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إال  –المتواضعة  –إعداد ھذه الرسالة  ال یسعني بعد أن أتممت بعون هللا
واالمتنان إلى أصحاب الفضل فـي إتمام  ،ھ بآیات الشكر والعرفانأن أتوجَّ 

 ِّ م لي ید العون، ولم من قدَّ  ھذا العمل، وأن أعترف بالفضل والجمیل لكل
أن تتلمذت على ید  هللاوفقني فقد  ،بالتوجیھ والنصح واإلرشاد یبخل عليَّ 

) محمد وحید صیام الدكتورأستاذي (ات التعلیم،عالم كبیر فـي مجال تقنیَّ 
 ً الحكیمة،  ئھلسیادتھ على آرا والذي نھلت من فیض علمھ الغزیر، فشكرا

ق، وتشجیعھ الدائم، فكان نعم المتدفِّ  مة، وعطائھ العلميّ ومالحظاتھ القیِّ 
حة عھ بموفور الصِّ ومتَّ ، خیر الجزاء يّ العون والسند، فجزاه هللا عنَّ 

  .والعافیة

ة، على ما ة التربیِّ كما أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جمیع أساتذتي بكلیِّ 
من خبرة وعلم ونصح وعون ومساندة ، خاصة الدكتورة فایزة لي  قدموه

  .باكیر، فلھا مني خالص الشكر والتقدیر
مین م بخالص شكري وتقدیري إلى السادة المحكِّ وال یفوتني أن أتقدَّ 

  .فوني بإرشاداتھم الدقیقة وآرائھم السدیدةالذین شرَّ 
عي فیما كتبت، وال أدَّ  سبحانك،  علیكلت ي توكَّ وبعد ؛ اللھم إنِّ 

ھذا  فإنَّ  ،ي اجتھدت ما استطعت، وحسبي أننَّ كوحد لكالكمال، فالكمال 
وجل، وھو بطبیعة الحال عمل زَّ العمل المتواضع أرجو بھ وجھ هللا ع

ة وفضل من هللا، وإن كان منَّ  فتلك، فإن تكاملت فیھ بعض أجزائھ بشريّ 
فإن أسأت فمن نفسي، . الكمال  وحده  فیھ تقصیر فعزائي الوحید أنَّ 

  .وإن أصبت فالفضل  عز وجل 
  وهللا من وراء القصد ، وعلى هللا قصد السبیل،،،

  
  الباحثة

 ر وتقديرشك
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  لالفصل األوَّ 
                                                           البحثب التعریف

 :مةمقدِّ : أوالً 
ه عصر التكنولوجیا الحدیثة، ه عصر االتصال والمعلومات وأنَّ ز العصر الذي نعیش فیه أنَّ یتمیَّ 

 الزمان له بتوقرَّ  واالنتقال، الاالتص له لتوسهَّ  ،اإلنسان حیاة جوانب جمیع التكنولوجیا غزتوقد 
 التكنولوجیا ساهمتكما  ،بها رویتأثَّ  أحداثها في ریؤثِّ  صغیرة قریة في یعیش صار وبذلك ،والمكان
 استخدام على عتشجَّ  و والتعلیم، مالتعلُّ  أسالیب تطویر إلى تهدف وأدوات وسائل توفیر في الحدیثة
 من سالمدرِّ  یمكن الذي الالفعَّ  التربوي المنهاج توفیر شأنها من دةومتجدِّ  مبتكرة ةتربویّ  طرائق
 ینشأ أن یمكن ما ومسایرة وتحفیزهم طلبته اهتمام إثارة على ویساعده التعلم، بنواتج مالتحكَّ  تحسین
 من بدَّ  ال التدریس ةفعالیَّ  من عالیة درجة إلى الوصول أجل ومن لذلك ،ةفردیَّ  فروق من بینهم

 رفع أجل من التعلیمي، النظام في ةاألساسیَّ  ناتالمكوِّ  إحدى تعد التي ةلتعلیمیّ ا اتالتقنیَّ  استخدام
 .مردوده وتحسین تهسویَّ 

 الموضوع بهذا االهتمام إلى ةالسوریَّ  ةالعربیَّ  ةالجمهوریَّ ة في بالجهات المعنیَّ  دفع ما وهذا
دخال دمج التكنولوجیا في ( ل مشروعمن خال الدراسیة والموادّ  المراحل جمیع في التعلیم تكنولوجیا وإ
  .التكنولوجیا ةأهمیّ  یعي أن ةالعربیَّ  اللغة ممعلِّ  على أنَّ  یعني وهذا  ،)التعلیم
یزًا في تعلیم ي دورًا متمِّ ویعد استخدام الحاسوب من األسالیب والمداخل التي یمكن أن تؤدِّ "

ى ضرورة إجراء تعدیالت على ة، وقد أشار العدید من التربویین إلرات الدراسیَّ مختلف المقرَّ 
ه ال یوجد اتفاق على نوع ة لتواكب عصر الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات، إال أنَّ رات الدراسیَّ المقرّ 

د محتویاتها بصورة أصبح معها ة وتعقَّ ة التعلیمیَّ التعدیل المطلوب ومقداره، مع ازدیاد حجم المادُّ 
القائمون ال، وقد أدرك یة عاجزًا عن تقدیمها بشكل فعَّ الكتاب المطبوع وما یصاحبه من وسائل تقلیدَّ 

ة باالستفادة من اإلمكانات الهائلة التي یتیحها ذلك فطوروا المناهج الدراسیَّ  على العملیة التعلیمیة
  )113- 83ص  ،2000الفار، ".(میةة التعلُّ ة التعلیمیّ الحاسوب إلثراء العملیَّ 

 ،ةالقرائیَّ  المهارات تنمیة في األسالیب أحدث من اسوبالح بمساعدة القراءة تعلیم یعدَّ كما "
، والتنویع الجذب اتإلمكانیَّ  نتیجة ملل أو كلل دون یةاللغوَّ  المهارات على مالمنظَّ  الفردّي  كالتدریب
   ).Davidson, 2007, p47" (دةالمتعدِّ  والوسائط ابةالجذَّ  العرض طریقة وبخاصة
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ابة ة، عن طریق تقدیمها للتلمیذ بصورة جذَّ اللغة العربیَّ یخدم  قد الحاسوب نَّ إیمكن القول 
ة المختلفة تقدیم دروس وأسلوب جدید وشائق، فیمكننا من خالل جهاز الحاسوب وبرامجه التعلیمیَّ 

   .ات لتعلیم القراءة والكتابة والقواعدعد ظهور البرمجیَّ خاصة بالقراءة بشكل جدید، 
ة یرة في حقل تعلیم اللغات، فقد ثبت لعلماء اللغة العربیَّ وبالتطور الذي شهدته السنوات األخ"
ة من تعلیم ة لم تنجح في تحقیق األهداف المرجوّ ة والطرائق التقلیدیَّ األسالیب النمطیّ  میها أنَّ ومعلِّ 

م ة، ما جعل المختصین یفكرون في إیجاد وسائل وأسالیب جدیدة وبدیلة لتعلُّ المهارات اللغویَّ 
   ).595، ص2002الحیلة، وغنیم، ( "ةالمهارات اللغویّ 

 اتدریسه، وعلیه أن یسرع الخط وطرائقأسلوبه  فية أن یعید النظر م اللغة العربیَّ على معلِّ لذلك 
التعلیم ویستثمرها في  میادینرات التي ظهرت في رات العصر الجدید ویسایر هذه التغیَّ لیواكب تطوّ 

  .ةیَّ تحسین مستوى تحصیل تالمذته في اللغة العرب
 مهارات من الطالب تمكین إلى یهدف ةالتعلیمیَّ  المرحلة بدایة منذ ةالعربیَّ  اللغة تعلیم كان ولما

 ومساعدته والكتابة، والقراءة، ث،والتحدّ  االستماع،: ةاألساسیَّ  بالمهارات تزویده طریق عن اللغة،
 امتداد على المهارات هذه نمیةت في جوالتدرُّ  السلیمة، واتجاهاتها الصحیحة، ممارساتها اكتساب على

 استخدام من نهیمكِّ  يلغو  مستوى إلى المرحلة هذه نهایة في الطالب یصل بحیث ة،التعلیمیَّ  المراحل
 أهم أحد االستماع ویعدُّ  ،التالیة ةالتعلیمیَّ  المراحل في الدراسة مواصلة على یساعده بشكل اللغة
 الحدیث،( ددةالمتعِّ  بالوسائل الناس مع یتصل كیف ردالف میتعلَّ  الصغر فمنذ العربیة، اللغة فنون

 وهو األخرى، اللغة فنون استخدامهم من أكثر االستماع یستخدمون الناس ألنَّ ) والقراءة والكتابة،
 .والتواصل االتصال ةعملیَّ  في ضروري عامل

