـ(.ََِٕالعربية اؼبتحدة، 

أثر التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف الثاني ، عبد طبلؽ اػبفاجي، عدناف -ْٖ
 ـ(.ََِٖ)الكوفة: مركز دراسات الكوفة،  ،ب ط بية،متوسط في قواعد اللغة العر 

تنمية مهارات بعض مجاالت التعبير الكتابي لدى تالميذ  ،، عفت حسندركيش -ْٗ
 ـ(.ُٖٖٗ، جامعة طنطاداب، )طنطا: ، كلية اآلرسالة ماجستَت المرحلة الثانوية،

، ُط أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربوي، ،الدكيك، تيسَت، كآخركف -َٓ
 )عماف: دار الفكر للنشر، د. ت(.

، )القاىرة: ُطإستراتيجيات معاصرة في التعلم التعاوني، الديب، ؿبمد مصطفى،  -ُٓ
 ـ(.ََِٔعاَف الكتب، 

تنمية التحصيل أثر استخدام طريقة العصف الذىني في ، وضػػػؿبمود عذياب،  -ِٓ
طلبة الصف الحادي الدراسي في مادة قواعد اللغة العربية، دراسة مسحية على 

 ،أكاديبية العلـو الشرطية)الشارقة:  ،د.ط بدولة اإلمارات،عشر في إمارة الشارقة 
 .(ـَُِّ

، ُ، طاالتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربيةرجب، فضل ا ؿبمد،  -ّٓ
 ـ(.ُٕٗٗعاَف الكتب، )القاىرة: 

أثر برنامج تعليمي عالجي لتصحيح األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الركساف، سليم،  -ْٓ
رسالة  طالب الصف األول اإلعدادي في مدارس محافظة الزرقاء الحكومية،

 (.ـُٖٖٗاعبامعة األردنية، ماجستَت، كلية الًتبية، )األردف: 
لمواجهة بعض مشكالت المرحلتين تصور مقترح الزامل، ؿبمد بن عبد ا،  -ٓٓ

االبتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء صيغة التعليم 
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)الرياض: جامعة اؼبلك سعود، كلية الًتبية، رسالة دكتوراه،  األساسي، دراسة مستقبلية، 
 ـ(.ََِٖ

)عماف: دار ، ُطاألخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،  زايػػػػد، فهد خليل، -ٔٓ
 .ـ(ََِٔاليازكرم للطبع كالنشر، 

أثر التعلم النشط في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل ، فاطمة خلف االزايدم،  -ٕٓ
الدراسي بمادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية 

، عة أـ القرلجاممكة اؼبكرمة: )رسالة ماجستَت، كلية الًتبية،  ،مكة المكرمةبمدينة 
 .(ـََِٗ

، )الرياض: معهد اإلدارة ُ، طأساليب التعليم والتعلم الحديثةالزبيدم، خولة فاضل،  -ٖٓ
 ـ(.ََِّالعامة، 

 ـ(.َُِْد.ط، )العراؽ: جامعة بابل،  القياس والتقويم،الزكيٍت، ابتساـ صاحب،  -ٗٓ
على التحصيل الدراسي في مقرر  k.w.lأثـر استخدام إستراتيجية الزىراين، غيداء،  -َٔ

رسالة  اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة،
 ـ(.َُُِ جامعة أـ القرل، :ماجستَت، كلية الًتبية، )اؼبملكة العربية السعودية

 ـ(.ُٓٗٗ، )القاىرة: دار الشركؽ، ّ، طأساليب تدريس العلومزيتػػوف، عايش ؿبمود،  -ُٔ
 تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واالتصاالت،زيتوف، كماؿ عبد اغبميد،  -ِٔ

 ـ(.ََِِ، )القاىرة: عاَف الكتب، ُط
 ـ(.ََِٕ، )عماف: دار الشركؽ، ُط أساليب تدريس العلوم،زيتػػوف، عايػػش ؿبمود،  -ّٔ
، )جدة: ُط التعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية،زيداف، مصطفى ؿبمد،  -ْٔ

 ق(.َُْٓدار الشركؽ، 
، )عماف: دار ُطمبادئ القياس والتقويم في التربية،  علياف،ىشاـ، ك ، نادر، الزيود -ٓٔ

 .(ـُٖٗٗالفكر للطباعة كالنشر، 
 –أساليب التعلم والتدريس في إطار تفاعل االستعدادات ساَف، ؿبمود عوض ا،  -ٔٔ

 ـ(.َُُِ، )بنها: اؼبكتب اعبامعي اغبديث، ُ، طالمعالجات
د.ط، محاضرات في إستراتيجيات التدريس في التربية الرياضية، السايح، مصطفى،  -ٕٔ
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 ـ(.ََُِ)ـ.ف، اؼبؤلف، 
إستراتيجية وطريقة للتدريس التفاعلي  ٗٚأكثر من سرحاف، صاٌف ؿبمد صبيل،  -ٖٔ

، )جدة: د.ف، ُط النشط، دليل تدريبي للمعلم والمشرف التربوي المتميزين،
 ـ(.ََُِ

، )عماف: ُ، طالتعلم النشط بين النظرية والتطبيقكآخركف،  ،سعادة، جودت أضبد -ٗٔ
 ـ(.ََِٔدار الشركؽ، 

، )د.ـ: ُ، طتعليم ذوي االحتياجات الخاصة: مهارات وإستراتيجياتسبلـ، علي،  -َٕ
 ـ(.ََِْد.ف، 

، ُط تطبيقاتو، –إستراتيجياتو  -التعلم التعاوني: أسسوسليمػاف، سناء ؿبمد،  -ُٕ
 ـ(.ََِٓ)القاىرة: عاَف الكتب، 

، )عماف: مكتبة دار ِط مبادئ القياس والتقويم في التربية،كآخركف، ، ظبارة، عزيز -ِٕ
 ـ(.ُٖٗٗالفكر للثقافة كالنشر كالتوزيع، 

، األردف : دار اؼبنػػاىا للنشػػر كالتوزيػػع، )ُ، طأساســيات التــدريسشػػِب، خليػػل، كآخػػركف،  -ّٕ
 ـ(.ََِٔ

، )القػػػاىرة: دار اؼبعرفػػػة، ُط شػػػحاتة، حسػػػن، قواعػػػد اإلمػػػبلء كمشػػػكبلت الكتابػػػة العربيػػػة، -ْٕ
 ـ(.ُِٖٗ

، )القػػاىرة: مؤسسػػػة اػبلػػيا العػػػر ، ِ، طأساســـيات فــي تعلـــيم اإلمــالءشػػحاتة، حسػػن،  -ٕٓ
 ـ(.ُٖٔٗ

، )القػاىرة: الػدار اؼبصػرية ُ، طتعليم اللغـة العربيـة بـين النظريـة والتطبيـقشحاتة، حسن،  -ٕٔ
 ـ(.ُِٗٗاللبنانية، 

، )القػاىرة: ُ، طالمصطلحات التربوية والنفسـيةمعجم شحاتة، حسن، كالنجار، زينب،  -ٕٕ
 ـ(.ََِّالدار اؼبصرية اللبنانية، 

، )حائل: اإلدارة ُ، طإستراتيجية في التعلم النشط ٔٓٔالشمرم، ماشي بن ؿبمد،  -ٖٕ
 (.ـَُُِالعامة للًتبية كالتعليم دبنطقة حائل، 
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معة اؼبلك ، )الرياض: جاُط مجابهة الضعف اللغوي،الشمساف، أبو أكس إبراىيم،  -ٕٗ
 سعود، د.ت(.

األنشطة اللغوية وأثرىا على تنمية بعض المهارات الكتابية لدى طالب ، اٌف، ىدلص -َٖ
 جامعة عُت مشسكلية الًتبية، )القاىرة: ،  رسالة ماجستَت، الصف األول الثانوي

 .ـ(ُْٗٗ
، ُ، طالثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريس، رشدل أضبدطعيمة،   -ُٖ

 ـ(.ُٖٗٗ، القاىرة: دار الفكر العرىب)
تنمية التعلم النشط في  توظيف بعض إستراتيجياتأثر العالوؿ، رنا فتحي ؿبمد،  -ِٖ

 بمحافظة غزة، رابع األساسيالصف ال اتبالط مهارات حل المسألة الرياضية لدى
 ـ(.َُِِ، جامعة األزىررسالة ماجستَت، كلية الًتبية، )فلسطُت: 

، ِط طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية،عامر، فخر الدين،  -ّٖ
 ـ(.َََِ)القاىرة: عاَف الكتب للنشر، 

إستراتيجيات التدريس والتعلم، سلسلة المراجع في التربية وعلم عبد اغبميد، جابر،  -ْٖ
 ـ(.ُٖٗٗ، )القاىػػػػػرة: دار الفكر العر ، ُطالنفس، 

، )األردف: دار عمار للنشر، ُ، جُط العربية، فن اإلمالء فيعبد الفتاح، اغبموز،  -ٖٓ
 ـ(.ُّٗٗ

إستراتيجيات التدريس في القرن الحادي سهيلة،  كأبو السميد، ، ذكقاف،عبيدات -ٖٔ
، )عماف: دار ديبونو للطباعة ُط دليل المعلم والمشرف التربوي، –والعشرين 
 ـ(.ََِٗكالنشر، 

، ُط واتو، وأساليبو،البحث العلمي: مفهومو، وأدكآخركف، ، عبيدات، ذكقاف -ٕٖ
 ـ(.ََِِ)الرياض: دار أسامة، 

المدرسة االبتدائية: أنماطها األساسية واتجاىاتها عبد الرزاؽ، ؿبمود، كآخركف،  -ٖٖ
 ـ(.ُٖٗٗ، )الكويت: مكتبة الفبلح، ُط العالمية المعاصرة،

ج، خطوة على طريق العال الضعف في الكتابة واإلمالءعبد القادر، عماد سامي،  -ٖٗ
 ـ(.َُِِ)مصر: مدرسة الركضة اإلعدادية، د.ط، 
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 اإلحصاء التربوي والقياس النفسي،عثماف، فاركؽ السيد، كعبده، عبد اؽبادم السيد،  -َٗ
 ـ(.ُٓٗٗ، )القاىرة: دار اؼبعارؼ، ُط

، ُط التعلم التعاوني طرح تربوي حديث،العرب، علي بن شرؼ بن علي اؼبوسوم،  -ُٗ
 ـ(.ُِٗٗ)عماف، د. ف، 

، )الرياض: ُ، طالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساؼ، صاٌف ضبد،  -ِٗ
 ـ(.  ََِّمكتبة العبيكاف، 

، )القاىرة: ُط طرق التدريس العامة،كالشهرم، حاسن رافع، ، إبراىيم ؿبمد، عطا -ّٗ
 ـ(.ََِٗمركز الكتاب للنشر، 

 دار صفاء، )عماف: ُ، طالجودة الشاملة والجديد في التدريسعطية، ؿبسن علي،  -ْٗ
 ـ(.ََِٗ، ، للنشر كالتوزيع

، )عماف: دار ُ، طاإلستراتيجيات الحديثة في التدريس الفع العطية، ؿبسن علي،  -ٓٗ
 ـ(.ََِٖصفاء للنشر كالتوزيع، 

القياس والتقويم التربوي والنفسي .. أساسياتو وتطبيقاتو عبلـ، صبلح الدين ؿبمود،  -ٔٗ
 ـ(. َََِ، )القاىرة: دار الفكر العر ، ُط وتوجهاتو المعاصرة،

، )اؼبنصورة: كلية ُ. طمصطلحات في المناىج وطرق التدريسعلي، ؿبمد السيد،  -ٕٗ
 ـ(.َََِالًتبية، 

، )القػػػػاىرة: عػػػػاَف الكتػػػػب، ُ، طمعجــــم اللغــــة العربيــــة المعاصــــرةعمػػػػر، أضبػػػػد ـبتػػػػار،  -ٖٗ
 ـ(.ََِٖ

لطـــور الثـــاني مـــن خـــالل مـــادة النشـــاط الكتـــابي والتعليمـــي لتالميـــذ اعنػػػاف، مهديػػػة،  -ٗٗ
رسػالة ماجسػتَت، كليػة اآلداب كاللغػات، )اعبزائػر:  ،-دراسـة وصـفية تحليليـة –اإلمالء 

 ـ(. ََِٔجامعة اعبزائر، 
أساســـيات البحـــث العلمـــي فـــي ، حسػػػن فتحػػػي كملكػػػاكم،، سػػػليماف أضبػػػدعػػػودة،  -ََُ

 ـ(.ُِٗٗ، : مركز بيضوف للكمبيوتراألردف –إربد ) ،ِط التربية والعلوم اإلنسانية،
، د.ط، )الكويت: كزارة الًتبية اختبار المصفوفات المتتابعةعوض، فتحية،  -َُُ

  ـ(.ُٗٗٗكالتعليم، 
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تطور نظام التعليم في الغامدم، ضبداف بن أضبد، كعبد اعبواد، نور الدين ؿبمد،  -َُِ
 ق(.ُِْٔ، )الرياض: مكتبة الرشد، ُط المملكة العربية السعودية،

، )القاىرة: مكتبة األقبلو ُ، طوالقياس النفسي والتربويالتقويم الغريب، رمزية،  -َُّ
 ـ(.ُٖٗٗاؼبصرية، 

أثر التعلم التعاوني في تحصيل المرحلة الثانوية، الغوؿ، منصور حسن يوسف،  -َُْ
)السوداف: جامعة أـ  كلية الًتبية  رسالة دكتوراه،بمادتي قواعد اللغة العربية وبالغتها، 

 ـ(.ُٓٗٗدرماف، 
 ـ(.ُٕٗٗ، )القاىرة: األقبلو اؼبصرية، ّط النفسي، القياسفرج، صفوت،  -َُٓ
مشكالت تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي في فضيل، عبد القادر،  -َُٔ

 ـ(.ُْٗٗ، )اعبزائر: جامعة اعبزائر، ُط الوطن العربي،
)جدة:  كلية اآلداب،  رسالة ماجستَت،التخلف اإلمالئي، القاضي، نواؿ عبد اؼبنعم،  -َُٕ

 ـ(.َُٖٗجامعة اؼبلك عبد العزيز، 
تحديد األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف األول القرشي، ؿبمد،  -َُٖ

رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، )مكة  المتوسط وتحديد أسبابها بمدينة الطائف،
 (.ـُٖٔٗاؼبكرمة: جامعة أـ القرل، 

 ـ(.ََِْاف: دار الفكر، ، )عمُ، طمهارات التدريس الفعالقطامي، نايفة،  -َُٗ
، ُ، طإستراتيجيات طرائق التدريس والنماذج التدريسيةفػػػػؤاد،  قبلدة، -َُُ

 ـ(.ُٖٗٗ)اإلسكندرية، دار اؼبعرفة اعبامعية، 
،أقنبس،  -ُُُ  ـ(ُْٗٗ، الوساـدار  :بَتكت، )ُط الء العربي،ــمعجم اإلم كـر
أثر استخدام أسئلة التحضير القبلية كإستراتيجية القيسي، خليل إبراىيم ؿبمد،  -ُُِ

قبلية للتدريس في التحصيل الدراسي لطلبة الصف الثاني المتوسط في مادة 
 ـ(.ُٖٗٗ، رسالة ماجستَت، كلية الًتبية، )بغداد: جامعة بغداد، التاريخ

تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق كوجك، كوثر حسُت،  -ُُّ
)بَتكت: مكتب اليونسكو اإلقليمي،  ُ، طلم في مدارس الوطن العربيالتعليم والتع

 ـ(.ََِٖ
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 التربية والتجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصر،الكيبلين، ماجد عرساف،  -ُُْ
 ـ(.ُٕٗٗ، )مكة اؼبكرمة، دار االستقامة، ُط
تشخيص واقع بعض عبنة الدراسات كالبحوث دبكتب الًتبية كالتعليم بوس  اؼبخواة،  -ُُٓ

مهارات اإلمالء والخط العربي لدى طالب الصف الثالث المتوسط بالمدارس 
)اؼبملكة التابعة لمكتب التربية والتعليم بوسط المخواة بالمملكة العربية السعودية، 

 ـ(.َُِْالعربية السعودية: ب ف، 
ة بقرار ؾبلس الوزراء اللجنة العليا لسياسة التعليم باؼبملكة العربية السعودية، كاؼبعتمد -ُُٔ

، وثيقة التعليم بالمملكة العربية السعوديةىػ، ُّٖٗ/ٗ/ُٔيف تاريخ  ٕٕٗرقم 
 )الرياض: اللجنة العليا لسياسة التعليم(.