ة، اللفظیَّــ ســهولة اإلنصــات النشــط، وحســن اســتقبال الرســائل: "هــاف مهــارة االســتماع بأنّ وتعــرَّ   
ة ة، مــع إبــداء االحتــرام والتقــدیر، ممــا یكفــل تحقیــق االنــدماج فــي العملیَّــة، بطریقــة ودیَّــوغیــر اللفظیَّــ

ّ  ة، وبشكل إیجابيّ التعلیمیّ    ). 27، ص2002السید، وحافظ،  ". (الوفع
 أداة تعمل: منها راتمبرّ  لمجموعة وذلك اللغة، مهارات اتأولویَّ  في االستماع مهارةتعد  "

 وعن أمامه، میتكلّ  ومن وراءه، یتكلم من یسمع فاإلنسان االتجاهات، جمیع في – األذن – االستماع
 تعمل وهي یراهم، ال وهو أخرى، أماكن في وهم الغیر یسمع أن یستطیع كما شماله، وعن یمینه،

 أو م،یتكلَّ  أو یقرأ، اممّ  أكثر یسمع اإلنسان كون إلى باإلضافة...  والمنام الیقظة في باستمرار
 ةالعقلیَّ  المدركات لتطور ةالمهمَّ  الحاسة وهي الكالم، مبتعلّ  ترتبط اإلنسان لدى السمع ةوحاّس . یكتب

 بعد السمع حاسة الطفل فقد إذا ولذلك المعلومات، على الحصول على فضالً  وها،ونمِّ  ةوالفكریَّ 
 ) 156ص ، 2003 الهادي، عبد( " الكالم نطق على القدرة معها فقد الوالدة،
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 یهیئ االستماع أنَّ  سبق اممّ  یظهر اللغة، متعلُّ  نحو األولى الخطوة االستماع یكون وبذلك
 ممارسة نحو قدماً  السیر أي والكتابة، بالقراءة تتجلى كما بالكالم تتجلى أفعال ردود إلى الطفل

 . أخرى ةلغویّ  مهارات

 طریق عن ةاللغویَّ  ثروته یكتسب حیث الطفل لدى اللغوّي  للنموّ  أساسيّ  شرط واالستماع"   
 حاسم عامل فاالستماع ولذلك والعمل، والصوت والحركة، والصوت والصورة، الصوت بین الربط

 دخوله وعند. المدرسة یدخل حتى الطفل عند والكالم النطق ویتطور الطفل، عند النطق ظهور في
 لوال هأنَّ  نرى وهكذا والجمل، الكلمات وقراءة النطق على األطفال تدریب في مالمعلِّ  یبدأ المدرسة

 نحو االستماع یأخذ الالحقة ةالتعلیمیّ  المراحل وفي. األخرى اللغة مهارات لتنم كانت ما االستماع
 في التعلیمي فالموقف دونها، وما ةالثانویّ  المدارس في - تقریباً  – للدراسة صالمخّص  الوقت نصف

 شأن عال ومهما الناقد، الواعي االستماع على كبیراً  داً اعتما یعتمد وغیرها والمناقشة المحاضرة
 یزال ما االستماع فإنَّ   ة،التعلیمیَّ  ةالعملیَّ  في ةالتكنولوجیَّ  الوسائل كثرت ومهما ة،التعلیمیّ  الوسائل

 ) 97- 96 ص ، 2007 والحوامدة، عاشور". (وتقنیة تقدماً  البالد أكثر في األدوار أهم یلعب

 طریق عن علیها یحصل أن مالمتعلِّ  یستطیع ال بحیث رادباطِّ  تتزاید فالمعار  كانت ولما 
 فیها والكتابة علیها لالطالع القراءة طریق عن متابعتها إلى یحتاج بل المحادثة، أو فقط االستماع

  . ةذاتیَّ  خبرة لتكوین عنها أو
 :یأتي ما استنتاج یمكن سبق مما

 عبر االتصال یحتاج كما إسماعهم، و إلیهم ستماعاال إلى یحتاج اآلخرین مع التواصل نَّ إ   
 على یدلُّ  ما وهذا والقراءة، االستماع طریق عن دتتولَّ  والخبرة فالمعرفة القراءة إلى والمكان الزمان
  .وتفاعلهما تهماأهمیَّ 

بأنها التعرف على الرموز ونطقها، وترجمة هذه الرموز إلى ما تدل : عرف مهارة القراءةتُ و  "
  ). 121، ص1992علیان، .(فكرن معان و علیه م

د مصادر المعلومات في وسائل االتصال الحدیثة والوسائل التكنولوجیة من وبالرغم من تعدّ 
م ة التعلّ في عملیّ  القراءة  لم تفقد مكانتها ولم یتراجع دورها نترنیت ووسائل اإلعالم إال أنَّ إ حاسوب و 

ر البحوث والدراسات التربویة ازدادت أهداف ومع تطوّ  ،والتعلیم بل ازداد دورها وازدادت أهمیتها
ن ألالقراءة ووظائفها إذ أصبح االستیعاب بمختلف مستویاته هدفًا رئیسًا من أهداف القراءة، ذلك 

  .متفاعالً معه استیعاب المقروء یجعل الفرد مندمجًا بالنّص 
  



 مدخل البحث                  لالفصل األوَّ 

5  

  :مشكلة البحث: ثانیاً 
ف في لقراءةمهارتي االستماع وا أهمیَّة من الرغم على  أغراض وتحدید المعارف من كثیر تعرّ
 هاتین أهمیة من الدراسات أثبتته ما وبرغم بالنتائج، األسباب وربط األدَّلة واستخالص المتحدِّث

 في })2004(محمد{، ودراسة})2004(حواس { ، ودراسة})2002(الهواري  {كدراسة  المهارتین،
قامت بها الباحثة من خالل مقابلة معلمات اللغة المراحل، ومن خالل دراسة استطالعیة  جمیع

العربیة للصف الرابع وكذلك الموجهین التربویین لمادة اللغة العربیة فقد أكد أفراد العینة على أن 
  .یجب كما والقراءة لمهارتي االستماع تعلیم هناك فلیس هاتین المهارتین مهملتان،

 مناهجنــا فــي مهمــل الفــن هــذا أنَّ  إال الفكــري، للنمــوِّ  اســیَّاً أس شــرطاً  أو لغویَّــاً  فنــاً  االســتماع یعــدُّ " 
 التصور ومازال وأهمَّیتها، االستماع، عملیَّة طبیعة إدراك عدم إلى یرجع وهذا كبیر، حدٍّ  إلى العربیَّة
 زمالئــه أمــام مفتــوح كتـاب مــن الجهریَّــة بـالقراءة التلمیــذ تكلیــف علــى تقتصـر مهاراتــه تنمیــة أنَّ  السـائد
 لـدیهم، اكتسـابها فـي الواضـح والقصـور المهـارات، لهذه التالمیذ افتقار إلى أدى الذي الحدِّ  إلى فقط،
ن حتـى االســتماع فــي أوقاتنـا معظــم نقضــي ونحـن  واالســتیعاب، التحصــیل مســتوى فـي تفاوتــاً  وجــد وإ
ــة الفــروق وجــود بســبب األفــراد بــین طبیعــي أمــر وهــذا ذا. بیــنهم الفردیَّ  مناهجنــا نبــی مقارنــة أجرینــا وإ

 منــاهج حیـث إن بینهــا كبیـراً  فرقــاً  نلحـظ فسـوف المتقدمــة الـدول ومنــاهج االسـتماع مجــال فـي العربیـة
ــد المتقّدمـــة الـــدول ـــاً  لالســـتماع  أفـــردت قـ ـــة كتب ــین فـــي ألهمَّیتـــه) وأشـــرطة ( بـــه خاصَّ  فـــي نجـــد ال حـ

 ص ،2007والحوامدة، عاشور( ".المهارة هذه أهمیِّة حجم مع یتناسب كبیراً  اهتماماً  العربیَّة مناهجنا
98-99 (.  

   .ومما تقدم یمكن القول بأن مهارة االستماع تعدُّ من المهارات الرئیسة في تعلَّم اللغة وتعلیمها 
ة التربویَّة باعتبارها إحدى المهارات األساسیة والضروریة للتعلم،  وللقراءة أهمیة كبیرة في العملیّ

َصفها التربویُّون بأ ومهارة، وأن إتقان هذا الفن وامتالك مهارة التفاعل معه، أمر فن : نهاوألهمیتها وَ
، 2008هللا، وزیتون، العبد". (ليّ والوجدانيّ للمتعلمهام جدًا في االرتقاء العلميّ و التحصیليّ والعق

  ). 70ص
 :اآلتي السؤال في البحث مشكلة تحدَّدت لذلك

 القراءة مادة في االستماع والقراءة مهاراتي صیلتح في المتعددة بالوسائط برنامج فاعلیة ما((   
 ؟))األساسيّ  الرابع الصفِّ  تالمذة لدى
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  :أهمیة البحث: ثالثاً 
  :اآلتیةنه من تحقیق الجوانب تمكّ  فية البحث أهمیَّ  تتجلّ 

مهارتي االستماع  تعلیم في الوسائط متعدد برنامج استخدام من أهمیته البحث هذا ستمدا -1
 .لتالمیذ الصف الرابع األساسي القراءة دةما والقراءة في

 تعمیم إلى یسعى الذي ةالعربیَّ  اللغة تمكین مشروع مع مساهمة البحث هذا عدّ  یمكن -2
  .الفصحى اللغة استخدام

استخدام  سماته من أصبح الذي العصر هذا في التطور مواكبة على البحث یؤكد -3
 .التعلیم مجال منهاو  جمیعها الحیاة مجاالت في) الحاسوب(التكنولوجیا 

قد یفید هذا البحث القائمین على وضع مناهج اللغة العربیة وواضعي مناهج إعداد المعلم  -4
من جهة وعلى اعتماد البرامج الحاسوبیة ) والقراءة االستماع(التركیز على هاتین المهارتین

 .من جهة أخرى

  : البحث أهداف: رابعاً 
  :یأتي بما البحث أهداف تدحدَّ ت

 .الرابع الصف ذةتالم لدى والقراءة  االستماع مجالي في اللغویة لمهاراتا تحدید .1

  الرابع الصف ذةتالم لدى والقراءة االستماع مهارتي لتنمیة متعددة وسائط برنامج بناء .2
 .الباحثة قبل من األساسي

 ةذتالم لدى والقراءة االستماع مهارتي في التحصیل في البرنامج فاعلیة عن الكشف .3
 . التدریس في المتبعة بالطریقة مقارنة األساسي ابعالر  الصف

مادة القراءة التي تدرس (الفروق في التحصیل بین المجموعة التجریبیة  داللة فتعرّ  .4
التي تدرس المقرر بالطریقة (والمجموعة الضابطة ) بوساطة برنامج الوسائط المتعددة

 ).السائدة

قبل دراسة مادة القراءة  بمادة القراءة ةالمجموعة التجریبیرأي الفروق في  داللة فتعرّ  .5
 .وبعدها بوساطة برنامج الوسائط المتعددة

ف رأي المجموعة التجریبیة ببرنامج الوسائط المتعددة بعد دراسة المادة بوساطة تعرّ  .6
 .البرنامج

االستماع لدى المجموعة التجریبیة قبل دراسة المادة  ةالفروق في مهار  داللة تعرف .7
 .بطاقة المالحظة وبعدها من خالل
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لدى المجموعة التجریبیة قبل دراسة المادة وبعدها  القراءةالفروق في مهارة داللة تعرف  .8
  .من خالل بطاقة المالحظة

  :وأسئلته فرضیات البحث: خامساً 

  ):0.05(عند مستوى داللة  آلتیةسعى البحث الحالي إلى اختبار الفرضیات الصفریة ا

  :یللتحصا ختبارا فرضیات: أوالً 
  :الفرضیة األولى

ــین متوســــط درجــــات  نصـــت الفرضــــیة األولــــى علــــى ــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــ عــ
   .المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي المباشر

  :الثانیةالفرضیة 
ت بین متوسط درجا  ةدالة إحصائیذات فروق  على عدم وجود الثانیةنصت الفرضیة 
  .اختبار االستماع البعدي المباشرفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  :الثالثةالفرضیة 
بـــین متوســـط درجـــات   ذات داللـــة إحصـــائیةفـــروق  علـــى عـــدم وجـــود الثالثـــةنصـــت الفرضـــیة 

   .شراختبار القراءة البعدي المبافي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  :الرابعةالفرضیة 

ــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات  الرابعــــةنصــــت الفرضــــیة  علــــى عــ
ــیلي القبلـــي المجموعـــة التجریبیـــة  اتفـــي االختبــــار التحصـ ــ ــط درجــ ــي  همومتوسـ ــار التحصــــیلي فـ االختبـ

   .البعدي المباشر
  :الخامسةالفرضیة 

لـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات دال الخامســـةنصـــت الفرضـــیة 
هم فـــي اختبــار االســـتماع البعـــدي ومتوســط درجـــاتفـــي اختبــار االســـتماع القبلـــي  المجموعــة التجریبیـــة

  .المباشر
  :السادسةالفرضیة 

علـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات  السادســـةنصـــت الفرضـــیة 
  .هم في اختبار القراءة البعدي المباشرمتوسط درجاتو في اختبار القراءة القبلي  المجموعة التجریبیة
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  :السابعةالفرضیة 
ــیة  ــى الســـابعةنصـــت الفرضـ ــط درجـــات  علـ ــین متوسـ ــة إحصـــائیة بـ ــروق ذات داللـ عـــدم وجـــود فـ

   .االختبار البعدي المؤجلفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  :الثامنةالفرضیة 

ــودعلــــى عــــ الثامنــــةنصــــت الفرضــــیة  ـــروق  دم وجــ ــائیذات فـ ــة إحصــ بــــین متوســــط درجــــات  ةدالــ
   .اختبار االستماع البعدي المؤجلفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  :التاسعةالفرضیة 
بــــین متوســــط درجــــات  ةدالــــة إحصــــائیذات فــــروق  علــــى عــــدم وجــــود التاســــعةنصــــت الفرضــــیة 

   .اختبار القراءة البعدي المؤجلفي  عة الضابطةومتوسط درجات المجمو  المجموعة التجریبیة

  .استبانة رأي التالمذة في مادة القراءة ةفرضی -ثانیاً 
نصــت الفرضــیة علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات المجموعــة 

   .في آرائهم في مادة القراءة قبل استخدام البرنامج وبعده التجریبیة

   :مذة في برنامج الوسائط المتعددةرأي التالاستبانة  سؤال -ثالثاً 
  ما هي آراء التالمذة في برنامج الوسائط المتعددة ؟

  :بطاقة المالحظة الخاصة بمهارة االستماع سؤال -رابعاً 

  هل تختلف مهارة االستماع لدى المجموعة التجریبیة قبل تطبیق البرنامج وبعده؟

   :ة القراءةبطاقة المالحظة الخاصة بمهار  سؤال - خامساً 
  هل تختلف مهارة القراءة لدى المجموعة التجریبیة قبل تطبیق البرنامج وبعده؟

  :منهج البحث: سادساً 
  :المنهج التجریبي اتبعت الباحثة وفقًا لطبیعة البحث

عرف  تحكم تشمل مقننة ظروف تحت تجري البیانات جمعل عملیة" بأنه التجریبي المنهج یُ
 لهذه التفسیر أو المشاهدة عملیات وتقنین وقائع، أو تغیرات إلى تؤدي التي بالظروف الموجه

إلى دراسة تأثیر متغیر مستقل یتم  یهدف"و). 31 ،2007 والشریفین، الكیالني" (التغیرات
على مجموعة تجریبیة یتم اختیارها، وتوضع في بیئة ال تسمح بتأثیر أي  بهضبطه والتحكم 
  )177ص ،2004القحطاني، ".(متغیر آخر علیها
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، 2006جودة، . (الموضوع أو الظاهرة دراسة في العلمیة التجربة استخدام على یقوم منهج وهو
 عن الفروض إثبات أو الفروض إثبات في التجربة استخدام على یعتمد" المنهج وهذا ).33ص

 ).28ص ،2003 ذوقان، عبیدات،". (التجریب طریق

تالمذة  في والمتمثلة البحث عینة على ،تعددةالوسائط الم برنامج بتطبیق ةالباحث تقام حیث
  .في منطقة باب سریجة عمرة النجاریة بمدرسة األساسيالرابع  الصف
  :أدوات البحث: سابعاً 

 مهارتي االستماع و تحدید: منها مراحل بعدة بناؤه تم .القراءة مادة في الوسائط متعدد برنامج -1
 مهارتي مجال في السابقة الدراسات على سي، االطالعاألسا الرابع صفلل القراءة كتاب في القراءة

 .القراءة و االستماع

 ).مؤجل بعدي -مباشر بعدي -قبلي( تحصیلي ختبارا-2

  .القراءة مادة نحو التالمیذ آراء استبانة -3
  .الوسائط متعدد البرنامج نحو التالمیذ آراء ستبانةا -4

  .لقیاس مهارة االستماع مالحظة بطاقة-5

  .لقیاس مهارة القراءة مالحظة بطاقة-6

  :حدود البحث - ثامناً 
في إطار األهداف التي سعى البحث الحالي لتحقیقها فقد تمت دراسة المشكلة ضمن الحدود  
  :اآلتیة