معجم المصطلحات التربوية المعر فة في اللقاين، أضبد حسُت، كاعبمل، علي،  -ُُٕ
 ـ(. ََِّ، )القاىرة: عاَف الكتب للنشر، ّط المناىج وطرق التدريس،

)القاىرة: اؽبياة العامة لشؤكف اؼبطابع ، ُ، طالمعجم الوجيزؾبمع اللغة العربية،  -ُُٖ
 ـ(.ُِٗٗاألمَتية، 

برنامج مقترح لعالج بعض صعوبات تعلم القراءة ؿبمد، صبلح عمَتة علي،  -ُُٗ
رسالة دكتوراه،   التأسيسية،والكتابة لدى تالميذ غرف المصادر بالمدرسة االبتدائية 

 ـ(.ََِّكلية الًتبية، )القاىرة: جامعة عُت مشس، 
فاعلية إستراتيجية قائمة على التعلم النشط في ؿبمد، القذايف خلف عبد الوىاب،  -َُِ

خفض االحتراق النفسي وتنمية مهارات التفاعل اللفظي لمعلمي علم النفس 
رسالة ماجستَت، معهد الدراسات الًتبوية، )القاىرة: جامعة القاىرة،  بالمرحلة الثانوية،

 ـ(. ََُِ
ـ:  ، )دُطوتدريبات ونصوص،  العربية.. قواعدمهارات الكتابة ؿبمود، عصاـ،  -ُُِ

 ـ(.َُِِدار العلم كاإليباف للنشر كالتوزيع، 
أثر بعض إستراتيجيات التعلم النشط ؿبمود، عبد الرضبن كامل عبد الرضبن،  -ُِِ

التقويم الواقعي في تنمية بعض مهارات التعبير التحريري لدى تالميذ الصف األول و 
: كلية الًتبية ُطرسالة ماجستَت،  اإلعدادي،  .(ـََِٔ، جامعة الفيـو –، )الفيـو
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، ُط الشجـرة التعليمية .. رؤية متكاملة للمنظومة التربوية،ور، علي أضبد، ػػمدك -ُِّ
 ـ(.َََِ)القاىرة: دار الفكر العر ، 

االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية كسليماف، أمُت علي، ، صبلح أضبد، مراد -ُِْ
، )القاىرة: دار الكتاب اغبديث، ُط والتربوية )خطوات إعدادىا وخصائصها(،

 ـ(. ََِِ
ردف: دار الفكر، ، )األُ، طتفريد التعليمؿبمد ؿبمود،  كاغبيلة،، توفيق أضبد ،مرعي -ُِٓ

 ـ(.ُٖٗٗ
كت: دار العلػػػػػػم للمبليػػػػػػُت، ، )بػػػػػػَت ٕ، طمعجــــــم الرائــــــد اللغــــــويمسػػػػػػعود، جػػػػػػِباف،  -ُِٔ

 ـ(.ُِٗٗ
، )مكة اؼبكرمة: ُط قراءات في التربية وعلم النفس،مطاكع، إبراىيم عصمت،  -ُِٕ

 ـ(.ُٖٔٗمكتبة الطالب اعبامعي، 
)إسكندرية: مؤسسة  التعليم في دول الخليج العربي،اؼبغيػػدم، اغبسن بن ؿبمد،  -ُِٖ

 ـ(.ََِٖحورس الدكلية، 
أثر برنامج تحسين أداء المعلم على تدريس رياضيات الصفوف اؼبقبل، عبدا،  -ُِٗ

: أمريكا، )، كلية الًتبيةدكتوراه رسالةمن حيث المنهج والتقنية والتقويم،  ٕٔ-ٚ
 ـ(.َََِجامعة أكىايو، 

الخرائط المعرفية في تنمية مهارة كتابة  استخدام أثر عادؿ سليماف ؿبمد، اؼبهنػا، -َُّ
معهد تعليم رسالة ماجستَت،  الهمزة المتوسطة لدى طالب الصف الثالث المتوسط،

 ـ(.ََُِاللغة العربية، )الرياض: جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلمية، 
، )اإلسكندرية: دار ِ، طعلم النفس التربوي للمعلمينمنسي، ؿبمود عبد اغبليم،  -ُُّ

 ـ(.ُٗٗٗاؼبعرفة اعبامعية، 
دراسة مقارنة لألىدار التربوي في دول مكتب الًتبية العر  لدكؿ اػبليا،  -ُِّ

 (ـَََِ)الرياض: مكتب الًتبية العر  لدكؿ اػبليا،  الخليج،
الرياض: دار ، )ُ، طاإلدارة: المفاىيم ـ األسس ـ المهام اؼبنيف، إبراىيم عبدا، -ُّّ

 .(ـُّٗٗالعلـو للطباعة كالنشر، 
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 ـ(.ُِٗٗ، )عماف: دار الفرقاف، ُط الجديد في تدريس العلوم،نشواف، يعقوب،  -ُّْ
، )الرياض: كلية اؼبعلمُت، ُط مبادئ البحث التربوي،النوح، مساعد بن عبدا،  -ُّٓ

 ـ(.ََِْ
، لغتي الجميلة للصف السادس االبتدائي الفصل الدراسي الثانيكزارة التعليم،  -ُّٔ

 ق(.  ُّْٔ، )الرياض: كزارة التعليم، د.ط
، )الكويت: دار ذات ُ، طاللغة والتواصل االجتماعييونس، فتحي علي، كآخركف،  -ُّٕ

 ـ(.َََِالسبلسل، 
، د.ط، )باريس: اليونسكو، التعليم للجميع: األوضاع والتحدياتاليونسكو،  -ُّٖ

 ـ(.ُٖٗٗ
يس: اليونسكو، ، د.ط، )بار التقرير العالمي لرصد التعليم للجميعاليونسكو،  -ُّٗ

 ـ(.ََِٔ

أثر برنامج مقترح لتدريس اإلمالء في عالج ، اليمٍت، خدهبة ؿبسن ؿبسن -َُْ
األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى تالميذ الصف الثامن من التعليم األساسي في 

 ـ(.ََِْرسالة ماجستَت، كلية الًتبية، )اليمن: جامعة صنعاء، ، الجمهورية اليمنية

 الت والدوريات:جالم
فاعلية تنوع استخدام بعض إستراتيجيات التعلم النشط أضبد، عبد اؽبادم عبد ا،  -ُ

في تدريس االقتصاد على التحصيل واالتجاه نحو دراسة االقتصاد لدى طالب 
ؾبلة اعبمعية  المرحلة الثانوية بسلطنة عمان، دراسات في المناىج وطرق التدريس،

 ـ.ََِٕ، مصر، َُِاؼبصرية للمناىا كطرؽ التدريس، العدد 
أثـــر اســـتخدام األلعـــاب اللغويـــة فـــي منهـــاج اللغـــة العربيـــة فـــي تنميـــة الػػػِبم، قاسػػػم،  -ِ

، رسػػالة ماجسػػتَت، كليػػة الًتبيػػة، اتلػػة األنمــاط اللغويــة لــدى طلبــة المرحلــة األساســية
 ـ. َُُِ، العدد األكؿ، األردف، (ٕاألردنية يف العلـو الًتبوية، ؾبلد )

، كليػة (كرقػة علميػة) التمييز بين الكفاءة والفعالية والفاعليـة واألداء،رقبة، شوقي،  بو -ّ
 ـ.  َََِالعلـو االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، اعبزائر، 
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ؾبلة جامعة النجاح  مالمح من إشكاالت اإلمالء واألداء في العربية،رباع، ؿبمد،  -ْ
فلسطُت،  -لؤلحباث كالعلـو اإلنسانية، اتلد الثالث عشر، العدد األكؿ، نابلس

 ـ.ُٗٗٗ
فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني الجمعي، وإستراتيجية حافظ، كحيد،  -ٓ

K.W.L  في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة
 ـ. ََِٖمصر، يناير  ،ْٕالعدد ؾبلة القراءة كاؼبعرفة،  السعودية، العربية

(، ِّؾبلة كلية الًتبية، العدد ) التعليم وتحديات ثقافة العولمة،حسن، ىدل حسن،  -ٔ
 ـ.ُٗٗٗاعبزء الثالث، جامعة عُت مشس، القاىرة، 

ؾبلة قطر الندل، العدد الرابع عشر،  نحو بيئة ناشطة مدى الحياة،حطي ، فادية،  -ٕ
 ـ.ََِٗمؤسسة برنارد فاف لَت، بَتكت، 

األخطاء اإلمالئية لدى تالميذ المرحلة الدنباين، دخيل ا، كعوض، أضبد،  -ٖ
، ؾبلة المتوسطة بمحافظة مكة المكرمة وعالقتها بالقواعد اإلمالئية التي درسوىا

، مكة ، العدد األكؿ، جامعة أـ القرل(ُِالبحث يف الًتبية كعلم النفس، اتلد )
 ـ.ُٖٗٗ اؼبكرمة، 

أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل طالب ، جاسم ةعمار طعمالساعدم،  -ٗ
ؾبلة البحوث الًتبوية ، الصف الثالث المتوسط في الرياضيات وميلهم نحو دراستها

 .ـَُُِجامعة ميساف، العراؽ،  ،األساسية كلية الًتبية  (،َّالعدد ) ،كالنفسية
تقويم األداء اإلمالئي لتالميذ الصفوف االبتدائية العليا )الرابع، سعيد، ؿبمود،  -َُ

رسالة اػبليا العر ، السنة ؾبلة ، الخامس، السادس( في المملكة العربية السعودية
  ـ.ُٕٗٗ، مكتب الًتبية العر  لدكؿ اػبليا، الرياض، (ِٔ)السابعة عشر، العدد 

ؾبلة قطر الندل، العدد الرابع عشر، مؤسسة  ىاي سكوب،نموذج شهاب، ميسوف،  -ُُ
 ـ.ََِٗبرنارد فاف لَت، بَتكت، 

صحيفة اعبزيرة، العدد  ضعف اللغة العربية .. تجربة بسيطة،الصفراين، ؿبمد بن ساَف،  -ُِ
 ـ.َُِْ/ُِ/ُّصفر اؼبوافق  ُِ، الرياض، السبت ْٓٓ
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الكتابة في المدارس أسباب تدني مستوى القراءة و العبيدم، علي ؿبمد عبود،  -ُّ
ؾبلة  االبتدائية من وجهة نظر المشرفين والمشرفات التربويين في محافظة بغداد،

 ـ.َُِِالبحوث الًتبوية كالنفسية، العدد الثاين كالثبلثوف، 
فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم على المواد اليدوية  عصر، رضا مسعد السعيد، -ُْ

ؾبلة تربويات الرياضيات،  متراجحات الجبرية،التناولية في تدريس المعادالت وال
 ـ.ََِٔاتلد الرابع، كلية الًتبية، 

وفكر، زاوج، شارك( في  K.W.Lفعالية إستراتيجيتي )عطيػػػػة، إبراىيم، كصاٌف، ؿبمد،  -ُٓ
تدريس الرياضيات على تنمية التواصل واإلبداع الرياضي لدى تالميذ المرحلة 

 ـ.ََِٖ، ٕٔ، العدد الثامن عشرؾبلة كلية الًتبية، جامعة بنها، اتلد  االبتدائية،
ؾبلة اؼبعرفة، الرياض،  ضعف معلمي اللغة العربية غلى أين ؟،عوضو، عبد ا ؿبمد،  -ُٔ

 ـ.َُِٓأبريل  -عدد ذم اغبجة ق
ؾبلة دراسات  األخطاء اإلمالئية أسبابها وطرق عالجها،عواد، فردكس إظباعيل،  -ُٕ

 ـ.َُِِالكرخ، كانوف الثاين معهد إعداد اؼبعلمات، (، ُٕلعدد )تربوية، ا
برنامج مقترح لعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى الطالب العيسوم، صباؿ،  -ُٖ

 ـ.ُٔٗٗ(، اؼبنصورة، َّؾبلة كلية الًتبية، العدد ) المعلم تخصص اللغة العربية،
، ؾبلة قطر الندل، العدد الرابع عشر، التعلم النشط: وصفات للنجاحفاعور، بسمة،  -ُٗ

 ـ.ََِٗ، مؤسسة برنارد فاف لَت، بَتكت
األخطاء اإلمالئية الشائعة في كتابات بعض تالميذ الصف السادس ناصر، حسن،  -َِ

(، اعبزء الثالث،  ُٕؾبلة كلية الًتبية كعلم النفس، العدد ) االبتدائي بدولة البحرين،
 ـ.  ُّٗٗ، القاىرة، كلية الًتبية، جامعة عُت مشس

ؾبلة اؼبعلم اعبديد، عدد طرائق تدريس اللغة العربية،  قبم، كامل ؿبمود، كطو، علي، -ُِ
 ـ.ُٖٖٗخاص، 

ضعف الطالب في اللغة العربية: إدراك المشكلة النصار، صاٌف بن عبد العزيز،  -ِِ
 ق.ُِْٖ/ْ/ّ، اعبمعة ُُْٕٗصحيفة الرياض، الرياض، العدد  وتأخر العالج،
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بمساعدة بيئة  (فكر زاوج شارك)ستخدام إستراتيجية أثر انصر، ؿبمود أضبد،  -ِّ
الكمبيوتر والمواد البيئية التناولية في تدريس ىندسة الصف الرابع االبتدائي على 

اؼبؤسبر العلمي السنوم الثالث  التحصيل واالحتفاظ واالعتماد اإليجابي المتبادل،
 ـ. ََِّ/ َُ/ٗ-ٖ، من للجمعية اؼبصرية لًتبويات الرياضيات

ؾبػلة اؼبعػرفة،  ىـ رؤية مستقبلية،ٖٓٗٔ -ىـ ٕٓٗٔوزارة المعارف من كزارة اؼبعارؼ،  -ِْ
 ـ، ربيع األكؿ / يونيو.َََِ(، الرياض، َٔالعدد )

 

 ة:ـالمراجع األجنبي -ثانياً 

1- Lorenzen,M.(2006). Active Learning and Library instruction Illinois 

Libraries.83(2)                                           

2- Mathews, Lisa K.(2006). Elements of active Learning.  Available at: 

http://www2una.edu/geography/active/elements.htm. 

3- Carroll & Leander.(2003).Improve Motivation through the Use of Active 

Learning Strategies. . Unpublished Master Dissertation Saint Xavier University.  

.active Learning Glasgow,1996 -4 

  http://www.psicopolis.com/renafop/definitionsAL.htm 

5- Donald, Jennifer, 2008.active Learning 

 http://www.calstatela.edu/dept/chem/chem2/Active. 

 

 االلكترونيـة )اإلنترنت(:المراجـع  -ثالثاً 
 ـ.َُِِ، إستراتيجية تعلم حل المشكالتكجيو اؼبرسي، أبو لنب،  -ُ

http://www.kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268086      

 .( لعينتين مستقلتينT-testاختبار ) -ِ
                                  www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid 

  .، إستراتيجيات التعليم والتعلماألحمدي، أميمة،  -ّ
 -and-learning-https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/

strategies-teaching 

 ـ.َُُِ، لطريقة التعلم النشطشرح كامل البدكم، سيف،  -ْ
                                                                http://vb1.alwazer.com/t35949.html 

http://www.kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268086
www.ckfu.org/vb/attachment.php?attachmentid
https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies
https://sites.google.com/site/modernteachingstrategies/-learning-and-teaching-strategies
http://vb1.alwazer.com/t35949.html
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 ـ.َُِّ، طريقة تدريس اإلمالء من عوامل إضعاف تعلم الكتابةالبيدؽ، فريد،  -ٓ
http://vb1.alwazer.com/t87528.html 

 ـ.َُُِ، دروس اإلمـالء في المرحلة األساسيةر، كليػػد، ػػػجاب -ٔ
http://schoolarabia.net/asasia/duroos  

 ـ.ََِِالتعلم النشط، نيوىامبشَت( األمريكية، جامعػػة ) -ٕ
                    star.pbworks.com/w/page/19887376-http://teaching 

ترصبة  م التعاوني،لالتعجونسوف، ديفيد كجونسوف، ركجر كىولبك، إديث جونسوف،  -ٖ
 ـ.ُٓٗٗ، مؤسسة تركي، الرياض، مدارس الظهراف األىلية

post_06.html-trng.blogspot.com/2010/07/blog-http://child  

 ـ.َُِِ، ظاىرة اللحن في اللغة العربيةاغبرتاين، هنلة،  -ٗ
                                      http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=8    

 ـ.ََِٕ التعلم النشط،اغبسُت، عبد ا سعيد،  -َُ
http://uqu.edu.sa/page/ar/118160 

 ـ.َََِكلية الًتبية، جامعة اإلمارات،   التعلم النشط،حيػدر، عبد اللطيف،  -ُُ
                                          http://www.e.wahat.8m.com. /alnashet.htm 

 ـ.َُِْلوب اغبوار كاؼبناقشة يف التدريس، اػبطيب، أضبد، أس -ُِ
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=969 

 ـ.ََُِ، و الطريقة اإللقائيةطريقة المحاضرة أاػبورة، عبد الناصر أضبد،  -ُّ
    ctopi-http://nourfuture.yoo7.com/t168 

 .ـََِٕ، مفهوم اإلستراتيجيةرشواف، ضياء،  -ُْ
            http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=2052 

 ـ.ََِٕ، اإلستراتيجيةمصطلح مفهوم الرشيدم، حسن،  -ُٓ

                         http://www.almansiuon.com/articles/article.php? 