 :البشریة الحدود

 .األساسي التعلیم من الرابع الصف وتلمیذات تالمیذ على البحث تصراق

 :المكانیة الحدود

وسائط المتعددة على عینة تجریبیة من تالمذة الصف الرابع األساسي اقتصر تطبیق برنامج ال 
 .في منطقة باب سریجة مدرسة عمرة النجاریة في

 :الزمانیة الحدود

  .م2013 -2012 الدراسي عاملل في الفصل الدراسي األول األدوات تطبیق تم
  :الحدود الموضوعیة

 ادة القراءة ودراسة فاعلیته فيم هذا البحث على بناء برنامج وسائط متعددة في اقتصر

  .تحصیل مهارتي االستماع والقراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي
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  :متغیرات البحث: تاسعاً 
  :المتغیرات المستقلة

 ).المتبعة الطریقة المتعددة، الوسائط برنامج باستخدام: (نوعان ولها التعلیم طریقة 

  :المتغیرات التابعة
 القراءة ةماد في الدراسي التحصیل.  
 القراءة مادةفي   التالمذة آراء.  
 المتعددة الوسائط برنامجالتالمذة في  آراء. 
 :وعینته البحث مجتمع: عاشراً 
 :البحث مجتمع
تالمذة الصف الرابع األساسي الذین یتعلمون في كون المجتمع األصلي للبحث من جمیع ت

والبالغ ) 2013 –2012(م الدراسي للعاالمدارس التابعة لمدیریة التربیة في محافظة دمشق 
، و) 13032(تلمیذًا وتلمیذة، ) 25136(عددهم   .إناثاً ) 12104(ذكورًا

  :البحث عینة
 منطقة في عمرة النجاریة مدرسة من تالمذة الصف الرابع من قصدیة عینة الباحثة اختارت
 الوسائط مجبرنا لعرض باإلمكانات والمجهزة الخاصة، العرض غرفة لتوفر وذلك باب سریجة،

تلمیذة، موزعین ) 40(تلمیذ و) 44(وتلمیذة،  اً تلمیذ) 84(من العینة التجریبیة  تكونت فقد المتعددة،
 .على شعبتین

تم تقسیم عینة و  وتلمیذة من تالمذة الصف الرابع األساسي، اً تلمیذ) 165(عینة البحث  وبلغت
  .البحث إلى مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة

بة بن مسلم الرابع من مدرسة قتی تالمذة الصف من ضابطة قصدیة احثة عینةكما اختارت الب
) 39(ذكور و) 42(تلمیذ وتلمیذة، ) 81(من  الضابطة تكونت العینةوقد هلي في منطقة المزة، البا

 .إناث، موزعین على شعبتین

  :مصطلحات البحث وتعریفاته اإلجرائیة: رعشحادي 
 التدریس برنامج یحدثه الذي األثر تحدید أو الصحیحة فعالاأل أداء على القدرة هي" الفاعلیة

 درجات متوسطات في النقص أو الزیادة خالل من ویقاس ألجلها، وضع التي األهداف لتحقیق
   ).Davies, 1980,p193( ".البحث مجموعة

 القـال، وناصـر،".(المستوى الذي یبین مدى تحقـق األهـداف بنجـاح" بأنها وناصر القال یعرفها و
  ).167، ص2004
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الــذي یحدثــه المتغیــر المســتقل علــى المتغیــر التــابع ویــتم  األثــربأنهــا : الفاعلیــة الباحثــةوتعــرف 
  .تحدید هذا األثر من خالل درجات أفراد العینة

 من المقدمة والفیدیو والحركة والصوت والصورة النص من تولیفة هي: "المتعددة الوسائط 
 .)3ص ،1998السعود، أبو". (الكومبیوتر

 مادة لمحتوى عرضه في یعتمد أنه برنامج: إجرائیاً تعرفه الباحثة  ةمتعددال الوسائط رنامجب
) نص -حركة -صوت( الحسیة العناصر أو الوسائط من أكثر أو اثنین وتكامل دمج على القراءة
 .الحاسوب من تقدم والتي

عرف :التحصیل  الذي النجاح مستوى أو فرد، یحققها التي االكتساب درجة: "بأنه التحصیل یُ
 ص ،2000 عالم،" (معین تدریبي أو تعلیمي مجال أو دراسیة مادة في إلیه یصل أو یحرزه،
305(  

 االنتهاء بعدالدرجة التي سیحصل علیها التلمیذ : إجرائیاً  المباشر التحصیلوتعرف الباحثة   
 االختبار في التلمیذ علیها صلح التي العالمات بمجموع قاستو  مباشرة، التعلیمیة المادة دراسة من

 .الغرض لهذا أعد الذي

 بعد الدرجة التي سیحصل علیها التلمیذ :إجرائیاً  )االحتفاظ( المؤجل التحصیلوتعرف الباحثة 
 العالمات بمجموع قاستو  أسابیع، ثالثة إلى تصل زمنیة بفترة التعلیمیة المادة دراسة من االنتهاء

 .المباشر البعدي التحصیل مع مقارنة نفسه األول االختبار في علیها حصلوا التي

 وتنتهي األول الصف من تبدأ سنوات تسع مدتها تعلیمیة مرحلة هي: "األساسي التعلیم مرحلة
لزامیة، مجانیة وهي التاسع الصف بنهایة  األول الصف من تبدأ األولى الحلقة: حلقتین تشمل و وإ
 في التربیة وزارة" (التاسع الصف وحتى الخامس الصف من تبدأ الثانیة والحلقة الرابع الصف وحتى

  ). 4ص ،2002 ،الجمهوریة العربیة السوریة
 هم األطفال الذین یتعلمون في مدارس التعلیم األساسي: إجرائیاً  تالمیذ الصف الرابع األساسي

  .سنوات) 9 - 8( في محافظة دمشق والبالغة أعمارهم  الرسمیة
 والمجهود الوقت في واالقتصاد الفعل على القائم المتقن ءاألدا هي:" اللغویة المهارة

  ).5 ص ،1996 السید،".(معاً 
هو مهارة من مهارات التواصل تعتمد على قدرة التلمیذ على  :إجرائیاً  االستماعتعرف الباحثة 

 .التلقي والفهم للمعلومة بشكل صحیح
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 وفهمها، المكتوبة، الرموز ةترجم: خاللها من یتم انفعالیة، عقلیة عضویة عملیة :القراءة
، وتتبنى الباحثة هذا التعریف )23ص ،2001 اهللا، فضل". (لها واالستجابة معها، والتفاعل

 .كتعریف إجرائي
 باستخدام العادیة المادة بوساطتها تعرض التي الطریقة هي :)التقلیدیة(المتبعة  الطریقة

  .للمعلم فیها األساسي والدور والقلم، لورقةوا والطباشیر) السبورة( العادیة، التعلیمیة الوسائل
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  .ةدراسات عربیَّ  :أوالً 

 

  .ةدراسات أجنبیَّ  :ثانیاً 

 

  .منها البحث الحالّي وقع وم تعقیب على الدراسات السابقة :اً ثالث

 

 .أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:رابعاً 

   

  الثانيالفصل 
 دراسات سابقة
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 الفصل الثاني

 دراسات سابقة

في زاویة من  الحالي الصلة بموضوع البحثیتناول هذا الفصل مجموعة من الدراسات ذات 
بع في عرض هذه الدراسات هو عرض الدراسات العربیة أوًال ثم الدراسات المنهج المتَّ ، و زوایاه

علیها قدم إلى األحدث، ومن ثم التعقیب األفق التسلسل التاریخي إلجرائها من و  األجنبیة
، ومدى لتشابه بینها وبین البحث الحاليِّ ومدى ا ،واستخالص النتائج واألفكار التي تدور حولها

  .اإلفادة منها

ولقد اكتفت الباحثة في كل دراسة بذكر كنیة الباحث الذي قام بالدراسة، والسنة التي أجریت 
برز نتائجها المتعلقة بموضوع البحث وأفیها، وبلد الدراسة، وعنوانها، وهدفها، وعینتها، وأدواتها، 

  .الحالي

  :دراسات عربیة :أوالً 
 :في مصر })1994(البسیوني {راسة د -1

في تدریس قواعد اللغة العربیة لطالب  )الكومبیوتر(الحاسوب فاعلیة استخدام: هاعنوان
  .المرحلة الثانویة في جمهوریة مصر العربیة

  :هدف الدراسة

على التحصیل في مادة قواعد النحو العربي  )الكومبیوتر( الحاسوب ف أثر استخدامتعرّ 
  .على التحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة الكتابيوالتعبیر 

  :العینة واألدوات

من طالب الصف األول الثانوي، وقسمت العینة إلى طالبًا ) 80(من  الدراسةتكونت عینة 
، والثانیة ) 40(مجموعتین، األولى تجریبیة وعددها  ، استخدمت ) 40(ضابطة وعددهاطالبًا طالبًا

للتعبیر الكتابي، إضافة إلى وحدة دراسیة أعدتها  اً تحصیلیّ  اً للنحو، واختبار  اً تحصیلی اً الباحثة اختبار 
للكشف عن فاعلیة استخدام الحاسوب في تدریس قواعد اللغة العربیة  الباحثة بواسطة الحاسوب

  .مقارنة بالطریقة العادیة
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  :نتائج الدراسة

  .أثبتت النتائج فاعلیة الوحدة الدراسیة باستخدام الحاسوب -
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط   -

ي التطبیق البعدي في التحصیل النحوي لصالح المجموعة ف درجات المجموعة الضابطة
 .التجریبیة

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات  وجود -
  .المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي في التعبیر الكتابي لصالح المجموعة التجریبیة

  :في مصر } )1999(حسن { دراسة -2
فاعلیة استخدام األلعاب التعلیمیة في تحصیل طالب الصف الرابع االبتدائي في  :عنوانها

  .القواعد النحویة في مصر

  :هدف الدراسة
معرفة فاعلیة استخدام األلعاب التعلیمیة في تحصیل طالب الصف الرابع االبتدائي في القواعد 

  .النحویة

  :األدواتو العینة 
قسمت عینة الدراسة إلى مجموعتین، الرابع االبتدائي، و تكونت عینة الدراسة من طالب الصف 

تجریبیة استخدمت في تدریسها األلعاب التعلیمیة لموضوع الفعل المضارع، وضابطة درست 
موضوع الفعل المضارع بالطریقة التقلیدیة، استخدم الباحث اختبار للتحصیل، كما استخدم األلعاب 

  .التربویة لتحقیق هدف الدراسة

  :دراسةنتائج ال
  :توصلت نتائج الدراسة إلى

ود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي عالمات المجموعة التجریبیة، والمجموعة و 
  .الضابطة في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجریبیة

  

  

  

  



              دراسات سابقة            الثانيالفصل 

16  

 :في الریاض })2000(التویم { دراسة -3

االبتدائي في مقرر استخدام الحاسوب على تحصیل طالب الصف السادس  أثر:هاعنوان
  .قواعد اللغة العربیة

  :هدف الدراسة
الكشف عن أثر استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة في تدریس مادة قواعد اللغة العربیة للصف 

  .السادس االبتدائي في مدرسة عبد الملك بن مروان بمدینة الریاض
 :العینة واألدوات

الذین بد الملك بن مروان بمدینة الریاض، و طالبًا في مدرسة ع) 60(تكونت عینة الدراسة من 
طالبًا كمجموعة ) 30(كمجموعة تجریبیة، والثانیةطالبًا  )30(األولى : تم توزیعهم إلى مجموعتین

على ) الحاسوب كوسیلة مساعدة(واستخدم المنهج التجریبي لدراسة أثر المتغیر المستقل ضابطة، 
  ).التحصیل الدراسي(المتغیر التابع

  الدراسةنتائج 
توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط تحصیل الطالب في 
مستوى التذكر لصالح المجموعة التجریبیة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط 

  . تحصیل الطالب في مستوى الفهم والتطبیق وفي االختبار إجماالً 
  :في القاهرة })2001(بدیر {دراسة -4

والخبرات  )الكمبیوتر( الحاسوب االستعداد للقراءة لطفل الروضة في ضوء استخدام: عنوانها
  ).الرحالت( المباشرة

  :هدف الدراسة
ف درجات اختبار االستعداد للقراءة لطفل ما قبل المدرسة باستخدام الحاسوب كمساعد في  تعرّ

  .عملیة التعلم واستخدام الخبرات المباشرة
  :ینة واألدواتالع

طفًال ) 23(طفًال وطفلة، وزعت على مجموعتین، مثلت األولى ) 46(تكونت عینة الدراسة من 
طفالً وطفلة من مدرسة شبرا التجریبیة بالقاهرة، واستخدمت الباحثة األدوات ) 23(وطفلة، والثانیة

مؤشرات الحالة و ، واختبار االستعداد للقراءة، )لدافن الملون(اختبار المصفوفات المتتابعة : اآلتیة
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وبرنامج المعلم لتعلیم الحروف والكلمات، وبطاقات مصورة 

  .باقتران الكلمات والصور
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  :نتائج الدراسة
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء األطفال على اختبار  - : أظهرت نتائج الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح  - .االستعداد للقراءة قبل المدرسة قبل استخدام الحاسوب
وجود  -. على االختبارات الفرعیة لالستعداد للقراءة )مستخدمي الحاسوب(المجموعة التجریبیة 

  .فروق ذات داللة إحصائیة لصالح برنامج الحروف والكلمات باستخدام الحاسوب
  :في قطر })2001(السلیطي {دراسة  -5

برنامج متعدد المداخل لعالج بعض مشكالت تعلم القراءة في الصفوف األولى من : هاعنوان
  .المرحلة االبتدائیة

  :هدف الدراسة
إعداد برنامج متعدد المداخل لعالج ضعف مهارة القراءة لدى تلمیذات الصفوف الثالثة األولى 

  . في مهارتي التعرف والنطق وعالجها
  :العینة واألدوات

من  اختیارهنتلمیذة من تلمیذات الصف الثالث االبتدائي، تم ) 52(تكونت عینة الدراسة من 
تلمیذة من ) 32(ثالث مدارس من مدارس البنات االبتدائیة بدولة قطر، تكونت العینة التجریبیة من 

، استخدمت الباحثة تلمیذة) 20(في القراءة، ومجموعة ضابطة بلغ عددها المتأخراتالتلمیذات 
 الباحثة اختبار للقراءة لتحدید جوانب الضعف في مهارتي التعرف والنطق في القراءة وقامت

  .القراءةبتصمیم برنامج عالجي لمشكالت 
  :نتائج الدراسة

 :أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أداء تلمیذات المجموعتین
في اختبار القراءة البعدي لصالح تلمیذات المجموعة التجریبیة، مما یدل  )الضابطة(و )التجریبیة(

لتلمیذات في التغلب على المشكالت التي یعانین منها، لاإلیجابي للبرنامج، ومساعدته  على التأثیر
  .وحدوث تحسن في أداء تلمیذات المجموعة التجریبیة
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 :في مصر })2002(بدوي  { دراسة-6

فعالیة برنامج مقترح  لتنمیة مهارات االستماع الناقد لدى تالمیذ الصف األول : عنوانها
 .اإلعدادي في جمهوریة مصر العربیة

 :هدف الدراسة

إلیه  تنمیة بعض مهارات االستماع الناقد لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي، وبعض ما تستند
  .تلك المهارات من مهارات االستماع العامة

 :األدواتو العینة 

، اعتمد تكونت عینة الدراسة من تالمیذ الصف األول اإلعدادي كمجموعة واحدة تجریبیة
  .الباحث برنامج مقترح لتنمیة مهارات االستماع من إعداده

 :نتائج الدراسة

نتائج الدراسة أن البرنامج المقترح كان له أثر واضح في تنمیة مهارات االستماع الناقد بینت 
فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لنوع  كما بینت النتائج عدم وجود ،عینة الدراسةلدى تالمیذ 

فروق ذات داللة إحصائیة لصالح  وجودمع  ،الجنس في األداء الكلي لالختبار بمهاراته العامة
فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات عدم وجود و  ،البنات في أداء مهارات االستماع الناقد

الذین استخدموا مرشد االستماع وبین متوسطات درجات التالمیذ الذین لم یستخدموا  درجات التالمیذ
  .المرشد في مهارات االستماع

  :في مصر })2002(الهواري {دراسة  -7
تنمیة بعض  متعددة الوسائل في )الكمبیوتر( الحاسوب أثر تنوع استراتیجیات تقدیم برامج
 . االبتدائي في مصر الصف الخامسمهارات االستماع والقراءة لدى تالمیذ 

  :هدف الدراسة

بناء برنامج لتنمیة بعض مهارات االستماع والقراءة، لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي، 
الوسائل في تنمیة بعض مهارات  متعدد )الكومبیوتري(الحاسوبي وتحدید مدى فاعلیة البرنامج 

االستماع والقراءة، والكشف عن مدى فاعلیة البرنامج الكومبیوتري في تعدیل اتجاهات تالمیذ 
الصف الخامس االبتدائي نحو تعلم اللغة العربیة، والكشف عن أفضل أسالیب تنظیم محتوى 