أسباب استخدام الطرق التقليدية في التدريس من وجهة نظر الركساف، ؿبمد،  -ُٔ
 ـ.َُِِ المعلمين،

 http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=552253 
 ـ.َُِٓ ،االستراتيجيات التعليمية الفعالة كأداة تربوية فعالةزياد، ؿبمد،  -ُٕ

jer.org/new/articles.php?id=134-ttp://www.pcc 

 وأساليب تدريب التالميـذ عليها. الئيةــالمهارات اإلمزياد، مسعد ؿبمد،  -ُٖ
                                            http://www.drmosad.com/index111.htm  

 ـ.َُِّ إستراتيجية الحوار والمناقشة في التعليم،سحر،  -ُٗ

http://vb1.alwazer.com/t87528.html
http://vb1.alwazer.com/t87528.html
http://schoolarabia.net/asasia/duroos
http://schoolarabia.net/asasia/duroos
http://teaching-star.pbworks.com/w/page/19887376
http://child-trng.blogspot.com/2010/07/blog-post_06.html
http://child-trng.blogspot.com/2010/07/blog-post_06.html
http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=8
http://uqu.edu.sa/page/ar/118160
http://uqu.edu.sa/page/ar/118160
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=969
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=969
http://nourfuture.yoo7.com/t168-topic
http://www.aleqtisadiah.com/article.php?do=show&id=2052
http://www.almansiuon.com/articles/article.php?
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=552253
http://www.drmosad.com/index111.htm
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http://www.mltaka.net/forums/multka432905  

 http//:www.alyaseer.net               ـ. ََِٕ، التعلم النشطعلي، ىبة فوزم،  -َِ
               ـ.ََِٕالضعف اإلمالئي: مظاىره، أسبابو، عالجو، العمرم، عطية،  -ُِ

http://www.mltaka.net/forums/multka16966   
 ـ.َُِِ، العصف الذىني منتديات ستار تايبز، -ِِ

             http://www.startmes.com/f.aspx?t=310371B7  
 ـ.ََُِنوفمِب  ُِ التعلم النشط،الفرماكم، ؿبمود،  -ِّ

                    http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/188259 

 ـ.َُِْ، تعريف التعلم النشط، وأىميتو، وأسسو، ومميزاتوقاسم، أؾبد،  -ِْ
http://al3loom.com/?p=13053 

 ـ.ََُِ، الفرق بين الفاعلية والكفاءة في األداء الوظيفي، كردم، أضبد السيد -ِٓ

                     http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194069 

  http://www.almaany.com                                معجم المعاني الجامع.  -ِٔ
 ـ.َُِِ، رعـاية الطفــولة في اإلسـالمامػػدم، مها،  -ِٕ

            12-10-2012-articles/5258-://nashiri.net/articles/religioushttp 

 ـ.َُُِ مهـارات الكتابة،اؼبرسي، كجيػػػػو،  -ِٖ

 http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269134  

 ـ.ََُِ مقارنة بين التعليم التقليدي والتعلم النشط،النهارم، سحر،  -ِٗ
Learning/posts/151830-http://kenanaonline.com/users/Education 

 ـ.َُِٓشارك،  –زاوج  -إستراتيجية فكر نػػػو ، مرمي، -َّ

http://nata3alam.intel.com/ar/resource/12415/  

 
 

 
 
 
 
 

http://www.mltaka.net/forums/multka432905
http://www.mltaka.net/forums/multka432905
http://www.mltaka.net/forums/multka16966
http://www.mltaka.net/forums/multka16966
http://www.startmes.com/f.aspx?t=310371B7
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/188259
http://al3loom.com/?p=13053
http://al3loom.com/?p=13053
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/194069
http://www.almaany.com/
http://nashiri.net/articles/religious-articles/5258-2012-10-12
http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269134
http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/posts/151830
http://kenanaonline.com/users/Education-Learning/posts/151830
http://nata3alam.intel.com/ar/resource/12415/
http://nata3alam.intel.com/ar/resource/12415/
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 قـــلمالحا
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 (ٔملحق رقم )
 خطاب موافقة إجراء الدراسة العملية

 حفظو ا                             سعػادة/ اؼبشػرؼ العػاـ على مدارس السمو كالصدارة          
 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو

يقـو الباحث بإعداد دراسة علمية للحصوؿ على درجة اؼباجستَت يف اؼبناىا كطرؽ تدريس 
اإلمبلء لدل مهارات  تنميةفاعلية إسًتاتيجيات التعلم النش  يف اللغة العربية، كموضوع الدراسة )

(، كمن أدكات الدراسة إعداد اختبار قبلي اؼبملكة العربية السعوديةب ساسياػبامس األالصف  طبلب
)دركس اؽبمزة  ةادد دم أم بعد تدريس اؼبوضوعاتكذلك لضب  مستويات الطبلب، كاختبار بعػػػ

اؼبتوسطة( يف كتاب لغيت اعبميلة اؼبقرر على طبلب الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية 
 ق.ُّْٕق/ُّْٔدية عاـ السعو 

 كهتدؼ ىذه الدراسة إُف:
التقليدية، كمدل  طرؽمقارنة بال فاعلية إسًتاتيجيات التعلم النش  يف التدريسمدل على التعرؼ 

 اؼبملكة العربية السعودية.بلدل طبلب الصف اػبامس االبتدائي  اإلمبلءهارات مفاعليتها يف تنمية 
على إجراء ىذه الدراسة دبدارس السمو كالصدارة، كتذليل كيأمل الباحث من سعادتكم اؼبوافقة 
 العقبات اليت تواجو الباحث يف التطبيق.  

كيسر الباحث أف يتقدـ لسعادتكم جبزيل الشكر كالعرفاف كالتقدير على حسن تعاكنكم، كسعة 
 صدركم. 

 كتفضلوا بقبوؿ فائق االحًتاـ كالتقدير
 

 الباحػث                                                           اؼبشرؼ العاـ على اؼبدارس      
 نػػػزيػػو خلف حلمي علي

 ـَُِٔق/ ُّْٕ
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 (ٕملحق رقم )

 
 قبلـياختبار 
 فــي

 بعض المهارات اإلمالئية في اللغة العربية
 للصف الخامس االبتدائي

 
 
 

 من أدوات الدراسة المقدمة لجامعة المدينة العالمية 
 درجة الماجستير في المناىج وطرق تدريس اللغة العربية لحصول علىل

 

 
 إعداد الباحث

 نـــزيــــو خلف حلمي علي
 
 
 

 مٕٙٔٓه/ ٖٚٗٔ
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 (ٖملحق رقم )
 ليمات االختبارتع

 .....................................................................اسم الطالب/ .......
 ....................................................................الصف كالفصل/ ......
 .....................................................................اؼبدرسة/ ............

 يقة.دق َّزمن االختبػار/
 درجة. َِالدرجػة/ 

 عزيػػػػزم/ طالب الصف اػبامس االبتدائي.
 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو

مفردة من نوع االختيار من متعدد، كلكل مفػػػػػردة أربعة اختيارات،  عشرينيتكوف االختبار من 
  ربت صبيع األسالة بوضع خ نمنها اختيار كاحد فق  ىو الصحيح، فاستعن با ْث أجب ع

 ، كالتـز بالتعليمات اآلتية:اإلجابة الصحيحة يف نفس الورقة
 اكتب اظبك كفصلك يف اؼبكاف اؼبخصص. -ُ
 اكتب خب  كاضح. -ِ
 ضع اإلجابة اؼبناسبة يف اؼبكاف الصحيح. -ّ
    حاكؿ أال تًتؾ أسالة بدكف إجابة. -ْ

 
 الباحث                                                              

 نػػػزيػػػػو خلف حلمي علي                                                                    
 ـَُِٔق/ُّْٕ                                                            
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 (ٗملحق رقم )
 مفردات االختبار

 اختر اإلجابة الصحيحـة ممـا يلـي:
 .............................إخػػوةه(، اؽبمػػػزة يف كلمة )اؼبػػؤمنػػوف( ...... اؼبػػػؤمنػوف)إمبا  -ُ

 نبزة متوسطة. -ب                                     زة متطرفػػة.    ػػػػنب -أ
 .صبيع ما سبق -د                                         زة قطػػػع. ػػنبػػ -ج

 ....... بعيدةو عن اؼبدينة...............................أسريت تعيشي يف  -ِ
 قػػػػرينت.         -د               قػػػػريت. -ج                قػػػػريةو. -ب            و. ػػػػػػػقػػػػػػػػري -أ
 ..............................اغبركات األساسية يف اللغة العربية ىي................ -ّ

 الفتحة، الضمة، الكسرة. -أ
 .الفتحة، الضمة، السكوف -ب
 .الفتحة، الضمة، الياء -ج
 .        الفتحة، الكسرة، السكوف -د
 .......... األـٌ مع أكالدىػػػا على العشػاء..................... -ْ

 .     جلسيت -د            جلػػػػػسو. -ج              جلػػػػػسة. -.           بجلػػػػػستً  -أ
 .............. الٌػػذين ىػػػدل ا................. -ٓ

 أككلاك.           -د            أكلاػػك. -ج               ألولاك. -ب.              أكالؾ -أ
 زاؿه هبرم.ػ......................... غػ -ٔ

 .ذاالك -د.              ذالؾ -ج.                 ذلػك -ب.              ذالػػك -أ
 يبكي الػورد(.الكلمات اليت ربتها خ  يف العبارة السابقة نبزهتا .. أف أحػبي ال  أنػا) -ٕ

 متطرفة.نبزة  -بمتوسطة.                                  زة ػػػػػنب -أ
 نبزة قطػػػع. -دكصػل.                                     نبزة  -ج

 .......(. الكلمات اليت ربتها خ  يف العبارة السابقة نبزهتا ......الربيػػػػعى  رببي  )الطيػػػوري  -ٖ
 .نبزة قطػػػع -ب.                                      لػنبزة كص -أ
 نبزة متوسطة. -.                                    دنبزة متطرفة -ج
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 ............ؿ( عليها ىي ..........أالصحيحة لكلمة )لػذيػػذ( بعد دخوؿ ) الكتابة -ٗ
 للذيػػذ. -.              دالللػػػذيذ -ج.              اللٌػػذيػذ -ب.            ذػػالػذي -أ
 ........ سبػػػٌد اعبسػػمى بالطاقػػة البٌلزمػػػة................................... -َُ
. -.            دالللحـو -ج.            اللٌػػحـو -ب.              ـوػػاغب -أ  للحػـو
( تكتب ػػ) لػػً ( على كلمػػة )الالبلـ اؼبكسورة وؿ ػػػعند دخ -ُُ  .....................نػـو
 ـ.اللنػػو  -.              دلللػػػنـو -ج.             اللنػػـو -ب.              ـوػػللنٌػ -أ
ُِ- ................  ................... يف الصحػػػراء ركعػػػةه كصبػػاؿه
 ليػلل. -.                دلٌليػػلً  -ج.             لللػػػيلً  -ب.                لً ػػػلي -أ
 ............ اعبديػػػػدًة........فرحنا صبيعػػػػنا ................... -ُّ
 باللسيػارة. -.            دبلسيارة -ج.           بالسيػارةً  -ب.              بسيػارة -أ
 .................جلػػس كالدم خلف اؼبقػػػػوًد ................ -ُْ
 كاألسد.  -.             دكلؤلسد  -ج.            كؤلسد  -ب.            ؤلسػدً لكا  -أ
 . ؟ ............ البيوًت من اغبشػػػػرات.........ىػل تعػرؼ .... -ُٓ
 نيزلاػاء. -.                دػػػػػزلؤلني  -ج.              ػػػػزألنػي  -ب.                ػػزالءني  -أ
 ................ الفػػػػبلحي يومو نشيػطػػػنا. ...................... -ُٔ
 يبػػدأك. -.                 ديبػػػدأ -ج         .     يبػػػدء -ب.                يبػػػدؤ -أ
 الكػػػػػػرةى. ....... ؿبمػػده ..................................... -ُٕ
 رميػػػى.      -.                 درمػي -ج.               رمػػى -ب.                  رمػػا -أ
 البلعػػػبي من اؼبػػرمى........... ............................ -ُٖ
 دنيػى.    -.                 ددنػػي -ج.               دنػػى -ب.                  دنػػا -أ
 ػػودى.ػػ.... القػػاضي الشهػػ................................... -ُٗ
 استدعاء. -.             داستدعي -ج.          استدعى -ب.               استدعا -أ
 ...............................يستعُت الراعي بػػػػ ....... -َِ
 العصا. -.              دالعصي -ج.            العصى -بيػػػػى.             العصػػػ -أ

 

 ،،،انتهت األسئلة
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 (٘ملحق رقم )
 نموذج إجابة االختبار القبلي

 اإلجابة رقم السؤال
 د ج  ب أ

ٔ  √   
ٕ  √   
ٖ √    
ٗ √    
٘   √  
ٙ  √   
ٚ    √ 
ٛ √    
ٜ  √   

ٔٓ  √   
ٔٔ √    
ٕٔ   √  
ٖٔ  √   
ٔٗ    √ 
ٔ٘ √    
ٔٙ   √  
ٔٚ  √   
ٔٛ √    
ٜٔ  √   
ٕٓ    √ 
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 (ٙملحق رقم )
 االختبار القبلي خطاب إلى السادة محكمي

 .............. كفقو ا................................سعادة الدكتػور/ .................
 كفقو ا .................................................اؼبشرؼ الًتبوم/ ........ اؼبكـر

 ... كفقو ا....................اؼبكػػـر األستػػػاذ/ ........................................
 كرضبة ا كبركاتوالسبلـ عليكم 

 تنمية مهاراتإسًتاتيجيات التعلم النش  يف  )فاعلية عنواهنالباحث بإعداد دراسة علمية يقـو ا
طبلب الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية(، كمن أدكات الدراسة إعداد  لدلاإلمبلء 
)اؽبمزة اؼبتوسطة( يف كتاب لغيت  تدريس الوحدة الدراسية اددة كىي دركسي، أم قبل اختبار قبل

 ق.ُّْٕاعبميلة اؼبقرر على طبلب الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية عاـ 
 :نبػػػا ىدفُتللدراسة وبقق كيرل الباحث أف االختبار القبلي 

قبل  ، ليقارف مستول األفرادعينة التجريبية كالضابطةوبدد الباحث من خبللو مستول أفراد ال -ُ
 .ىادبستواىم بعد تطبيق الوحدة الدراسية

 .قبل التجربةعلى مستول كاحد كانتا   ما أهن تُت للتأكد منضب  االختبلؼ بُت اتموع -ِ
 يف ضوء األبعاد التالية: وكيرجو الباحث من سعادتكم االطبلع على االختبار إلبداء الرأم في

 مدل كضوح تعليمات االختبار. -ُ
 .كارتباطها باؼبهارات اليت تقيسها صياغة العبارات كدقتهامدل صحة  -ِ
 عمر الطبلب.لمناسبة اللغة اؼبستخدمة يف االختبار  -ّ
 الختبار.لفقرات االسبلمة اللغوية كالنحوية كاألسلوبية  -ْ
 ...............................التخصص/ .. .............................../ االسػم
 .............................الدرجة العلمية/ ... ...................... /اؼبدرسةالكلية/ 

كيسر الباحث أف يتقدـ لسعادتكم جبزيل الشكر كالتقدير على حسن تعاكنكم، كيرحب دبا 
 تبدكف من آراء كمبلحظات.
 كالتقدير كتفضلوا بقبوؿ فائق االحًتاـ                     
 الباحث                                                                         



241 
 

 (ٚملحق رقم )
 درجات المجموعتين: التجريبية والضابطة في االختبار القبلي

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 الدرجة   أفراد العينة الدرجة أفراد العينة

ٔ ٜ ٔ ٔٙ 
ٕ ٙ ٕ ٖٔ 
ٖ ٔٓ ٖ ٜ 
ٗ ٔٔ ٗ ٖٔ 
٘ ٙ ٘ ٔٔ 
ٙ ٜ ٙ ٜ 
ٚ ٔٔ ٚ ٔٔ 
ٛ ٔٔ ٛ ٚ 
ٜ ٕٔ ٜ ٜ 

ٔٓ ٕٔ ٔٓ ٕٔ 
ٔٔ ٕٔ ٔٔ ٔٓ 
ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٔٔ 
ٖٔ ٖٔ ٖٔ ٔٗ 
ٔٗ ٔٗ ٔٗ ٕٔ 
ٔ٘ ٔٗ ٔ٘ ٖٔ 
ٔٙ ٔٗ ٔٙ ٔٙ 
ٔٚ ٔ٘ ٔٚ ٔٗ 
ٔٛ ٔٙ ٔٛ ٔٚ 
ٜٔ ٔٙ ٜٔ ٔٗ 
ٕٓ ٜ ٕٓ ٔٗ 
ٕٔ ٔ٘ ٕٔ ٔٙ 
ٕٕ ٔٗ ٕٕ ٔٛ 
ٕٖ ٔٓ ٕٖ ٔٙ 
ٕٗ ٔ٘ ٕٗ ٔٙ 
ٕ٘ ٔٚ ٕ٘ ٜ 
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 (ٛملحق رقم ) 
 حسب تصنيف بلوم ألىداف المعرفية للدروس المحددةا