ریة في تنمیة بعض مهارات البرامج الكومبیوتریة، وتحدید أفضل أنماط تقدیم البرامج الكومبیوت
  . االستماع والقراءة
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 :األدواتالعینة و 

 تابعة تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بمدارس تلمیذًا من) 210(تكونت عینة الدراسة من 
 دارة عین شمس التعلیمیة، وتم تقسیم عینة الدراسة إلى سبع مجموعات عشوائیًا في ضوءإل

مجموعة من الاستراتیجیتى تنظیم محتوى البرنامج، ونمط تقدیمه، وقد بلغ عدد أفراد العینة في 
الوسائل لتنمیة بعض مهارات  ، قام الباحث ببناء برنامج متعددتلمیذاً ) 30(المجموعات السبعة
 . االستماع  والقراءة

:نتائج الدراسة  
متعددة الوسائل  )الكومبیوتر( الحاسوب برامجأظهرت نتائج الدراسة فعالیة تنوع استراتیجیات 

  .في تنمیة بعض مهارات االستماع والقراءة لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي

  :في المملكة العربیة السعودیة })2002(الدخیل  {دراسة -8
برنامج مقترح باستخدام األسلوب التكاملي في منهج اللغة العربیة وأثره في تحصیل  :هاعنوان

كسابهم للمهارات اللغویة في المملكة العربیة السعودیة   . طالب الصف األول المتوسط وإ
  :هدف الدراسة

تعرف أثر برنامج مقترح في اللغة العربیة باستخدام األسلوب التكاملي على التحصیل المعرفي، 
  .واكتساب مهارات القراءة الجهریة والكتابة الوظیفیة لطالب الصف األول المتوسط

  :العینة واألدوات
تكونت عینة الدراسة من عینتین تجریبیة قام الباحث بتطبیق البرنامج علیها وأخرى ضابطة  

الب اختبار، ومقیاس أداء الط: اآلتیة من طالب الصف األول المتوسط، استخدم الباحث األدوات
  .لمهارات القراءة الجهریة، ومقیاس أداء الطالب لمهارات الكتابة الوظیفیة

  :نتائج الدراسة
فروق ذات داللة إحصائیة بین تحصیل تالمیذ  دم وجودع -: توصلت نتائج الدراسة إلى

المجموعة التجریبیة وتالمیذ المجموعة الضابطة في مادة القراءة عند مستوى التذكر، والفهم، 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اكتساب تالمیذ المجموعة التجریبیة وتالمیذ  -  .والتطبیق

  .یبیةالضابطة لمهارات القراءة لصالح المجموعة التجر 
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  :في مصر })2003(أمین { دراسة  -9
في اكتساب أطفال الریاض لبعض المهارات  )الكومبیوتر( الحاسوب أثر استخدام: عنوانها

  .في مصر اللغویة
  :هدف الدراسة

  .معرفة أثر استخدام الحاسوب في اكتساب أطفال ریاض األطفال بعض المهارات اللغویة
  : األدواتو العینة 

روضة مدارس اللغات بمحافظة دمیاط، وقد قسمت طفالً في ) 60(تكونت عینة الدراسة من
طفالً، وقد اتبعت ) 30(وعددها )ضابطة(طفالً و) 30(وعددها )تجریبیة(: العینة إلى مجموعتین

مقیاس النمو لطفل الروضة، : الباحثة المنهج التجریبي، واستخدمت لتنفیذ الدراسة أدوات عدة هي
ج حاسوبي یحتوي على أنشطة لغویة، واختبار الذكاء، ومقیاس المستوى االجتماعي وبرنام

  .واالقتصادي
 :نتائج الدراسة

دلت نتائج الدراسة على نمو المهارات اللغویة لدى أطفال المجموعة التجریبیة التي درست 
باستخدام الحاسوب بشكل أفضل من المجموعة الضابطة، كما أشارت النتائج إلى أن توظیف 

  .   الحاسوب أدى إلى نمو اتجاه إیجابي لدى المعلمات ومدیرة الروضة نحو استخدام الحاسوب
  :في البحرین })2003(إسماعیل  {دراسة  - 10

فعالیة برنامج مقترح في تنمیة مهارات القراءة الوظیفیة بمساعدة الحاسوب : عنوانها
  .واتجاهات طلبة المستوى األول من المرحلة الثانویة بمملكة البحرین نحوها

  :هدف الدراسة
 فالحاسوب، وتعرّ  ف فاعلیة برنامج مقترح في تنمیة مهارات القراءة الوظیفیة بمساعدةتعرّ 

  . اتجاهات طلبة المستوى األول من المرحلة الثانویة نحوها
  :األدواتو العینة 

، قام الباحث ببناء طبقت الدراسة على عینة من طلبة المستوى األول من المرحلة الثانویة
لقیاس برنامج مقترح لتنمیة مهارات القراءة الوظیفیة بمساعدة الحاسوب، واستخدم مقیاس االتجاهات 

  . اتجاهات عینة الدارسة نحو مادة القراءة
  :نتائج الدراسة

تفوق أداء طلبة المجموعة التجریبیة التي درست برنامج تنمیة مهارات القراءة الوظیفیة  - 
نمو  - .بمساعدة الحاسوب على نظرائهم طلبة المجموعة الضابطة في جمیع المهارات الوظیفیة

مهارات القراءة الوظیفیة كافة لدى طلبة المجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج علیهم قیاسًا بما 
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 .عدم وجود فرق في التحصیل دال إحصائیًا یعود إلى متغیر الجنس-. كانت علیه قبل التطبیق
الضابطة في  طلبة المجموعةحسن اتجاه طلبة المجموعة التجریبیة نحو القراءة مقارنة بنظرائهم ت

نمو اتجاه المجموعة التجریبیة نحو القراءة بعد دراستهم  ولوحظ-. بعدي مقیاس االتجاه نحو القراءة
  .ة الوظیفیة بمساعدة الحاسوب مقارنة بمستوى اتجاههم قبل دراستهم لهاءلبرنامج تنمیة مهارات القر 

  :في مصر})2003(عطا اهللا {دراسة  - 11
غویة لعالج الضعف القرائي لدى الصف لفي األلعاب ال أثر برنامج مقترح: عنوانها

  .   الثالث االبتدائي
  :هدف الدراسة

معرفة أثر برنامج مقترح في األلعاب اللغویة لعالج الضعف القرائي لدى طالب الصف الثالث 
  .االبتدائي

  :واألدواتالعینة 
تلمیذًا وتلمیذة من تالمذة الصف الثالث االبتدائي، وقسمت العینة ) 60(تكونت عینة الدراسة

رست دُ  )ضابطة(رست باستخدام برنامج مقترح في األلعاب التربویة، ودُ  )تجریبیة(إلى مجموعتین 
ف برنامج مقترح في األلعاب اللغویة لعالج الضعباستخدام الطریقة االعتیادیة، اعتمد الباحث 

  .اً تحصیلی اً القرائي لدى عینة الدراسة كما أعد اختبار 
  :نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي عالمات المجموعة 
التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي تعزى إلى أثر البرنامج المقترح في األلعاب 

  . اللغویة ولصالح المجموعة التجریبیة
 :في المدینة المنورة })2003(دویدي { دراسة - 12

ستخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه التعلیمیة في التحصیل ونمو التفكیر أثر ا: عنوانها
  .المنورةالصف األول االبتدائي في مقرر القراءة الكتابة بالمدینة  اإلبداعي لدى تالمیذ

  : هدف الدراسة
استقصاء أثر استخدام ألعاب الحاسوب اآللي وبرامجه التعلیمیة على التحصیل ونمو التفكیر 

  .لدى تالمیذ الصف األول االبتدائي في مقرر القراءة والكتابة اإلبداعي
  :العینة واألدوات

تلمیذًا تم توزیعهم إلى ثالث مجموعات، تم استخدام ) 59(تمثلت عینة الدراسة العشوائیة في
ألعاب الحاسب اآللي التعلیمیة مع المجموعة التجریبیة األولى، واستخدم برنامج حاسب آلي تعلیمي 
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أللعاب الحاسب اآللي للمجموعة التجریبیة الثانیة، بینما درست المجموعة الثالثة بالطریقة إضافة 
المعتادة كمجموعة ضابطة، استخدم الباحث المنهج التجریبي لدراسة هذا األثر، ولقیاس أثر 

تم إعداد اختبار تحصیلي بمقرر  ، واستخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه التعلیمیة في التحصیل
القراءة والكتابة واألناشید لتالمیذ الصف األول االبتدائي، وطبق اختبار تورانس للتفكیر االبتكاري 
والمقنن على البیئة السعودیة لتحدید أثر استخدام ألعاب الحاسب اآللي وبرامجه التعلیمیة على 