 المستوى الهدف م
 

 تذكر يف اللغة العربية.األساسية أف يذكر الطالب اغبركات  ٔ
 فهم ٌرؼ الطالب على سبب تسمية اؽبمزة اؼبتوسطة هبذا االسم.  ػػػػأف يتع ٕ
 فهم الطالب على أنواع اؽبمزة اؼبتوسطة.ٌرؼ ػػػػػأف يتع ٕ
 تطبيق .ياءالواك، اللف، األ: على زة اؼبتوسطةػػز الطالب بُت أنواع اؽبمػػػػأف يبيٌ  ٖ
 فهم ول اغبركتُت.ػؼ الطالب على قاعدة أقأف يتعرٌ  ٗ
زة مأف يػتػػعػٌرؼ الطالب على ميزاف أقػػػػػول اغبركتُت يف كتػػػػابة اؽب ٘

 األلف. اؼبتوسطة على
 فهم

 تذكر أف يذكر الطالب خطوات كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. ٙ
 تطبيق أف يكتب الطالب اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف كتابة صحيحة.  ٚ
 ربليل أف يستنتا الطالب قاعدة كتابة اؽبمػػػزة اؼبتوسطة على األلف. ٛ
كتػػػابة اؽبمزة أف يتعػٌرؼ الطالب على ميزاف أقػول اغبركتُت يف   ٜ

 اؼبتوسطة على الواك.
 فهم

 تذكر أف يذكر الطالب خطوات كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك. ٓٔ
 تطبيق أف يكتب الطالب اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك كتابة صحيحة. ٔٔ
 ربليل أف يستنتا الطالب قاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الػػواك. ٕٔ
زة مالطالب على ميزاف أقػػػػػول اغبركتُت يف كتػػػػابة اؽبأف يتعػػػػػٌرؼ  ٖٔ

 اؼبتوسطة على الياء.
 فهم

 تذكر أف يذكر الطالب خطوات كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء. ٗٔ
 تطبيق أف يكتب الطالب اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء كتابة صحيحة. ٘ٔ
 ربليل على الياء.أف يستنتا الطالب قاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة  ٙٔ
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 (ٜملحق رقم )

  
 بعدياختبار 
 يــف

 اإلمالء
 ة الهمزة المتوسطة(مهار )

 
 

 للصف الخامـــس االبتدائي
 
 

 من أدوات الدراسة المقدمة لجامعة المدينة العالمية 
 درجة الماجستير في المناىج وطرق تدريس اللغة العربية للحصول على

 
 

 إعداد الباحث
 علي نــزيــو خلف حلمي

 
 
 

 مٕٙٔٓه/ ٖٚٗٔ
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 (ٓٔملحق رقم )
 اربختتعليمات اال

 ...........................................................................م الطالب/ ...سا
 الصف كالفصل/ ...........................................................................

 ..................................................................................اؼبدرسػػة/ 
 التػػػػاريػػخ/ ..................................................................................

 دقيقة. َٓزمن االختبػار/
 َْالدرجػة/ 

 الصف اػبامس االبتدائي.طالب / زمػػػػزيػع
 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو

 يتكوف ىذا االختبار منىذا االختبار كضع ليقيس مدل إتقانك ؼبهارات اؽبمزة اؼبتوسطة، ك 
، اختيار بدائػػػػلة ػػػػػػػأربع مفػػػػػردة، كلكل يف أربع صفحات من نوع االختيار من متعدد ( مفردةَْ)

اإلجابة وضع خ  ربت صبيع األسالة ب نصحيح، فاستعن با ْث أجب عىو الكاحد فق  
 ، كالتـز بالتعليمات اآلتية:يف نفس الورقة الصحيحة
 اكتب اظبك كفصلك يف اؼبكاف اؼبخصص. -ُ
 اكتب خب  كاضح. -ِ
 ضع اإلجابة اؼبناسبة يف اؼبكاف الصحيح. -ّ
 حاكؿ أال تًتؾ أسالة بدكف إجابة. -ْ
 

 
 الباحث                                                             

 نػػػزيػػػػو خلف حلمي علي                                                                     
 ـَُِٔق/ُّْٕ                                                            
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 (ٔٔملحق رقم )
 االختبار مفردات

 :فيما يلياإلجابة الصحيحـة ضع خطًّا تحت 
 .. أما السكوف فهو سالب اغبركة...... ك ..... ك ....اغبركات األساسية للغة العربية: .... -ُ

 الفتحة، الضمة، األلف. -الفتحػة، الضمػة، اليػػاء.                         ب -أ
 الفتحة، الػػػػػواك، الكسػرة. -د        الفتحة، الضمة، الكسرة.               -ج

 ........أقػول اغبركات يف اللغة العربية ............................................... -ِ
 السكوف. -الكسرة.              د -الضمة.            ج -الفتحة.           ب -أ
 ...................... ................يت اؽبمزة اؼبتوسطة هبذا االسم ألهنا جاءت يفظبيٌ  -ّ

 الكلمػػة.     كسػ  -ب                          الكلمة.            أكؿ -أ
 أكؿ ككس  الكلمة.  -د                              ة .    ػالكلم آخر -ج

 ......................................... الكلمات التالية نبزهتا متوسطة على ياء أم -ْ
 اء.ػػج -د             اؼبؤمن.  -ج            رمء. ػالب -ب          ة.    ػػناشا -أ
 ............................... الكلمة اليت رظبت نبزهتا اؼبتوسطة على كاك فيما يلي ىي -ٓ

 م.ػػنائ -د             اء.ػأطب -ج             الشاطئ. -ب          ؤكس.   ػػػػك  -أ
 ................................ اؽبمزة اؼبتوسطة على ألف ىي اليت رظبت على ألف يف -ٔ

 الكلمة. كس  -ب                           الكلمة.         بداية -أ
 هناية اعبملة. -د                         كس  اعبملة.          -ج

 .................................................. ة ىي اليت جاءت يفاؽبمزة اؼبتطرف -ٕ
 ر الكلمة.ػػآخ -ب                          كس  الكلمة.          -أ
 الكلمة. آخرأكؿ ك  -د                        أكؿ الكلمة.            -ج

 .........................اػػػػػر( ىػػو .......بػػعلى ياء يف كلمة )اؼبتوسطة سبب رسم اؽبمزة  -ٖ
 اؽبمزة مفتوحة كما قبلها مكسور. -ب                 ساكنة كما قبلها مكسور.  اؽبمزة -أ
 اؽبمزة  مكسورة كما قبلها مكسور. -د           اؽبمزة  مضمومة كما قبلها مكسور.   -ج
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 ................ مفتوحة كما قبلها مضمـو األهن الكلمات التالية نبزهتا على كاككاحدة من  -ٗ
 ؤ.ػػؤلػػالل-د              مسؤكؿ.   -ج             ؤمن. ػػػػاؼب -ب          ؤاد.  ػػػػػف -أ
 .....نستنتا أف اؽبمزة اؼبتوسطة ترسم على ألف إذا كانت مفتوحة كما قبلها ............. -َُ
.           -أ  مفتػػوح أك ساكن. -ب                    مفتوح أك مضمػـو
.  -مفتوح أك مكسور.                             د -ج  مكسور أك مضمـو
 ........................................ؤكؿ( رظبت نبزهتا على كاك ألهنا ػػػػكلمة )مس -ُُ
 قبلها ساكن.مفتوحة كما  -ب            مضمومة كما قبلها ساكن.           -أ
.         -ج  مفتوح.مضمومة كما قبلها  -د              ساكنة كما قبلها مضمـو
 ..................ة( من بُت البدائل اؼبطركحة ىي . الكتابة الصحيحة  لكلمة )أ ٍؼ ًء د -ُِ
 ة.أفػأءد -د   أفػػؤدة.            -ج            أفػأدة. -ب         أفاػػػدة.      -أ
 ...................نبلحظ حركتها كحركة ...........لرسم اؽبمزة اؼبتوسطة رظبان صحيحان  -ُّ
 اغبػرؼ قبلها.  -اغبرفُت بعدىا.      د -اغبرفُت قبلها.    ج -اغبرؼ بعدىا.      ب -أ
 .........................الكلمة اليت رظبت فيها اؽبمػػػػزة على خػػػبلؼ القاعػػػػدة ىي .... -ُْ
 قػػراءىات -د ىػػػػٍياىػػػػة              -مػػريٍكءىة            ج -ب           فاػػػػة.       -أ
 ......................على ياء إذا كانت  ...........تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة نستنتا أف  -ُٓ
 ما يسبقها مكسور.مكسورة أك  -ب             مضمومة كما يسبقها مفتوح.        -أ
 ساكنة كما يسبقها ساكن.    -د      مفتوحة كما يسبقها مفتوح.               -ج
 .... أشػػػػػػكاؿ......تأيت اؽبمزة اؼبتوسطة يف الكلمة على .............................. -ُٔ
 .سػػتة -د             . طبسػػة -ج               .أربعػػة -ب       .     ثػػػبلثػػػة -أ
 .................إذا كانت اؽبمزة اؼبتوسطة مضمومة كما قبلها مفتوح تكتب على ....... -ُٕ
 السطر.  -ألف.               د -كاك.                 ج -ياء.                ب -أ
 ............................الصاغبُت. رظبت اؽبمزة على ياء ألهنا . لػػػمشػػػػػائً من  الصدؽي  -ُٖ
 مفتوحة كما قبلها ساكػن. -ب            مكسورة كما قبلها مكسػػػػور.         -أ
 ساكنة كما قبلػػػػها ساكػػن. -د            مكسورة كما قبلها ساكػػن.          -ج
ػػػػػػػػأً ) كتبت كلمة -ُٗ  ...................ة الصحيحة ىي .....تاب، كالككتابةن خاطاػػػةن  (فمطمى
 مطمًااف. -د         مطماًءف.    -ًان.            جػػػمطمى  -ب      مطمًاوف.      -أ
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 .................................. ح ترسم كالتاِفػػفتان بالػ)عبء( تنوين عند تنوين كلمة -َِ
 عبأف. -د               عبان. -ج             عبانا. -ب.               عبءنا -أ
 .................... على ياء ألهنا ( رظبت اؽبمزةيف بالوعدا أ دبًشػػػٍياػىػة)إذا كعدت فقػل:  -ُِ

 ساكنة كما قبلها مكسور. -ب   مكسورة كما قبلها ياء ساكنة.                -أ
 ياء ساكنة.مضمومة بعد  -د    مفتوحة بعد ياء ساكنة ما قبلها مكسور.   -ج
 ................... ور( على ألف ألهناػػأمػػػكلمة )منبزة  ول ا(. كتبت ػػبتق ورػمأم)اؼبسلم  -ِِ

 مفتوحة كما قبلها مفتوح.  -ب                 وح.      ػػػساكنة كما قبلها مفت -أ
.           -ج  .ساكنة كما قبلها مكسور -د          مفتوحة كما قبلها مضمـو
 .........................ىي .بعد اتصاؿ اغبركؼ الكتابة الصحيحة  لكلمة )رًءى تػى ا ف(  -ِّ

 تػاف.رًءى  -د         تػػاف.     رًؤى  -ج         تاف.      رًأى  -ب         رًئىػػػػتػاف.   -أ
 .................. السابق ىيراغ ػػػردة اؼبناسبة للفػػاؼبف. وع (ػػمن اؼبوضالطالب  ....)لن .. -ِْ

 .سػػػػػػي -.              دسػػػػييا -.              جأسػػػيي -.           بإسػػػػيي -أ
 على .................. متوسطة هتانبز  )كضوءؾ( . كلمة(وءؾ للصبلة طهارة كنظافةػػػكض) -ِٓ

 واك.ػػػػػػػال -د           الياء.    –ج .             السطر -ب    األلف.       -أ
 ...................ىي ..بعد اتصاؿ حركفها ف ة(   ة )ـً ٍء ذى ػػػػة  لكلمػػػة الصحيحػػػػػػػالكتاب -ِٔ

 نة.ػػذى ػًما -د         ًماػػوذنة.      -ج         ًمػأذنة.     -ب     ًمػػؤذنة.       -أ
 . الكلمة اؼبناسبة كالصحيحة إمبلئيا ىي:( الغدال ................... عمل اليـو إُف) -ِٕ
 تػػػوٌجل. -تػػػاٌجػػػػػل.              د -تػػػػػػػػػػػؤٌجل.          ج -تػػأٌجل.           ب -أ
 الكلمة الصحيحة إمبلئيان ىي: .ليس من صفات اؼبسلم… ..................…… -ِٖ

 .تشاءـكال –د         .     مائلتشا -.          جتشػاـؤال -ب    .      تشأـكال -أ
 ......................رظبت اؽبمزة متوسطة على ياء ألهنا  حيوانات مفًتسة(. ذئاب)ال -ِٗ

.ػػػة كمػساكن -أ  مكسورة كما قبلها ساكن. -ب                     ا قبلها مضمـو
.   -ج  ور.ػػػمفتوحة كما قبلها مكس -د                  مفتوحة كما قبلها مضمـو
 :وح ىيػا مفتػػػة كما قبلهػة ساكنػزة متوسطػػػالكلمة اؼبشتملة على نب –َّ

 دكء.ػى -د              السؤاؿ. -ج              نشأة.    -ب        فأس.     -أ
 

1 
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 ىي: ان ػػػػبلئيػػإم صحيحةالة ك ػػاؼبناسب كلمةال. و(ػ..على عمل أتقن.................. نٍ ػػػ)مى  -ُّ
 ابأ.دى  -دب.            اى دى  -ج               ب.ءى دى  -ب      ب.    أى دى  -أ
 .............. س( نبزهتا على ياء ألهنا ساكنة كما قبلهاػالكذب( كلمة )باٍ اػبصاؿ س ػٍػ)با -ِّ

 .نػساك -دمكسور            -.             جمضمـو -.         بوحػمفت -أ
( على الواك ألهنا مضمومة كما ـؤي ػػػي.كتبت اؽبمزة يف )كتاب ا(بهم علمأ ـ اؼبصلُتؤي ػػػػػ)ي -ّّ

 ......................قبلها.......................
 . نػساك -.           دوحػػػمفت -.             جمكسور -.       بـوػػػػمضم -أ
 ىي: اؼبناسبة للفراغ السابق كلمةال. ...(..................د اغبيوانات ...شد أس)األ -ّْ

 جأرة. -د        راة.     ػج -ج               جرءة. -ب   جرأة.         -أ
 .............................. كاك ألهنا علىة )رؤكس( ػػػكلمرظبت اؽبمزة اؼبتوسطة يف   -ّٓ

 مضمومة كما قبلها ساكن. -ب.                    مضمومة كما قبلها مضمـو -أ
 .مضمومة كما قبلها مفتوح -د.                     ساكنة كما قبلها مضمـو -ج
 ................................... زهتا مفتوحة كما قبلها ساكنػػالتالية نبكلمات أم ال-ّٔ

 مأمور.  -د            زأين.   ػج -ج               يأمر. -ب       أؿ.    ػػس -أ
 ................. ما قبلهانستنتا أف اؽبمزة اؼبتوسطة ترسم على الواك إذا كانت مضمومة ك -ّٕ

 .، أك مفتوحمكسور، أك مضمـو -ب                      .فق  مضمـومفتوح، أك  -أ
، أك مكسور.             د -ج  صبيع ما سبق.  -ساكن، أك مضمـو
 ......................... ( تصبح الكلمةـى  ٍس ءى لػػػػ ةركؼ التالية متصلة )ػعند كتابة اغب -ّٖ

 مسألة. -مسالة.              د -مسؤؿ.             ج -مساءلة.        ب -أ
 ..........تأيت اؽبمزة اؼبتوسطة على ................................................. -ّٗ

األلف كالواك كالياء كالسطر.                 -األلف كالواك كالياء.                             ب -أ
 الياء كالواك فق . -الواك كالياء كالسطر.                            د -ج

 .....أحدد اغبرؼ الذم تكتب عليو اؽبمزة اؼبتوسطة بناء على قاعدة ................... -َْ
 .اختبلؼ اغبركتُت -د    .سباثل اغبركتُت -ج    .أقػػول اغبركتُت -ب  . أضعف اغبركتُت -أ

 ،،،، نتهت األسالةا
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 (ٕٔملحق رقم )
 نموذج إجابة االختبار البعدي

رقم 
 السـؤال

رقـم   اإلجابة     
 السـؤال

 اإلجابة
 د ج ب أ د ج ب أ

ٔ   √  ٕٔ   √  
ٕ   √  ٕٕ √    
ٖ √    ٕٖ √    
ٗ √    ٕٗ  √   
٘ √    ٕ٘  √   
ٙ  √   ٕٙ    √ 
ٚ  √   ٕٚ  √   
ٛ √    ٕٛ  √   
ٜ √    ٕٜ    √ 

ٔٓ  √   ٖٓ √    
ٔٔ    √ ٖٔ √    
ٕٔ √    ٖٕ   √  
ٖٔ    √ ٖٖ   √  
ٔٗ   √  ٖٗ √    
ٔ٘  √   ٖ٘ √    
ٔٙ  √   ٖٙ   √  
ٔٚ  √   ٖٚ    √ 
ٔٛ   √  ٖٛ    √ 
ٜٔ  √   ٖٜ  √   
ٕٓ  √   ٗٓ  √   
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 (ٖٔملحق رقم )
 خطاب إلى السادة محكمي االختبار البعدي

 ....... كفقو ا...الدكتور/ .....................................................سعادة 
 كفقو ا.. ...................................................اؼبشرؼ الًتبوم/ .... اؼبكـر

 كفقو ا................. .اؼبكـر األستػاذ/ .............................................
 السبلـ عليكم كرضبة ا كبركاتو

 تنمية مهاراتفاعلية إسًتاتيجيات التعلم النش  يف ) لباحث بإعداد دراسة علمية عنواهنايقـو ا
(، كمن أدكات الدراسة إعداد اؼبملكة العربية السعوديةببتدائي الصف اػبامس اال بلء لدل طبلبػػػػاإلم

اختبار بعػػػدم )ربصيلي(، أم بعد تدريس الوحدة الدراسية اددة كىي دركس )اؽبمزة اؼبتوسطة( يف  
كتاب لغيت اعبميلة اؼبقرر على طبلب الصف اػبامس االبتدائي باؼبملكة العربية السعودية عاـ 

 الباحث من خبلؿ االختبار البعدم إُف: كيهدؼ ق.ُّْٕق/ُّْٔ
 التعرؼ على مدل ربقق األىداؼ اددة من اؼبادة العلمية. -ُ
 )التحصيل الدراسي(. مستول اؼبتغَت التابعقياس  -ِ
 )التحصيل(. قارنة اتموعة التجريبية باتموعة الضابطة يف اؼبتغَت التابعم -ّ

 :تيةيف ضوء األبعاد اآلو الباحث من سعادتكم االطبلع على االختبار إلبداء الرأم في كيأمل
 مدل كضوح تعليمات االختبار. -ُ
 مدل صحة صياغة العبارات كدقتها كارتباطها باؼبهارات اليت تقيسها. -ِ
 مدل مناسبة اللغة اؼبستخدمة يف االختبار لعمر الطبلب. -ّ
 كاألسلوبية لفقرات االختبار.السبلمة اللغوية كالنحوية  -ْ
 الختبار.لفقرات االسبلمة اللغوية كالنحوية كاألسلوبية  -ٓ
 ...............................التخصص/ .. .............................../ االسػم

 .............................الدرجة العلمية/ .......... ............... الكلية/ اؼبدرسة/
كيسر الباحث أف يتقدـ لسعادتكم جبزيل الشكر كالتقدير على حسن تعاكنكم، كيرحب دبا 

 تبدكف من آراء كمبلحظات.
 الباحث                      كالتقدير كتفضلوا بقبوؿ فائق االحًتاـ                     
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 (ٗٔملحق رقم )
 معامل السهولة والصعوبة لالختبار البعدي

 ََُ xعدد أفراد االختبار  ÷ عدد اإلجابات الصحيحة معامل السهولة =
 معامل السهولة – (ٓٓٔ)=    معامل السهولة – ُ معامل الصعوبة =

 مفردات
 االختبار

  معامـــــــل السهــــــولة
 %النسبة  اإلجـــراء % معامل الصعوبة

ٔ ُٖ ÷ َِ x ََُ ٜٓ َُ 
ٕ ُٔ ÷ َِ x ََُ ٛٓ َِ 
ٖ ُٓ ÷ َِ x ََُ ٚ٘ ِٓ 
ٗ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
٘ ُّ ÷ َِ x ََُ ٙ٘ ّٓ 
ٙ ُُ ÷ َِ x ََُ ٘٘ ْٓ 
ٚ ُٓ ÷ َِ x ََُ ٚ٘ ِٓ 
ٛ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٜ ُّ ÷ َِ x ََُ ٙ٘ ّٓ 

ٔٓ َُ ÷ َِ x ََُ ٘ٓ َٓ 
ٔٔ ُُ ÷ َِ x ََُ ٘٘ ْٓ 
ٕٔ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٖٔ ُْ ÷ َِ x ََُ ٚٓ َّ 
ٔٗ ٖ ÷ َِ x ََُ ٗٓ َٔ 
ٔ٘ ُّ ÷ َِ x ََُ ٙ٘ ّٓ 
ٔٙ َُ ÷ َِ x ََُ ٘ٓ َٓ 
ٔٚ ُٓ ÷ َِ x ََُ ٚ٘ ِٓ 
ٔٛ ٔ ÷ َِ x ََُ ٖٓ َٕ 
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ٜٔ َُ ÷ َِ x ََُ ٘ٓ َٓ 
ٕٓ ُْ ÷ َِ x ََُ ٚٓ َّ 
ٕٔ ُْ ÷ َِ x ََُ ٚٓ َّ 
ٕٕ ٖ ÷ َِ x ََُ ٗٓ َٔ 
ٕٖ َُ ÷ َِ x ََُ ٘ٓ َٓ 
ٕٗ ُّ ÷ َِ x ََُ ٙ٘ ّٓ 
ٕ٘ ُٓ ÷ َِ x ََُ ٚ٘ ِٓ 
ٕٙ ٖ ÷ َِ x ََُ ٗٓ َٔ 
ٕٚ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٕٛ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٕٜ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٖٓ ٗ ÷ َِ x ََُ ٗ٘ ٓٓ 
ٖٔ ُّ ÷ َِ x ََُ ٙ٘ ّٓ 
ٖٕ ُّ ÷ َِ x ََُ ٙ٘ ّٓ 
ٖٖ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٖٗ ُِ ÷ َِ x ََُ ٙٓ َْ 
ٖ٘ ُُ ÷ َِ x ََُ ٘٘ ْٓ 
ٖٙ ُُ ÷ َِ x ََُ ٘٘ ْٓ 
ٖٚ ٗ ÷ َِ x ََُ ٗ٘ ٓٓ 
ٖٛ ٔ ÷ َِ x ََُ ٖٓ َٕ 
ٖٜ ٔ ÷ َِ x ََُ ٖٓ َٕ 
ٗٓ َُ ÷ َِ x ََُ ٘ٓ َٓ 

 ٓٛٙٔ ٕٖٕٓ المجمـــــــوع
 % ٕٗ % ٛ٘ ام(ـالمعامل ككل )الع
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 (٘ٔملحق رقم )
 معامل التمييز لالختبار البعدي

 ٓٓٔ xة مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة الضعيف –مجموع اإلجابات الصحيحة للمجموعة المتفوقة 
 عدد أفراد إحدى المجموعتين    

 

 مفردات
 االختبار

 زمعامل التمييـ راءاإلجــــ
% 

 قوة معامل التمييز
 

ٔ َُ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٗٓ جيد جدا 
ٕ ٗ – ٕ   ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٖ ٗ – ٔ ÷ َُ x ََُ ٖٓ  جيد 
ٗ ٕ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
٘ َُ – ٖ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٙ ٕ – ْ  ÷َُ x ََُ ٖٓ  جيد 
ٚ ٗ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٖٓ  جيد 
ٛ ٕ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٜ ٖ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٖٓ  جيد 

ٔٓ ٔ – ْ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٔٔ َُ – ٖ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٕٔ َُ – ٖ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٖٔ ٖ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٔٗ ٓ – ّ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٔ٘ ٖ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٖٓ جيد 
ٔٙ ٔ – ْ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٔٚ ٗ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٖٓ  جيد 
ٔٛ ْ – ِ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٜٔ َُ – ٕ  ÷َُ x ََُ ٖٓ جيد 



253 
 

ٕٓ ٖ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٕٔ ٖ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٕٕ ٓ – ّ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٕٖ َُ – ٕ  ÷َُ x ََُ ٖٓ جيد 
ٕٗ ٖ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٖٓ جيد 
ٕ٘ ٗ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٖٓ  جيد 
ٕٙ ٓ – ّ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٕٚ ٕ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٕٛ ٖ – ْ  ÷َُ x ََُ ٗٓ جيد جدا 
ٕٜ ٖ – ْ ÷ َُ x ََُ ٗٓ جيد جدا 
ٖٓ ٔ – ّ  ÷َُ x ََُ ٖٓ جيد 
ٖٔ ٗ – ْ  ÷َُ x ََُ ٘ٓ جيد جدا 
ٖٕ َُ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٗٓ جيد جدا 
ٖٖ ٕ – ٓ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٖٗ ٗ – ّ  ÷َُ x ََُ ٙٓ جيد جدا 
ٖ٘ َُ – ٔ  ÷َُ x ََُ ٗٓ جيد جدا 
ٖٙ ٖ – ّ  ÷َُ x ََُ ٘ٓ جيد جدا 
ٖٚ ٕ – ِ  ÷َُ x ََُ ٘ٓ جيد جدا 
ٖٛ ٓ – ُ  ÷َُ x ََُ ٗٓ جيد جدا 
ٖٜ ْ – ِ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 
ٗٓ ٔ – ْ  ÷َُ x ََُ ٕٓ مقبوؿ 

 ٓٙٔٔ المجموع
 % ٜٕ معامل التمييز العام
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 (ٙٔق رقم )حمل
 درجات االختبار البعدي للمجموعتين: التجريبية والضابطة

 المجموعة الضابطة    المجموعة التجريبية
 الدرجة العينة الدرجة العينة

ٔ ٕ٘ ٔ ٕٔ 
ٕ ٕٚ ٕ ٕٕ 
ٖ ٕٛ ٖ ٕٖ 
ٗ ٕٚ ٗ ٕٔ 
٘ ٕ٘ ٘ ٕٗ 
ٙ ٕٛ ٙ ٔٙ 
ٚ ٔٚ ٚ ٖٔ 
ٛ ٔ٘ ٛ ٖٔ 
ٜ ٔ٘ ٜ ٕٔ 

ٔٓ ٔٛ ٔٓ ٔٙ 
ٔٔ ٔٚ ٔٔ ٔ٘ 
ٕٔ ٔٛ ٕٔ ٔٙ 
ٖٔ ٖٓ ٖٔ ٔٙ 
ٔٗ ٜٔ ٔٗ ٔٙ 
ٔ٘ ٜٔ ٔ٘ ٔ٘ 
ٔٙ ٔ٘ ٔٙ ٔ٘ 
ٔٚ ٜٔ ٔٚ ٔ٘ 
ٔٛ ٔ٘ ٔٛ ٖٔ 
ٜٔ ٔٗ ٜٔ ٕٔ 
ٕٓ ٔٚ ٕٓ ٔ٘ 
ٕٔ ٔ٘ ٕٔ ٖٔ 
ٕٕ ٔٛ ٕٕ ٔٙ 
ٕٖ ٔٗ ٕٖ ٕٔ 
ٕٗ ٕٕ ٕٗ ٔٚ 
ٕ٘ ٕٖ ٕ٘ ٖٔ 
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 (ٚٔملحق رقم )
 درجات طالب المجموعة التجريبية في االختبارين: القبلي والبعدي

 االختبار البعدي  االختبار القبلي
 الدرجـة الطالب الدرجــة الطالب

ٔ ٜ ٔ ٕ٘ 
ٕ ٙ ٕ ٕٚ 
ٖ ٔٓ ٖ ٕٛ 
ٗ ٔٔ ٗ ٕٚ 
٘ ٙ ٘ ٕ٘ 
ٙ ٜ ٙ ٕٛ 
ٚ ٔٔ ٚ ٔٚ 
ٛ ٔٔ ٛ ٔ٘ 
ٜ ٕٔ ٜ ٔ٘ 

ٔٓ ٕٔ ٔٓ ٔٛ 
ٔٔ ٕٔ ٔٔ ٔٚ 
ٕٔ ٕٔ ٕٔ ٔٛ 
ٖٔ ٖٔ ٖٔ ٖٓ 
ٔٗ ٔٗ ٔٗ ٜٔ 
ٔ٘ ٔٗ ٔ٘ ٜٔ 
ٔٙ ٔٗ ٔٙ ٔ٘ 
ٔٚ ٔ٘ ٔٚ ٜٔ 
ٔٛ ٔٙ ٔٛ ٔ٘ 
ٜٔ ٔٙ ٜٔ ٔٗ 
ٕٓ ٜ ٕٓ ٔٚ 
ٕٔ ٔ٘ ٕٔ ٔ٘ 
ٕٕ ٔٗ ٕٕ ٔٛ 
ٕٖ ٔٓ ٕٖ ٔٗ 
ٕٗ ٔ٘ ٕٗ ٕٕ 
ٕ٘ ٔٚ ٕ٘ ٕٖ 
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 (ٛٔملحق رقم )
 ف بيانات الطالبو حسب كش العمر الزمني لطالب المجموعتين بالشهور

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 العمر أفراد العينة العمر أفراد العينة

ٔ ٕٔٛ ٔ ٕٔٙ 
ٕ ٕٔٛ ٕ ٕٔٚ 
ٖ ٖٔٓ ٖ ٖٔٔ 
ٗ ٕٔ٘ ٗ ٕٕٔ 
٘ ٕٜٔ ٘ ٖٔٓ 
ٙ ٖٔٓ ٙ ٕٔٗ 
ٚ ٖٔٔ ٚ ٕٔٙ 
ٛ ٕٕٔ ٛ ٕٜٔ 
ٜ ٖٕٔ ٜ ٖٔٓ 

ٔٓ ٖٔٓ ٔٓ ٕٔٙ 
ٔٔ ٖٔٚ ٔٔ ٕٖٔ 
ٕٔ ٖٖٔ ٕٔ ٖٔٓ 
ٖٔ ٖٖٔ ٖٔ ٖٔٓ 
ٔٗ ٕٔٓ ٔٗ ٖٔٔ 
ٔ٘ ٕٔ٘ ٔ٘ ٕٔٗ 
ٔٙ ٖٔٓ ٔٙ ٖٕٔ 
ٔٚ ٕٔٚ ٔٚ ٕٔٗ 
ٔٛ ٖٔٓ ٔٛ ٕٔٙ 
ٜٔ ٕٔ٘ ٜٔ ٕٜٔ 
ٕٓ ٕٔٚ ٕٓ ٖٔٓ 
ٕٔ ٕٔٛ ٕٔ ٕٔٙ 
ٕٕ ٖٔٔ ٕٕ ٖٔٔ 
ٕٖ ٕٔٛ ٕٖ ٕٔٗ 
ٕٗ ٕٔٙ ٕٗ ٕٔٚ 
ٕ٘ ٕٔٛ ٕ٘ ٕٕٔ 
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 (ٜٔملحق رقم )
 .ةـدليل المعلم للدروس المطبق -ٜ

 .األنشطـة الطالبيــــة -ٓٔ
 .أوراق العمــل -ٔٔ
 .ستراتيجيات المستخدمة في الدروس المطبقةاإل -ٕٔ

 مسرحة اؼبنها. إسًتاتيجية -ُ
 الواحدة. إسًتاتيجية الدقيقة -ِ
 إسًتاتيجية جدكؿ التعلم. -ّ
 إسًتاتيجية العصف الذىٍت. -ْ
 إسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار. -ٓ
 إسًتاتيجية لعب األدكار. -ٔ
 إسًتاتيجية التعلم باللعب. -ٕ
 إسًتاتيجية التعلم التعاكين. -ٖ
 إسًتاتيجية الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان. -ٗ
 إسًتاتيجية خرائ  اؼبفاىيم. -َُ
  ارؾ.إسًتاتيجية فكر. زاكج. ش -ُُ
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 اندرس األول
 الهمــزة المتوسطة )درس عــام(

 

 أىداف الدرس:
تعالى بعد إنجاز نشاطات ىذا الدرس أن يكون قادراً على يتوقع من الطالب بمشيئة اهلل 

 أن:
 يذكر اغبركات األساسية يف اللغة العربية. -ُ
 يتعرؼ على أقول اغبركات يف اللغة العربية. -ِ
 يتعرؼ على سبب تسمية اؽبمزة اؼبتوسطة هبذا االسم. -ّ
 (.ياءالواك، اللف، األزة اؼبتوسطة على )ػػبُت أنواع اؽبمز ػػػػيبيٌ  -ْ
 .(الياء)األلف، الواك، لمات من عنده ربتوم على نبزة متوسطة على يذكر ك -ٓ
 ول اغبركتُت.ػعلى قاعدة أقؼ يتعرٌ  -ٔ
 .(الياء)األلف، الواك، يستخرج الكلمات اليت ربتوم على نبزة متوسطة على  -ٕ
 .كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة  يذكر الطالب خطوات -ٖ

 

 ىـاحلصـت األون
 

 

 اإلجراءات واألنشطـة:
 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 

 الوسائل المستخدمة زمن التنفيذ عنوان الدرس
 

 )عاـ( اؼبتوسطةاؽبمزة 

 

 أربػػػػػع
 حصص

 )الِبكجكتور(العرض جهاز 
 الطالب + كتاب النشاطكتاب 

 أكراؽ عملدليل اؼبعلم + 
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كيقـو اؼبعلم بتهياة الطبلب كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات، 
 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكرب

تناقش اؼبكتسبات السابقة عند  ،كذلك من خبلؿ كرقة عمل قصَتة كسريعة د:ــــالتمهيثانياً: 
  .باستخداـ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة(الطبلب 

 إسًتاتيجية مسرحة اؼبنها )اؼبسرح التعليمي(. -ُثالثاً: اإلستراتيجية المستخدمة: 
 لعب األدكار.إسًتاتيجية  -ِ

 رابعــاً: العــــرض:
تناقش موضوع اؽبمزة اؼبتوسطة  )مسرحية تعليمية( كذلك من خبلؿ عرض الدرس على ىياة

 تور( مع توجيو كمتابعة من اؼبعلم.، كذلك باستخداـ جهاز العرض فوؽ الرأس )الِبكجكبشكل عاـ
 

 الهمزة تبحث عن مأوى لها!
حارت )اؽبمزة اؼبتوسطة( أين تذىب، فالكلمات اؼبصطفة أمامها كثَتة، كعليها أف زبتار 

على السطر، أـ فوؽ كاك، أـ فوؽ ألف، أـ فوؽ كرسي اؼبوقع الذم هبب أف تقف فيو، ىل تقف 
 )ياء(!