  ).الطالقة، والمرونة واألصالة، والتفاصیل(اإلبداعيعناصر التفكیر 

  :الدراسةنتائج 
لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في : على النحو اآلتي الدراسة جاءت نتائج

تحصیل المجموعات الثالث، بینما أسفرت النتائج عن ظهور فروق ذات داللة إحصائیة في نمو 
وكذلك  ،)الطالقة والمرونة، واألصالة، والتفاصیل( كل قدرة من قدرات التفكیر اإلبداعي على حدة

في تنمیة قدرة التفكیر اإلبداعي ككل لصالح المجموعة التجریبیة والتي استخدمت ألعاب الحاسب 
  .اآللي التعلیمیة

  :في مصر })2004(حواس {دراسة  - 13
تقویم مهارات االستماع لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي في جمهوریة : عنوانها

  .مصر العربیة
 :هدف الدراسة

االستماع لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائي، وتقویم أداء المعلم لتنمیة هذه  مهارات تقویم
المهارات من أجل تشخیص الوضع الحالي لتدریس مهارات االستماع في المدارس، وتقدیم العالج 

 .المناسب لذلك

 :األدواتالعینة و 

تلمیذ وتلمیذة، ) 400(بلغ قوامها ، )بور سعید(من مدراس  اختیرت عینة البحث عشوائیاً 
  .، استخدم الباحث بطاقة مالحظة لتقویم مهارات االستماع لدى عینة الدراسةمعلماً ) 20(و

 :نتائج الدراسة

ها منخفض ولم یصل تالدراسة إلى أن المستوى الحالي لتدریس مهارات االستماع وتنمی تتوصل
تماع العامة ولم یتمكنوا من وأن تالمیذ عینة البحث تمكنوا من بعض مهارات االس، إلى مستوى جید

  .مهارات االستماع الناقد
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 :في البحرین })2004(محمد {دراسة  - 14
بعض مهارات االستماع لدى طالب الصف الثاني  فاعلیة برنامج تعلیمي في تنمیة: عنوانها

 .اإلعدادي في البحرین

 :هدف الدراسة

ف فاعلیة برنامج تعلیمي في تنمیة بعض مهارات االستماع لدى طالب الصف الثاني تعرّ 
 . اإلعدادي

 :األدواتالعینة و 

من طالب الصف الثاني اإلعدادي والمسجلین في الفصل  طالباً ) 33(تكونت عینة البحث من 
ء برنامج تعلیمي ، قام الباحث ببنام بمدرسة الفارابي اإلعدادیة للبنین2003-2002الدراسي الثاني 

عینة  تجاهاتالتنمیة بعض مهارات االستماع لدى عینة الدراسة، كما استخدم مقیاس لقیاس 
  .نحو البرنامج الدراسة

  :نتائج الدراسة
بدرجة مناسبة من الفاعلیة في المقترح یتصف  البرنامج التعلیمي أنالدراسة إلى  توصلت

بالنسبة الختبار الكفاءة اللغویة للبرنامج بشكل عام ولكل وذلك ، تحقیق أهدافه المعرفیة والوجدانیة
  .مهارة من مهارات االستماع التي استهدفها البرنامج، وبالنسبة لمقیاس االتجاهات نحو البرنامج 

  :في أبو ظبي })2004(طه والقناوي {دراسة  - 15
مهارات القراءة فعالیة برنامج قائم على الوسائط التعلیمیة المتعددة في تنمیة : عنوانها

  .اإلبداعیة ومیولهم نحوها
  :هدف الدراسة

تالمیذ المرحلة قرائي مقترح قائم على الوسائط المتعددة في تنمیة میول تعرف أثر برنامج 
األساسیة نحو درس القراءة والكشف عن الفروق بین تالمیذ العینة المصریة وتالمیذ العینة 

  .اإلبداعیةاإلماراتیة في مهارات القراءة 
  :األدواتالعینة و 

الصف الخامس من التعلیم األساسي بمدارس من تلمیذًا وتلمیذة ) 71(تكونت عینة البحث من 
الصف الخامس في ، كما تم تطبیق البحث على عینة من تلمیذات )الحدیثة بالجیزة(فضل 

تلمیذة، وكانت ) 66(في أبو ظبي قدرها ) ببدع زاید(للبنات ) الظفرة العلیا(األساسي بمدرسة 
تلمیذة، واستخدم الباحثان اختبارًا للتفكیر ) 33(تلمیذة والضابطة مثلها) 33(المجموعة التجریبیة

  .اإلبداعي واختبارًا للقراءة اإلبداعیة وبرنامج القراءة اإلبداعیة واختبار المیول نحو المواد الدراسیة
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  :نتائج الدراسة
أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین الضابطتین  من

والمجموعتین التجریبیتین المصریة واإلماراتیة في المعرفة القرائیة وذلك لصالح المجموعتین 
  . التجریبیتین

 .  في غزة })2005(صالح { دراسة  - 16
الوسائط المتعددة لتنمیة االستعداد فاعلیة برنامج حاسوبي مقترح قائم على : عنوانها

  .للقراءة لدى أطفال الریاض في غزة
 :هدف الدراسة

ف مدى فعالیة برنامج حاسوبي قائم على الوسائط المتعددة لتنمیة االستعداد للقراءة لدى تعرّ 
  .أطفال الریاض في محافظة غزة

 :واألدوات العینة

 )المجموعة التجریبیة(: طفًال وطفلة تم تقسیمهم إلى مجموعتین) 60(تكونت عینة الدراسة من 
مجموعة (طفالً وطفلة تعرضوا لبرنامج االستعداد للقراءة القائم على الوسائط المتعددة، و )30(قوامها

ثم  ،نواتس) 6-5(طفالً وطفلة لم یتعرضوا للبرنامج تتراوح أعمارهم بین ) 30(قوامها  )ضابطة
قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة التي تمثلت في اختبار لقیاس االستعداد للقراءة، وكذلك البرنامج 

  .ولقد استخدمت الباحثة المنهجین الوصفي والتجریبي ،الحاسوبي
 :نتائج الدراسة

أطفال  توصلت الدراسة إلى فاعلیة البرنامج الحاسوبي المقترح في تنمیة االستعداد للقراءة لدى
الریاض في غزة حیث توجد فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة 

لصالح أطفال  ودرجات أطفال المجموعة التجریبیة في اختبار االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج
ات أطفال كما أوضحت الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درج، المجموعة التجریبیة

 ة التجریبیة من الذكور في اختبارالمجموعة التجریبیة من اإلناث ودرجات أطفال المجموع
  .االستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنامج لصالح اإلناث
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  :في األردن })2006(أبوراس { دراسة - 17
العربیة في بناء برنامج محوسب قائم على الطریقة الكلیة في تدریس منهاج اللغة : عنوانها

 .في األردن) 2006-2005(المدارس الحكومیة للعام الدراسي

  :هدف الدراسة
بناء برنامج محوسب قائم على الطریقة الكلیة في تدریس منهاج اللغة العربیة في المدارس 

  .في األردن) 2006-2005(الحكومیة للعام الدراسي
 :واألدواتالعینة 

طالبًا وطالبة من طالب الصف األول االبتدائي، وقد تكونت عینة الدراسة من ستة وخمسین 
 .استخدم الباحث اختبارات تحصیلیة كأداة للدراسة

 :نتائج الدراسة

أفضل من الطریقة  باستخدام الحاسوب تدریس منهج اللغة العربیة أشارت نتائج الدراسة إلى أن
  .التقلیدیة

  :في غزة })2009(الشخریتي {دراسة  - 18
برنامج مقترح في تنمیة بعض مهارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث أثر : عنوانها

  .األساسي بمدارس وكالة الغوث الدولیة بشمال غزة
  :هدف الدراسة

ف أثر برنامج مقترح في تنمیة بعض مهارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث األساسي تعرّ 
  .بمدارس الغوث الدولیة بشمال غزة

  :األدواتالعینة و 
من تالمذة الصف الثالث ) 2008(تلمیذًا وتلمیذة للعام الدراسي ) 83(تألفت عینة الدراسة من 

 )تجریبیة(إحداهما : االبتدائیة، بحیث وزعت على مجموعتین األساسي، في مدرسة بیت حانون
یف تلمیذًا وتلمیذة، وقامت الباحثة بتكل) 42(وعددها )ضابطة(تلمیذًا وتلمیذة، وأخرى ) 41(وعددها

التي درست البرنامج المقترح في تنمیة بعض مهارات (معلمة الفصل بتدریس المجموعة التجریبیة 
وتمثلت  ،)التقلیدیة - التي درست المنهج بالطریقة العادیة(، وتدریس المجموعة الضابطة )القراءة