تعاِف يا عزيزيت، كبن يف أمس اغباجة إليًك، فوجودًؾ معنا يظهرنا على  وصاحت الكلمات:
 أكمل كجو، كيتيح الفرصة لقرَّائنا األعزاء كي يقرأكنا قراءة صحيحة، ال غبنى فيها كال اعوجاج.

قولونو حق اؼبعرفة، كلكن ما وبزنٍت ىو اؼبكاف الذم أعرؼ ما ت قالت الهمزة المتوسطة:
 عليَّ أف أقف فيو.

 ا أكثر فسوؼ تعرفُت مكانًك سبامان.ال داعي للحَتة، فأنًت إف اقًتبيت منَّ  قالت الكلمات:
ككيف أكوف اؽبمزة اؼبناسبة يف اؼبكاف اؼبناسب، كاالحتماالت اليت أمامي  قالت الهمزة:

 تكاد تضيعٍت.
 ؟ ىل تعرفُت الفتحة كالكسرة كالضمة الكلمات:قالت 

، كلكن ما عبلقتها حبديثنا إهنا اغبركات اليت تزين حركفكنَّ .. طبعان أعرفها أجابت الهمزة:
 كيف ؟  سألت الهمزة:  كل العبلقة.  قالت الكلمات:  ىذا ؟

 لقد أصبعت تلك اغبركات على انتخاب )الكسرة( ملكةن دائمةن ؽبن، أجابت الكلمات:
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على أف تكوف )الضمة( كزيرةن ؽبا، أما )الفتحة( فهي تأيت بعدنبا يف اؼبنصب، ْث يأيت )السكوف( 
 بعد اعبميع، كىو اؼبنتمي إُف جنسو آخر، كىبالف ما سبقو بصمتو كىدكئو.

 صبيله .. كلكن ىل أننت متأكدات من اتفاقهن صبيعان على ذلك ؟ قالت الهمزة:
 أجل. قالت الكلمات:

 أعٍت .. إهننَّ لن يتصارعن ؾبددان حوؿ الزعامة. لهمزة:استأنفت ا
، كال يبكن الحداىنَّ أف تطغى على األخرل،  قالت الكلمات: أبدان .. فهنَّ يف تفاىمو تاـو

أك تعتدم على موقعها الذم تتمسك بو، ألفَّ أم خلل يف ىذا الًتتيب يوقعنا يف مواقف كبن يف 
 غٌت عنها.

داـ األمر كذلك فدعوين أستفسر: كيف أستفيد من ىذا  حسنه .. ما قالت الهمزة:
 التسلسل الرئاسي ؟

أنًت تعلمُت اف الكسرة تتمسك بالنِبة )كرسي، الياء(، كالفتحة ال  أجابت الكلمات:
 تصادؽ إال من اغبركؼ غَت األلف، أما الضمة فيهمها بالدرجة األكُف حرؼ الواك.

 ذلك حتمان. كبلـه معقوؿه .. أنا أدرؾي   قالت الهمزة:
كعلى ىذا األساس .. اقًت  من اؼبكاف الذم خيصص لًك بُت  تابعت الكلمات حديثها:

اغبركؼ، فانظرم إُف حركتًك، كحركًة ما قبلًك، ْث اختارم اغبركة األقول، كاجلسي باطمانافو فوؽ 
 اغبرؼ الذم يناسبًك.
 مثلةن.ما زاؿ األمر غامضان بالنسبة إِفَّ، .. أريدي أ قالت الهمزة:

 انظرم إِفَّ يا عزيزيت.. ما حركة حرؼ اؼبيم لدمَّ؟ قالت كلمة )ُمــْؤنـس(:
 الضمة. أجابت الهمزة:
 كحركتًك يف اؼبكاف الذم ستستقرين فيو؟ قالت الكلمة:
 كأيهما أقول؟ سألت الكلمة:  السكوف. قالت الهمزة:
 الضمة طبعان .. إهنا أقول من السكوف. قالت الهمزة:

إذف يا عزيزيت سنميدًَّؾ حبرؼ كاكو كي وبملًك  )مؤنس( وىي تجيب: ضحكت كلمت
 فوقو.

 كماذا عن اغبركتُت األخريُت؟ قالت الهمزة:
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اتبعي الطريقة نفسها.. قارين بينهما، كاتبعي األقول، فإف كانت ىناؾ  أجابت الكلمات:
نِبة )كرسي، ياء(  فتحة كسكوف فأنًت على ألفو حتمان، كإف كانت ىناؾ فتحة ككسرة فأنًت على

.  من دكف شك 
 مثل ماذا؟ سألت الهمزة:

 مثل: )يأكل، أسأؿ، يان، سال( كىكذا.... قالت الكلمات:
 اقًتبت اؽبمزة أكثر فأكثر من الكلمات، كقد بدت عليها مبلمح االرتياح..

أشكر لكنَّ مساعدتكنَّ، لقد عرفت مكاين، فأفسحن اتاؿ ِف، كي أجلس بينكنَّ،  قالت:
 كأسبِّم رسم كتابتكنَّ.  

 المصدر:
، ُ، اؽبمزة تبحث عن مأكل ؽبا! ... قصص لغوية مبتكرة لؤلطفاؿ، طأبو طوؽ موفق

 ـ(. عِب اإلنًتنت.  َُُِ)سوريا: دار أ  الفداء العاؼبية للنشر كالتوزيع، 
    

 
 خامساً: التقـــويم:

 وذلك من خالل )إستراتيجية لعب األدوار(.
 يعلن اؼبعلم:

 اؽبمزة اؼبتوسطة؟دكر من الذم يستطيع أف يبثل 
 ؟دكر الكلماتكمن يبثل 
 ؟دكر كلمة مؤنسكمن يبثل 

 . ربدث عملية التعلم بإذف اكمن خبلؿ إعادة اؼبسرحية عدة مرات 
 .األخطاءكتتمثل عملية التقومي يف عملية اؼبتابعة كالتوجيو كتصويب 

 

 سادساً: الواجب المنزلي:
 ِ، ُكتاب النشاط رقم )الظاىرة اإلمبلئية(  
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 احلصـت انثانيـت
 

 

 أ                      
 
 س
 
 ت
 
 ت  ن

 
 ب   ج

 
 ن
 
   يس  ـف

 واألنشطـة:اإلجراءات 
 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 

كيقـو اؼبعلم بتهياة كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، ، تعاكنية يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات
 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكربالطبلب 

 داـ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة(. باستختناقش اؼبكتسبات السابقة كرقة عمل  د:ــالتمهيثانياً: 
 ثالثـــًا: العرض:

 السؤاؿ اؼبرفق: الشكل اآليت جيدان، ْث استنتا إجابة اقػػػرأ عزيزي/ الطالب الماىــر:

 

ت ـ
 
ن
 
ت
 
س :أ 

 
 ج

ركات، ويناسبها ............، مثل كلمة ...........، حركة .......... ىي أقوى الحـ
ويناسبها ................، مثل كلمة ..............، ثم وتليها ................، 

..............، ويناسبها ...........، مثل كلمة ............. ، أما السكون 
 ـركة.ــفهي............ الح

 الدرجة المجموعة
 

...............
.. 

 

 َُ 
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 يـصهـاط فـنش 

 بـا نهعـا بنـهي
 لعبة البطاقات التعليمية.اسم اللعبة: 

  .اؽبمزة اؼبتوسطة المهارة:
                                             صباعي. التنفيذ: آلية
 .دقيقتاف لكل ؾبموعة ن:ــالزم

 إسًتاتيجية التعلم باللعب. اإلستراتيجية المستخدمة:
 .كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة  الطالب خطوات يذكرأف  الهدف منها:
 وصف اللعبة:

، كتابة اؽبمزة اؼبتوسطةالعامة لطرؽ العليها  تتكوف اللعبة من طبس بطاقات تعليمية مكتوبه 
، كعلى كل ؾبموعة أف زبرج طالبُت ليتعاكنا سويان يف ترتيب البطاقات أماـ كىي مبعثرة كغَت مرتبة

باقي الطبلب خبلؿ دقيقتُت، كاتموعة الفائزة ىي اليت ترتب البطاقات لتصل إُف الطريقة الصحيحة 
 : الشكل اآليتلكتابة اؽبمزة، كيف الزمن ادد كما يف

 

 

 )    ( أُقـارُن بين الحركتين لتحديد أقواىما.
 

 )    ( ُأحدد حركة الحرف الذي قبل الهمزة.
 

)    ( ُأحدد الحرف الذي يناسب أقوى 
 الحركتين.

 

 )    ( ُأحدد حركة الهمزة.
 

 )    ( َأْكُتُب الهمزة على الحرف المناسب.
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 احلصت انثانثت
 

 ورقــت عمـم
 أَ ــطــُف الخـــتـَشِ ـَأكْ 

                                         .اؽبمزة اؼبتوسطةالمهارة: 
            الصحيحة كاػباطاة.اؼبتوسطة بُت كتابة اؽبمزة  أف يبيز الطالبالهدف: 

 الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان.اإلستراتيجية: 
 صباعي.آلية التنفيذ: 

 دقائق. ٓالزمن: 
 عزيزي/ الطالب النشط.

، ، الواك، الياء، السطر(األلف)أمامك ؾبموعة من اعبمل تشتمل على كلمات هبا نبزة متوسطة على 
تعُت الكلمة اؼبهموزة، ْث كالبعض من ىذه الكلمات كيًتبى بشكلو غَت صحيح، فما عليك إالَّ أف 

 ( أماـ الكلمة اػباطاة مع بياف سبب اػبطأ:xلمة الصحيحة، كعبلمة )( اماـ الكتضع عبلمة )
 

 الكلمة  الجملة
 

 X سبب الخطــأ 

     يَــْئــوي اإلنساُن إلى وطنو.
يضم سطح المملكة أربعة أقاليم 

 رئيسة

    

     تَــأَلـم المريُض من الجرحِ 
     قابلت المسأول عن الشركة 

     اللغو. يَـْنـئَــى المسلم عن
     المروءة من صفات المسلم

     ترحل الطيور شتاًء إلى البالد الدافـــأة
     أجاب الطالب على السؤال بطالقةٍ 

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ٖ 



265 
 

 احلصـت انرابعــت
 

 فصهي قـتطبي                               

                     بأنواعها اؼبختلفة.إتقاف اؽبمزة اؼبتوسطة الهدف: 
 الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان. اإلستراتيجية المستخدمة:

 صباعي. آلية التنفيذ:
 دقائق. َُ ن:ــالزم

 الكلمات حسب الجدول المرفق: األمثلة اآلتية ثم صنِّفْ  أْ رَ ــــقْ عزيزي/ الطالب النشط.. ا
 






























 ىمزة متوسطة على الياء ىمزة متوسطة على الواو ىمزة متوسطة على األلف

.......................... 

.......................... 

.......................... 

........................... 

........................... 
............................... 

........................... 
........................... 
........................... 

 





 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ٗ 

 ؤمنــــون أخـــــوة. ـإنما الم -ٔ
 استأذن الطالب من معلمو.             -ٕ
 احـــــذر مصاحبة اللئيــم.                      -ٖ
 ون.         ــأمـدخلت امرأة على الخليفة الم -ٗ
 .بئس االسم الفسوق بعد اإليمــــان -٘
 ادة.ــأيها المثلث أنت تزعجني برؤوسك الح -ٙ
 .ينأى المسلم عن األذى -ٚ
 البيئة نظيفـة. فلنحافظ على -ٛ
 التعاون من صفات المــؤمــن. -ٜ
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 اندرس انثاني
 الهمزة المتوسطة على األلف

 

 

 أىداف الدرس:
 بعد إنجاز نشاطات ىذا الدرس أن يكون قادراً علىتعالى يتوقع من الطالب بمشيئة اهلل 

 أن:
 األلف.يتعرؼ على اؽبمزة اؼبتوسطة على  -ُ
 يذكر كلمات من عنده ربتوم على نبزة متوسطة على األلف. -ِ
 يرسم اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف رظبان صحيحان. -ّ
 يستخرج الكلمات اليت ربتوم على نبزة متوسطة على األلف. -ْ
 يعلل سبب كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. -ٓ
 يستنتا قاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. -ٔ

 

 ىـاألون تــاحلص
 

 

 ة:ـاإلجراءات واألنشط
 :وتهيئة الطالب تنظيم الفصلأواًل: 
كيقـو اؼبعلم بتهياة الطبلب كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات، يتم 
 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكرب

 المستخدمةالوسائل  زمن التنفيذ عنوان الدرس
 

 اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف

 

 ثبلث
 حصص

 )الِبكجكتور(العرض جهاز 
 الطالب + كتاب النشاطكتاب 

 أكراؽ عملدليل اؼبعلم + 
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كذلك دبراجعة اؼبكتسبات )اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف( يبهد اؼبعلم للدرس  د:ــالتمهياً: ــثاني
ما أقول اغبركات؟ ما اغبرؼ اؼبناسب  ؾبموعة من األسالة القصَتة كالسريعة مثل:السابقة، من خبلؿ 

 لكل من الكسرة كالضمة كالفتحة؟
  .K.W.Lإسًتاتيجية جدكؿ التعلم ثالثـــاً: اإلستراتيجية المستخدمة: 

 العـــرض:رابعــاً: 
 على النحو اآليت: (K.W.L)إسًتاتيجية جدكؿ التعلم الدرس من خبلؿ  عرضم بيقـو اؼبعل

 .الطالب النجيب /عزيزي
اكتب ما تعرفو عن اؽبمزة اؼبتوسطة على  (K.W.L)إسًتاتيجية جدكؿ التعلم من خبلؿ 

إف شاء  هناية الدرستو عن ىذه اؽبمزة يف كما الذم تعلم ،عنها وأف تعرفاأللف، كماذا تريد 
 اعبدكؿ اؼبرفق.، كذلك يف ا
 اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. المهـــــارة: -ُّ
 اؽبمزة اؼبتوسطة يف الدرس. من معارؼ سابقة عنالطالب توظيف ما اكتسبو  دف:ــــاله -ُْ
 صباعي. آلية التنفيذ: -ُٓ
 دقائق. ّ ن:ـــالزمـ -ُٔ

 

(K) مــاذا أعـرف؟ (W) ماذا أريد أن أعــرف؟ (L) مـاذا عـرفت؟ 
 

.......................... 

.......................... 
........................... 
........................... 

 

........................... 
........................... 

 

 مــاذا أعـرف؟: (K)الخطوة األولى: 
اؽبمزة اؼبتوسطة  لومات عنكربفيزىم على كتابة ما يعرفونو من مع قاـ اؼبعلم بتشجيع الطبلب

الذم يسجلونو كيكتبو على السبورة، كيتابع ما على األلف، ككاف اؼبعلم ينصت لبعضهم ؼبعرفة بعض 
 يكتبو بعضهم كيصوب األخطاء إف كجدت. 

 :رف؟ــماذا أريد أن أع (W) :الخطوة الثانية
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إُف أف ما كتبوه يف العمود األكؿ ليس كل شيء يف اؼبوضوع، كلكن  وطبلبكجو اؼبعلم انتباه 
يبكن أف يفكركا كيسجلوا نقاط أخرل غَت كاضحة ؽبم، كسوؼ وبصلوف على إجابات ألسالتهم من 

 خبلؿ مناقشة كعرض الدرس.
 بعد االنتهاء من الخطوة الثانية:

تموعة من الكلمات كاعبمل باكربوينت( ال)ان للدرس من خبلؿ برناما عرض اؼبعلم ـيقد
 ، كىو كاآليت:كاغبركؼ اليت ربتوم على نبزة متوسطة على األلف

 أُ الجمَل اآلتية وَأكتُب الكلمة التي بها ىمزة متوسطة على األلف في العمود المقابل:ــرَ َأقْ 
 

 الكلمة لةــــــالجم م
 

 كلأٍ ػنى  كل من البحر غبمنا طريػػػػان.أٍ ػنى  ٔ
  ؼبنظر الدخاف اؼبتصاعد إُف السماء.أتػىػأىَف  ٕ
  تىػٍأيت األظباؾ الصغَتة إُف الشاطئ لتىػػٍأكل العوالق. ٖ
  الضجيا يصيب الناس بالصداع كأَف الػػرٍَّأس. ٗ
  ال يتىػػٍأخر الغواصوف عن نظافة أعماؽ البحر. ٘
  يٍنػػأىل العقبلء عن تلويث البياة. ٙ
 

بُت الطبلب كاؼبعلم، كبُت خبلؿ العرض كباستخداـ )إسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار( كمن 
 توصل الطبلب إُف النقاط اليت سجلوىا يف العمود الثاين من اعبدكؿ.الطبلب كبعضهم البعض، 

 كمن أمثلة األسالة اليت كاف يوجهها اؼبعلم على الطبلب ما يأيت:
 وقعت في: ُأاَلحُظ في الجمل السابقة أن الهمزة

 آخر اعبملة.د( آخر الكلمة.      ج(        .كس  الكلمةب(        .أكؿ الكلمةأ( 
 َمت عليو الهمزة في الجمل السابقة:سِ الحرف الذي رُ 

 .السطرد(               .الياءج(                 .الواكب(             .األلفأ( 
 الكلمات السابقة؟ما حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها في 

 تكتب الهمزة المتوسطة على األلف إذا كانت ............. أقوى الحركتين.
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 السكوف.د(            .الكسرةج(               .الضمةب(             .الفتحةأ( 
انتباه الطبلب إُف أف كرقة العمل اليت بُت أيديهم َف تنتو بعد، اؼبعلم  لفتكبعد انتهاء الدرس 

 .(إسًتاتيجية جدكؿ التعلم)كمساعدهتم على اغبل، كإكماؿ اػبطوة الثالثة يف جدكؿ  بتوجيههم كقاـ
 :رفت؟ـاذا عـم (L): الخطوة الثالثة
كتشجيع الطبلب على كتابة ما تعلموه من معلومات كقواعد كمفاىيم يف حصة  قاـ اؼبعلم حبثِّ 

، كاستمع اؼبعلم لبعض ما سجلو الطبلب يف العمود الثالث، كقارنوا ما قرأكه دبا كتبوه يف العمود  اليـو
 األكؿ.

 و اآليت:على النحػ جاء جدكؿ بعض اتموعاتكلقد 
 

 (L) اذا عرفت؟ــم (W) رف؟ـماذا أريد أن أع (K) ماذا أعرف؟
 

 تأيت يف أكؿ اؽبمػزة -
الكلمػػػة كآخر الكلمة 
ككسػػ  الكلمة، مثػػل: 
 أخذ، سأؿ، نبأ.

على ألف اؽبمزة اؼبتوسطة 
 تأَف. تأيت،مثل: رأس، 

 

تب اؽبمزة كيف تك  -
 اؼبتوسطة علػػػػى ألف؟

ما سبب كتابة اؽبمػػزة  -
 اؼبتوسطػػػة على ألف؟

 ىل ىناؾ كلمات شاذة؟ -
 

 دة أقول اغبركتُت.قاعػ -
 تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف -

 إذا كانت مفتوحة أك ما قبلها مفتػوح.
ىناؾ كلمات شاذة عن القاعدة  -

 مثل كلمة )ىيأة أك ىياػػػػة(.
 اغبركات تليها الضمةالكسرة أقول  -

 سالبة اغبركة.فْث الفتحة، أما السكوف 

 
 خامساً: التقــــويم:

 .للمهارات اليت كردت يف الدرس (التقومي التكويٍت)من خبلؿ 
اػباصة  عملالكاالطبلع على أكراؽ للطبلب،  اؼبستمرةمن خبلؿ اؼبتابعة أما دكر اؼبعلم فيظهر 
 .هبم، كتصويب اػبطأ

 سادساً: الواجب المنزلي:
 كرقة عمل تقيس فهم الطبلب كإتقاهنم ؼبوضوع )اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف(.
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 انثانيـتاحلصـت 
 اإلجراءات واألنشطـة:

 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 
كيقـو اؼبعلم بتهياة الطبلب كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات، 

 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكرب
 ثانياً: التمهيد:

 الواحدة.كذلك من خبلؿ سؤاؿ الدقيقة 

 ؤال انسرعــتـس
 

  كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. المهارة:
 أف يكتب الطالب اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف كتابة صحيحة. الهدف:

 إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة. اإلستراتيجية:
                                                 صباعي. آلية التنفيذ:

 دقيقة كاحدة. الزمن:
 أعــزائي/ الطالب النجبــاء.

من خبلؿ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة( على كل ؾبموعة كتابة أكِب عدد فبكن من الكلمات 
 اليت ربتوم على نبزة متوسطة على األلف.
 من الكلمات كبصورة صحيحة.فبكن اتموعة الفائزة ىي اليت تكتب أكِب عدد 

 

................... ................... ................... ................... 
 

................... ................... ................... ................... 
 

................... ................... ................... ................... 
 

                
 

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ُِ 
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 ـت عمـمـورق   
ت  
 
ن
 
ت
 
س س يأ 

 
ف
 
 ب ن

 
 ج

 

 اج القاعدة من قبل الطبلب أنفسهم باستخداـ كرقة عمل.كذلك من خبلؿ استنت
 

          .                                    اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف ارة:ــالمه
        أف يستنتا الطالب قاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. الهدف:

 العصف الذىٍت. اإلستراتيجية:
                                     صباعي. آلية التنفيذ:

 دقائق. ّ ن:ــالزم
 عزيزي/ الطالب المتميز.
 .اؼبتوسطة على األلفبعد أف تعرفت على اؽبمزة 

 استنتا مىت تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف؟
 

 

 متى تكتب الهمزة المتوسطة على األلف ؟

في  ، وذلكتكتب الهمزة المتوسطة على األلف إذا كانت الفتحة أقوى الحركتين

 المواضع اآلتية:

 إذا كانت الهمزة .......... والحرف الذي قبلها .................  -ٔ

 إذا كانت الهمزة .......... والحرف الذي قبلها ................. -ٕ

 إذا كانت الهمزة .......... والحرف الذي قبلها ................. -ٖ
 

 
          

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ٔ 
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 تنظيم الفصل:أواًل: 
 .كالتعاكف، كحث الطبلب على اؼبشاركة تعاكنية تنظيم حجرة الدراسة على شكل ؾبموعات

 د:ــالتمهيثانياً: 
 .(إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة)باستخداـ قصَتة كسريعة كرقة عمل من خبلؿ 

 العمل اآلتية: اؽكر أمن خبلؿ  ثالثــاً: العــــرض:
 

 (1) ورقـت عمـم
 االستماعمهارة تنميت 

                                  اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. ارة:ــالمه
        كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف كتابة صحيحة. الهدف:

 الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان. اإلستراتيجية:
 صباعي. ذ:ــآلية التنفي

 دقائق. َُن: ـــالزم
 لتنمية مهارة االستماع لديك.... .المتميز عزيزي/ الطالب

الكلمات اليت ربتوم على نبزة متوسطة على األلف كاليت تسمعها من جهاز تكتب حاكؿ أف 
 العرض من خبلؿ نص االستماع.

ا من خبلؿ مقارنة ما كتبت دبا سوؼ يعرض عليك على جهاز العرض ػػػن للعلم بأف التقومي ذاتي
 ، كمن ْث ضع لنفسك الدرجة اؼبستحقة.فوؽ الرأس

 تـت انثانثـاحلص

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ُٔ 

................... ................... .................. ................... 

................... ................... .................. ................... 

................... ................... .................. ................... 

................... ................... .................. ................... 
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 ؟ نفاألأين اهلمزة املتىسطت عهى      
                                         اؽبمزة اؼبتوسطة على األلف. المهارة:
  .على األلف، كإتقاف كتابتهااستخراج اؽبمزة اؼبتوسطة  الهدف:

                                  إسًتاتيجية التعلم التعاكين. اإلستراتيجية:
 صباعي. آلية التنفيذ:

               دقائق. ٓ الزمـــن:
 عزيزي/ الطالب المجتهد.

كتكتبها أمامك قطعة إمبلئية ربتوم على كلمات هبا نبزة متوسطة على األلف، حاكؿ أف تستخرجها 
 يف اعبدكؿ اؼبرفق، كبُت سبب كتابتها على ىذه الصورة.

 

 

، و ستنشقوا د حره إلى البحر،ـُت في يوٍم اشتأْ ــلجَ  أيُت السفَن رَ ت الهواَء النقي 
مُل قدرَة اهلِل في الكوِن، أَ ــى بعيدًا، وجلسُت أتَ أَ ــوالمراكَب وىي تسيُر بهدوٍء، وتنْ 

نُو، على ما أفاء  على أْ ــال ُتحصى، َفَحِمدُت اهلَل جل  شَ وتذكرت ما في البحار من نعم 
   ت نفسي خشيًة وجالالً وبهجًة وسرورًا.  أَلَ ــعباده من النعم، وعدُت وقد امتَ 

 

 

 (2) ورقـت عمـم

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ٕ 

 الدرجة سبب كتابتها على ىذه الصورة الكلمة
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 اندرس انثانث
 ـواوزة المتوسطة على الـالهم  

 

 الوسائل المستخدمة زمن التنفيذ الدرسعنوان 
 

 اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك

 

 ثبلث
 حصص

 )الِبكجكتور(العرض جهاز 
 الطالب + كتاب النشاطكتاب 

 أكراؽ عملدليل اؼبعلم + 
 

 أىداف الدرس:
بعد إنجاز نشاطات ىذا الدرس أن يكون قادراً على تعالى يتوقع من الطالب بمشيئة اهلل 

 أن:
 اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك. يتعرؼ على -ٕ
 يذكر كلمات من عنده ربتوم على نبزة متوسطة على الواك. -ٖ
 يرسم اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك رظبان صحيحان. -ٗ
 يستخرج الكلمات اليت ربتوم على نبزة متوسطة على الواك. -َُ
 يعلل سبب كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك. -ُُ
 لى الواك.يستنتا قاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة ع -ُِ

 

 احلصـت األوىل
 

 
 

 اإلجراءات واألنشطـة:
 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 

 .كالتعاكف على اؼبشاركةاؼبعلم الطبلب  زفكوب، مربع ناقص ضلععلى ىياة يتم تنظيم الفصل 
من خبلؿ كرقة عمل تقيس ما أتقنو الطبلب يف درس اؽبمزة اؼبتوسطة على  د:ــثانيـــاً: التمهي

 األلف كذلك باستخداـ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة(.
 )إسًتاتيجية اؼبناقشة كاغبوار(.ثالثــاً: اإلستراتيجية المستخدمة: 
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 رابعــًا: العـــرض:
)كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك(، درس يعلن اؼبعلم يف حصة سابقة أف الدرس القادـ ىو 

 من اؼبعلومات عن ىذا الدرس.فبكن كعلى صبيع الطبلب أف هبمعوا أكِب قدر 
كيوجههم اؼبعلم إُف اؼبصادر اليت يبكن أف وبصلوا منها على معلوماهتم كاإلنًتنت، كالكتب 

 كاؼبكتبات اؼبنزلية أك العامة، كغَتىا.الدراسية يف الصفوؼ السابقة أك البلحقة، 
ػػػدى م فصلو على ىياة مر يف اليـو التاِف يبدأ اؼبعلم اغبصة بعد أف نظَّ  بع ناقص ضلع، كقد مهَّ

لدرسو من خبلؿ كرقة عمل قصَتة كسريعة، تتناكؿ أقول اغبركات، كاػبطوات اؼبتبعة لكتابة اؽبمزة 
 اؼبتوسطة، كذلك من خبلؿ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة(.

اليت ربتوم  موعة من الكلمات كاعبملباكربوينت( تال)ان من خبلؿ برناما عرض اؼبعلم ـْث يقد
 .على نبزة متوسطة على األلف

 
 الكلمة لةــــــالجم م

 

  .دبةه كذكيةه ؤى ػار طالبةه مي ػأزى ٔ
  دم أدكاران ـبتلفة يف اعبسم.ؤى ػػاػببليا تي  ٕ
  كلة التغذية لتعرؼ مشكلة أزىار.ؤي جاءت مسٍ  ٖ
  .زيادة الطعاـ ييػػػؤىدم إُف السمنة ٗ
  .نقص األكل ييػػؤىثر على الصحة ٘
ػػػٍؤمن الضعيف ٙ

ي
يػػػٍؤمن القوم خَته من اؼب

  .اؼب
  يفحص الطبيبي ريؤيكس األطفاؿ حديثي الوالدة. ٚ
  الرياضة تسعد النفوس كسبلىػػػؤيىا هبجة. ٛ
 

كبعد أف يقرأ الطبلب األمثلة جيدان، كيطابقوهنا دبا قد صبعوه من معلومات يبدأ اؼبعلم يف توجيو 
 بعض األسالة عليهم، مثل:

حظي يف اعبمل السابقة أف اؽبمزة كقعت يف:  أيالى
 آخر اعبملة.د( آخر الكلمة.       ج(         .كس  الكلمةب(        .أكؿ الكلمةأ( 
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 اغبرؼ الذم ريظًبىت عليو اؽبمزة يف اعبمل السابقة:
 السطر.د(                .اءػػػاليج(                  .الواكب(             .األلفأ( 

 ما حركة اؽبمزة كحركة اغبرؼ الذم قبلها يف الكلمات السابقة؟
 تكتب اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك إذا كانت ............. أقول اغبركتُت.

 السكوف.د(             .الكسرةج(                .الضمةب(             .الفتحةأ( 
 ويم:ـــخامساً: التق
على اؼبناقشة  الطبلب من خبلؿ جهاز )الِبكجكتور(، كوبفزىمعلى اعبدكؿ اآليت  يعرض اؼبعلم
اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك، كذلك من  يف الوصوؿ إُف الطريقة الصحيحة لكتابة كاغبوار كاؼبشاركة

 .ؼبادية كاؼبعنويةخبلؿ رصد اعبوائز ا
 

حركة الحرف  حركة الهمزة الكلمة
 الذي قبلها

أقوى 
 الحركتين

الحرف الذي يناسب 
 أقوى الحركتين

     رؤوس
     تملؤىا
     مسؤولة
     المؤمن
     مؤدبة
     يؤثر
     يؤدي
 

 الواجب المنزلي:
 (.ٖدرس )الظاىرة اإلمبلئية( يف كتاب النشاط رقم )
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 أ     

 
 س
 
 ت
 
 ت  ن

 
 ب   ج

 
 ن
 
 يس  ـف

 اإلجراءات واألنشطـة:
 .كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، تعاكنية ىياة ؾبموعاتعلى  :تنظيم الفصلأواًل: 

  .باستخداـ إسًتاتيجية الدقيقة الواحدةتناقش اؼبكتسبات السابقة عمل  كرقة اً: التمهيد:ـثاني
 .(اؼبفاىيم إسًتاتيجية خرائػػ ) ثالثاً: اإلستراتيجية المستخدمة:

 قاعدة.الاستنتاج ْث بقراءة الشكل جيدان من خبلؿ توجيو اؼبعلم للطبلب رض: رابعـاً: الع
 

 مواضع كتابة الهمزة المتوسطة على الواو


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  














 

 احلصــت انثانيـت
 



إذا كانت مضمومة 
والحرف الذي قبلها 

 مضموم




ت مضمومة إذا كان
والحرف الذي قبلها 

 ساكن




ة مفتوحإذا كانت 
والحرف الذي قبلها 

    مضموم




ت مضمومة إذا كان
والحرف الذي قبلها 

 مفتوح




ة ساكنإذا كانت 
والحرف الذي قبلها 

 مضموم




 مْسُؤولة

 



 ُرُؤوس
 

 

تملَُؤها

 



 ُمـْؤمـن
 



 ُيــَؤدي
 

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ٓ 

 ة:ـــالهمزة المتوسطة على الواو في الحاالت اآلتي كتبت
 ................وما قبلها ..... ........ .......إذا كانت الهمزة ....... -ٔ
 ...............وما قبلها ......  ......................إذا كانت الهمزة  -ٕ
  ......................  وما قبلها ................إذا كانت الهمزة ..... -ٖ
 .................وما قبلها  ... ... ...........إذا كانت الهمزة ........ -ٗ
 ................لها  ....وما قب ....... ......إذا كانت الهمزة ......... -٘
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 تـت انثانثـاحلص

 زةـؤال وجائـس 
 اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك. المهارة:
 إتقاف اؽبمزة اؼبتوسطة على الواك. الهدف:

                                   فكر . زاكج . شارؾ. :المستخدمة اإلستراتيجية
 صباعي. آلية التنفيذ:

 دقائق. ٓ ن:ــالزم
 .لتحصل على اعبائزة ؾبموعتكْث شارؾ  ، كشاكر زميلك،جيدان  رٍ ػػػكِّ فى  عزيزي/ الطالب المفكر..

 http//www.Arabic Worksheets.orgالمصدر: 
 

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ٔ 



279 
 

 اندرس انرابـع
 الهمزة المتوسطة على الياء

 

 الوسائل المستخدمة زمن التنفيذ عنوان الدرس
 

 اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء

 

 أربػػػػػػػػػع
 حصص

 العرض فوؽ الرأس+ بطاقاتجهاز 
 الطالب + كتاب النشاطكتاب 

 أكراؽ عملدليل اؼبعلم + 
 

 أىداف الدرس:
بعد إنجاز نشاطات ىذا الدرس أن يكون قادراً على تعالى يتوقع من الطالب بمشيئة اهلل 

 أن:
 الياء.يتعرؼ على اؽبمزة اؼبتوسطة على  -ُ
 يذكر كلمات من عنده ربتوم على نبزة متوسطة على الياء. -ِ
 يرسم اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء رظبان صحيحان. -ّ
 يستخرج الكلمات اليت ربتوم على نبزة متوسطة على الياء. -ْ
 يعلل سبب كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء. -ٓ
 يستنتا قاعدة كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء. -ٔ
 

 ىـاألوناحلصـت 
 

 

 اإلجراءات واألنشطـة:
 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 

كيقـو اؼبعلم بتهياة الطبلب كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات، 
 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكرب
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 د:ــــالتمهيثانياً: 
باستخداـ تناقش اؼبكتسبات السابقة عند الطبلب  ،قصَتة كسريعةكذلك من خبلؿ كرقة عمل 

  .)إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة(
 اؼبنها )اؼبسرح التعليمي(. إسًتاتيجية مسرحة -ُاإلستراتيجية المستخدمة:  ثالثاً:

 لعب األدكار.إسًتاتيجية  -ِ
  اؼبناقشة كاغبوار.إسًتاتيجية  -ّ

 العــــرض:رابعــاً: 
موضوع )مسرحية تعليمية( ؿبببة لؤلطفاؿ، تناقش  خبلؿ عرض الدرس على ىياةمن كذلك 

اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء، كذلك باستخداـ جهاز العرض فوؽ الرأس )الِبكجكتور( مع توجيو كمتابعة 
  من اؼبعلم. 

 

 المكسورة األسد والهمزة المتوسطة
بة، كبُت أجنحة األغصاف الوارفة، يف أجواء الغابة الساحرة، حيث أصوات اغبيوانات الصاخ

كبريق اؼبياه اعبارية، كانت تعيش اؽبمزة اؼبتوسطة، ككانت تعرؼ حبكمتها كحسن إدارهتا، كبوقارىا 
 كسرعة ازباذىا قرارىا.

كيف أحد األياـ قررت اؽبمزة اؼبتوسطة أف تقيم اجتماعان كبَتان، يضم صبيع حيوانات الغابة، 
صبيع اغبيوانات غبضور ىذا االجتماع، كحينها بدأت اؽبمزة اؼبتوسطة كيف اليـو التاِف استجابت 

 لًة:قائبتقدمي نفسها ألسرة اغبيوانات 
 أنا اؽبمزة اؼبتوسطة، مكاين كس  الكلمة، مكاين حسب األقول، كسرة ضمة فتحة سكوف.
ْث كيف الوقت ذاتو طلبت اؽبمزة اؼبتوسطة من صبيع اغبيوانات أف تذكر أظباءىىا أماـ اؼبؤل، كمن 

 متسائلًة:أعلنت بدء االنتخاب 
 من منكم يا أعزائي يبكنو أف يبثِّػػػػل الكسرة كأقول اغبركات؟.

 األسد ملك الغابة. ميعها قائلًة:عندىا ىتفت الحيوانات ج
ف شكرىم على ىذا االختيار الطيب، القائم على مبدأ الشورل، فما كاف من األسد إال أ

 . ّكصدؽ ا تعاُف حُت قاؿ: )كأمرىم شورل بينهم( الشورل، آية: 
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 أردف األسد قائالً:ْث 
 حقان يا أعزائي إف الكسرة أقول اغبركات مثلي، لذلك فالنِبة )الياء( تناسبٍت.

اغبركات، كعلقت  سد على اختياره فبثبلن ألقولكيف هناية االجتماع ىنأت اؽبمزة اؼبتوسطة األ
 بقولها:على ذلك 

أعزائي الكراـ، باختيار األسد فبثبلن ألقول اغبركات الكسرة، كمناسبة النِبة )الياء( لو، فإف 
اؽبمزة اؼبتوسطة اؼبكسورة )على الياء( تعلن باسم اغبيوانات مشاركتها لؤلسد يف اعبلوس على النِبة 

ل )سياًػػل، )الياء(، شريطةن أف تكوف مكسورة مثلو، أك يسبقها حرؼ مكسور، أك ياء ساكنة، مث
 لهمزة قائلًة:أردفت اًماىػػػات، بًطػػٍيػػػػاىة(، ْث 

 شعار اؽبمزة اؼبتوسطة اؼبكسورة )على الياء( كاآليت:كاآلف سنسدؿ الستار على 
عُته مركزةه عليًك، كعُته زباطبي حركة اغبرؼ الذم يسبقًك، كبتحديد أقول حركاتك، فلًك 

 أف ذبلسي كفقان ألمًك.
 .ابطة الواحة الثقافية، قسم: أدب الطفل )ألطفالنا كبكي(ملتقى ر  المصدر:

     www.rabitat_alwaha.net  تأليف/ ألفت اعبوجو.
 

 خامساً: التقـــويم:
 .وذلك من خالل )إستراتيجية لعب األدوار(

 يعلن اؼبعلم:
 من الذم يستطيع أف يبثل اؽبمزة اؼبتوسطة؟

 كمن يبثل األسد؟
 اغبيوانات؟كمن يبثل ؾبموع 

  كمن خبلؿ إعادة اؼبسرحية عدة مرات تصل اؼبعلومة إُف عقوؿ الطبلب.

 كتتمثل عملية التقومي يف عملية اؼبتابعة كتصويب األخطاء من قبل اؼبعلم.
 

 سادساً: الواجب المنزلي:
  ِ، ُ، رقم ُٗص  حل كتاب النشاط

 



282 
 

 
 

 

 اإلجراءات واألنشطـة:
 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 

كيقـو اؼبعلم بتهياة الطبلب كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات، 
 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكرب

 د:ــــالتمهيثانياً: 
كذلك من خبلؿ سؤاؿ السرعة كباستخداـ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة(، فيتم تقدمي كرقة عمل 

 .لدل الطبلب اؼبكتسبات السابقة تقيسقصَتة 
 رض:ــــالع اً:ــــثالث 

 هيـا بنـا نهعـب

 لعبة البطاقات التعليمية.اسم اللعبة: 
 إسًتاتيجية التعلم باللعب. اإلستراتيجية المستخدمة:

 إتقاف مهارة اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء. :منها الهدف
 اللعبة:صف و 

تتكوف اللعبة من ؾبموعة كبَتة من البطاقات التعليمية اؼبكتوب عليها كلمات تشتمل على 
 ( ثبلثوف بطاقة تعليمية.َّ، كعددىا )على الياء بعدة صور من حيث التشكيل اؽبمزة اؼبتوسطة

كاتموعة الثانية تكوف فاتموعة األكُف تكوف نبزهتا مكسورة مثل )أفاًػػػػػدة، رائًػػػػدة، .....(، 
نبزهتا مسبوقة بكسرة مثل )ًكئػٍػػاـ، اطًمػػٍاناف، .....(، أما اتموعة الثالثة فتكوف نبزهتا قبلها ياء 

 ة، .....(. ساكنة مكسور ما قبلها مثل )مىػًشٍيػػػاىػػة، بًػػٍيػػػاىػػػػ
، فمثبلن: باستخداـ اؼبغناطيس بصورة متباعدةالسبورة كيقـو اؼبعلم بلصق ثبلث بطاقات على 

األكُف يف أكؿ السبورة من ناحية اليمُت، كالثانية يف كس  السبورة، كالثالثة يف هناية السبورة من ناحية 
               :كما يف الشكل اآليت اليسار.

 احلصـت انثانيـت
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 اهلمزة املتىسطت عهى انياء
 

 
  

 
 قبلهاهمزة 
 ساكنةياء 

 

 
 زةـمـه

 مكسورة
 

 
زة قبلها ـهم

 رةكس
 

 
ْث يضع اؼبعلم البطاقات الثبلثُت اؼبكتوب عليها كلمات تشتمل على اؽبمزة اؼبتوسطة على الياء 

يف مكاف أماـ السبورة، كيكوف ظاىران عبميع الطبلب كليكن على طاكلة كبَتة يف مبعثرة كغَت مرتبة 
 مقدمة السبورة، ككل قسم من األقساـ الثبلثة لو عشر بطاقات.

 آلية التنفيذ:
ف عدد الطبلب اؼبشاركُت ستة طبلب، ىبتار اؼبعلم طالبُت لكل قسم من األقساـ الثبلثة فيكو 
 كيتم تكرار اللعبة حىت يلعبها صبيع طبلب الفصل لتعم الفائدة.

العشرة أكِب عدد فبكن من البطاقات  علىربصل اتموعة الفائزة ىي اليت تستطيع أف ك 
رة كغَت اؼبرتبة يف الزمن ادد، كتلصقها يف القسم اؼببعثؽبم، من صبلة البطاقات الثبلثُت اؼبخصصة 

 ادد ؽبا باستخداـ اؼبغناطيس اؼبخصص ؽبذا الغرض.
 لجنة التحكيم:

داية كالنهاية، كعد كتكوف من الطبلب، حيث تكوف مسؤكلة عن ربديد الزمن اؼبعُت يف الب
 وقة على السبورة، كإعبلف النتائا، كتسليم اعبوائز للمجموعات الفائزة.البطاقات اؼبلص

 دور المعلم:
 تنظيم البياة الصفية ؼبناسبتها لتنفيذ اإلسًتاتيجية. -ِ        إعداد كذبهيز اللعبة مسبقان. -ُ
 كالطاكلة الكبَتة.إحضار األدكات اؼبستخدمة كاؼبغناطيس كالبطاقات  -ّ
 مرشد، كموجو، كمساعد، كمشرؼ على عملية التعلم. -ٓ       توفَت اعبوائز للفائزين. -ْ

 ويم:ـــرابعاً: التق
 لطبلب، كتوجيههم كمساعدهتم يف عملية التعلم.امتابعة  يفيتمثل 
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 اإلجراءات واألنشطـة:
 تنظيم الفصل وتهيئة الطالب:أواًل: 

كيقـو اؼبعلم بتهياة الطبلب كزبتار كل ؾبموعة اظبان ؽبا، يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات، 
 زىم على اؼبشاركة كالتعاكف إلحداث تعلم مثمر كمفيد.يفكرب

  د:ــــالتمهيثانياً: 

 ورقـت عمـم
 ت انىاحـدةسؤال اندقيق

  .الياءكتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على  المهارة:
 كتابة صحيحة.  الياءأف يكتب الطالب اؽبمزة اؼبتوسطة على  الهدف:

                                        إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة. اإلستراتيجية:
 صباعي. آلية التنفيذ:

 دقيقة كاحدة. الزمن:
 أعــزائي/ الطالب النجبــاء.

بكلمات  اآلتية اإلجابة على األسالة الثبلثة من خبلؿ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة( على كل ؾبموعة 
 توم على نبزة متوسطة على الياء.رب
 كبصورة صحيحة. األسالة الثبلثة يف الوقت اددذبيب عن  اليتىي اتموعة الفائزة ك 
 

 ...................................... ع )فـــريضــــة(جمــــ
 

 ...................................... ضـــد )رزائـــل(
 

 ...................................... من القـــوارض
 

                          

 احلصـت انثانثـت
 

 الدرجة المجموعة
 

................. 
 

 ّ 
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 ورقـت عمـم
 ؟عهى انياء أين اهلمزة املتىسطت

 الياء.اؽبمزة اؼبتوسطة على  المهارة:
 .كتابة اؽبمزة اؼبتوسطة  على الياء كتابةن صحيحةن مع ذكر سبب الكتابة دف:ـــاله

                                الرؤكس اؼبرقمة تتشاكر سويان. اإلستراتيجية:
                                           صباعي. آلية التنفيذ:

 دقائق. ٓ ن:ــالزم
 عزيزي/ الطالب النشط.
هبا نبزة متوسطة على الياء، كاكتبها يف اؼبكاف  كاستخرج منها كل كلمةو  ،جيدةن  اقرأ القطعة اآلتية قراءةن 

 ، كاذكر سبب كتابتها على ىذه الصورة.يف اعبدكؿ اؼبرفق اؼبخصص ؽبا
 

 عطف األب
ام. واألب ال ـئَ هم على الخير، ليعيشوا في وفاق ووِ ـئَ ه، ألنو ينشِ يس األسرة، يحبو أوالدُ ــئِ األب رَ 

ل عنهم ــئِ صالو، إن سُ ـئْ ــمن مرض، بل يسعى إلزالتو واستِ  ن  ــئِ ــىم يَ إن شاىد أحدَ  ن لو قلبٌ ــئـِ يطمَ 
هم على حسن ـــئَ ــحو، يكافِ ـنصائِ ذكرىم بخير، وإن رأى فيهم عيًبا بادر بإصالحو، وزودىم بقيم 

  .دالخلق، ويساعدىم عند الشدائِ 
 
 

 سبب كتابتها الكلمة سبب كتابتها الكلمة
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 اإلجراءات واألنشطـة:
 تنظيم الفصل:أواًل: 

 .اظبان ؽباكزبتار كل ؾبموعة ، تعاكنية يتم تنظيم الفصل على ىياة ؾبموعات
 د:ــــالتمهيثانياً: 

 من خبلؿ كرقة عمل الدقيقة الواحدة لتهياة كاستعداد الطبلب للدخوؿ يف الدرس. 

 سـؤال انسـرعت
  .الياءكتابة اؽبمزة اؼبتوسطة على  المهارة:
 كتابة صحيحة.  الياءأف يكتب الطالب اؽبمزة اؼبتوسطة على  الهدف:

                                        إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة. اإلستراتيجية:
 صباعي. آلية التنفيذ:

 دقيقة كاحدة. ن:ـــالزم
 .أعــزائي/ الطالب النشطاء

كتابة أكِب عدد فبكن من الكلمات اليت من خبلؿ )إسًتاتيجية الدقيقة الواحدة( على كل ؾبموعة  
 توم على نبزة متوسطة على الياء.رب

 كبصورة صحيحة. يف الوقت اددمن الكلمات فبكن تكتب أكِب عدد  كاتموعة الفائزة ىي اليت
 

.................. .................. .................. .................. 
 

.................. .................. .................. .................. 
 

.................. .................. ..................  ................... 
 

                        
 

 احلصــت انرابعـت
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 ورقــت عمـم
 
 
 ـف

 
 ـك

 
  ر

 
 ـواك

 
 بـس

  اؽبمزة اؼبتوسطة.المهـارة: 
 .على الياءؽبمزة اؼبتوسطة ا كتابةالهدف: 

                           .فكر . زاكج . شارؾ اإلستراتيجية المستخدمة:
 صباعي. آلية التنفيذ:

 دقائق. ٓ الزمن:
 .لتحصل على اعبائزة ؾبموعتكْث شارؾ  ، كشاكر زميلك،جيدان  رٍ ػػػكِّ فى  الطالب المفكر.. عزيزي/

 http//www.Arabic Worksheets.orgالمصدر: 
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 (ٕٓملحق رقم )
 ، ودليل المعلم وأوراق العملأسماء الســادة المحكمين لالختبارين: القبلي والبعدي

 مكان العمل  العمل الحالي التخصص الدرجة  االسـم م

 جامعة اؼبلك سعود مدرس اللغة العربية دكتوراه نياؼ رزقاف السلمي ٔ
 الرياض

 جامعة طنطا مدرس اللغة العربية دكتوراه اؼبنشاكمعبد العزيز  رامي ٕ
 مصر

مشرؼ تربوم  اللغة العربية دكتوراه أضبد عبد اغبميد ذيب ٖ
 كمطور مناىا

 مدارس اؼبملكة
 الرياض

علم النفس  ماجستَت نبيل اغبسن ٗ
 الًتبوم

 مدارس السمو مشرؼ تربوم
 الرياض

 مدارس السمو مشرؼ تربوم العربيةاللغة  ليسانس أضبػػد خَتم ٘
عوض عبد القادر  جهاد ٙ

 اػبواجا
 مدارس السمو معلم اللغة العربية دكتوراه

 الرياض
 اعبامعة األردنية مدرس اللغة العربية ماجستَت أيبن عبد اغبميد الوريدات ٚ

 األردف
 الرياض -مدارس األفق معلم اللغة العربية ليسانس عصاـ اػبطيب ٛ
  مدارس السمو معلم اللغة العربية ليسانس الدين عبد اغبليمزاىر  ٜ

 مدارس السمو معلم اللغة العربية ليسانس أسامة حسن السقا ٓٔ
 مدارس السمو معلم اللغة العربية ليسانس عامر سعد البيلي ٔٔ
 مدارس السمو معلم اللغة العربية ليسانس ؿبمود عوض ٕٔ

 مدارس أبناء اؼبملكة معلم اللغة العربية ليسانس ؿبمد عبد الوىاب اؼبوسى ٖٔ
 الرياض

 ُمدارس االبتكارية  معلم اللغة العربية ليسانس رجػب مندراكم ٗٔ
 الرياض

 ِمدارس االبتكارية  معلم اللغة العربية ليسانس أضبد مبارؾ اؼبرم ٘ٔ



289 
 

 (ٕٔملحق رقم )
 نماذج من أوراق عمل المجموعات
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