الثالث أدوات الدراسة في البرنامج المقترح في تنمیة بعض مهارات القراءة لدى تالمیذ الصف 
واأللعاب التربویة، التي استخدمتها األساسي، واحتوى البرنامج على مجموعة من األنشطة التعلیمیة 

الباحثة في بناء البرنامج، وآلیة تدریسها وفقًا لدلیل المعلم والتقنیات الحدیثة في التدریس، واختبار 
  .األساسيقرائي لتنمیة بعض مهارات القراءة لدى تالمیذ الصف الثالث 
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  :نتائج الدراسة
الذین درسوا (وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد المجموعة التجریبیة 

الذین درسوا المنهج (، ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة )البرنامج المقترح في القراءة
  . ، لصالح المجموعة التجریبیة)المدرسي بالطریقة العادیة

  :في األردن })2009(بني دومي  {دراسة  - 19
  .أثر الوسائط المتعددة في ریاض األطفال في إكسابهم مهارات القراءة والكتابة: عنوانها

  : هدف الدراسة
  .الكشف عن أثر الوسائط المتعددة في ریاض األطفال في إكسابهم مهارات القراءة والكتابة

  : العینة واألدوات
تلمیذًا وتلمیذة من مدرستین مختلفتین مقسمین لمجموعتین، ) 60(تكونت عینة الدراسة من 

تلمیذًا وتلمیذة تعلمت بطریقة الوسائط المتعددة، ) 30(وعددها  )التجریبیة(مثلت إحداهما المجموعة 
ت تلمیذًا وتلمیذة، وتعلم) 30(وبلغ عدد أفرادها )الضابطة(المجموعة  والمجموعة األخرى هي

، استخدمت الباحثة برمجیة تعلیمیة مكونة من ستة دروس، واختبار تحصیلي طریقة االعتیادیةالب
  . لتقدیر أداء طلبة ریاض األطفال في مهارتي القراءة والكتابة

  :نتائج الدراسة
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح المجموعة التجریبیة في كل من مهارتي 

 .والكتابة، في حین لم تظهر فروق دالة تعزى إلى متغیري الجنس والتفاعلالقراءة 

 :في العین })2009(النیادي  { دراسة - 20
أثر برمجیة تعلیمیة في تحصیل طالب الصف الرابع األساسي في قواعد اللغة : عنوانها

  .العربیة في منطقة العین التعلیمیة
 :هدف الدراسة

اللغة العربیة، ودراسة أثرها في تحصیل طالب الصف الرابع تصمیم برمجیة تعلیمیة في 
  .األساسي في قواعد اللغة العربیة في منطقة العین التعلیمیة

 :األدواتالعینة و 

طالبًا وطالبة من مدرسة الظاهر للتعلیم األساسي والثانوي في ) 40(تكونت عینة الدراسة من 
إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة، وقد تم جموعتین منطقة العین التعلیمیة، وقد تم تقسیمهم إلى م

تدریس طلبة المجموعة التجریبیة باستخدام البرمجیة التعلیمیة، في حین تم تدریس طلبة المجموعة 
تم إعداد اختبار و الضابطة بالطریقة التقلیدیة االعتیادیة من خالل الشرح، واستخدام السبورة، 
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ن من   المتعدد، ولكل فقرة اختیاران، أحدهما صحیح، من االختیار من نوع فقرة،) 15(تحصیلي تكوّ
     . حیث تم تطبیقه على المجموعتین قبل تدریسهم بالطریقة الحاسوبیة والطریقة التقلیدیة

  :نتائج الدراسة
عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة في أداء أفراد عینة : وقد أظهرت نتائج الدراسة ما یأتي -

مما یدل على ) التجریبیة والضابطة(حسب متغیر المجموعةبالقبلي و  الدراسة على االختبار
 .تكافؤ مجموعتي الدراسة

حسب متغیر بوجود فرق ذي داللة في أداء أفراد عینة الدراسة على االختبار البعدي و   -
ولصالح أداء طلبة المجموعة التجریبیة على االختبار ) التجریبیة والضابطة(المجموعة

 .البعدي

حسب متغیر بوجود فرق ذي داللة إحصائیة في أداء طلبة المجموعة التجریبیة و   -
  .، ولصالح أداء طلبة المجموعة التجریبیة على االختبار البعدي)قبلي، وبعدي(االختبار

  :في الیمن })2010(نصارمحمد  {دراسة  - 21
َغویَّةأثر تدریس اللغة العربیة بالوسائط المتعددة في تنمیة : هاعنوان الالزمة  المهارات الُل

 .لتالمیذ الصف الرابع من التعلیم األساسي بالجمهوریة الیمنیة

  :هدف الدراسة
َغویَّةف تعرّ  الالزمة لتالمیذ  أثر تدریس اللغة العربیة بالوسائط المتعددة في تنمیة المهارات الُل

  .الصف الرابع من التعلیم األساسي بالجمهوریة الیمنیة
  : األدواتالعینة و 

 ،)سعد األشول(و )اإلمام الشافعي(تلمیذًا وتلمیذة من مدرستي  )60(تكونت عینة الدراسة من
من تالمیذ  )تلمیذًا وتلمیذة) 30(ضابطة(و ،)تلمیذًا وتلمیذة )30(تجریبیة( تم توزیعهم في مجموعتین

إعداد اختبار لقیاس مدى نمو بعض المهارات  تم لتحقیق أهداف الدراسةو ، الصف الرابع األساسي
استخدم البحث المنهج حیث . تصمیم برمجیة الوسائط المتعددةو  ، اللغویة الالزمة لتالمیذ العینة

استخدم المنهج التجریبي لتطبیق الوحدتین الدراسیتین كما  الوصفي في إعداد اإلطار النظري
  .یة المهارات اللغویة التي تم تحدیدها في البحثولمعرفة مدى فاعلیة الوسائط المتعددة في تنم

  :الدراسةنتائج 
  :أظهرت نتائج الدراسة

فروق ذات داللة إحصائیة بین درجات أفراد العینة ولصالح المجموعة التجریبیة التي وجود  -
درست اللغة العربیة بالوسائط المتعددة فتبین بذلك فاعلیة الوسائط المتعددة في تنمیة 
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اللغویة الالزمة لتالمیذ الصف الرابع من مرحلة التعلیم األساسي في كل مهارة المهارات 
 .وفي المهارات ككل ،على حده

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات عینة البحث في التطبیق البعدي   -
 وفي ،الختبار األداء اللغوي لصالح المجموعة التجریبیة في األداء الكلي للمهارات ككل

وفي كل مهارة  ،)والكتابة ،والقراءة الجهریة ،والتحدث ،االستماع(أداء المهارات الرئیسة
 .على حدةفرعیة 

حیث ال توجد فروق ذات داللة  ،النوع لیس عامًال مؤثرًا في أداء المهارات اللغویة  -
وفي أداء كل مهارة  ،للمهارات اللغویة ككل ئهمإحصائیة بین البنین والبنات في مستوى أدا

  .على حدة
  : في األردن })2010(محمد وقطوس {دراسة  - 22

في  األساسيفاعلیة استخدام التعلیم المتمازج في تحصیل طالبات الصف الرابع  :هاعنوان
  .األردنمادة اللغة العربیة في 

  :هدف الدراسة
األساسي في مادة اللغة ازج في تحصیل طالبات الصف الرابع تقصي أثر استخدام التعلیم المتم

  .والتعرف على أثر الخبرة الحاسوبیة في التحصیل ،العربیة
  : واألدواتالعینة 

طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي من ) 45(اختیرت عینة الدراسة قصدیًا وبلغ عددها 
قُدمت لها المادة  )تجریبیة(األولى : وتم توزیعها إلى مجموعتین ،مدرسة أم عطیة األنصاریة

 التعلیمیة من كتاب اللغة العربیة للصف الرابع من خالل البرنامج التعلیمي الذي یمزج بین التعلیم
درست المادة التعلیمیة ذاتها بالطریقة  )ضابطة(، والمجموعة الثانیة االلكتروني والطریقة االعتیادیة

عد بطریقة تمزج بین التعلیم أدوات الدراسة المتمثلة في وقد تم إعداد  ،االعتیادیة برنامج تعلیمي مُ
االلكتروني والطریقة االعتیادیة باإلضافة إلى االختبار التحصیلي المعد لقیاس تحصیل الطالبات، 

  .وقد تم التحقق من صدق وثبات هذه األدوات
  : نتائج الدراسة 

ت المجموعة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات عالمات طالبا
التجریبیة ومتوسطات عالمات طالبات المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة، كما 
أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیا بین الطالبات ذوات الخبرة الحاسوبیة القلیلة والطالبات 

 لم یكن هناك فروقٌ  بینما ،ذوات الخبرة الحاسوبیة المتوسطة ولصالح الخبرة الحاسوبیة المتوسطة
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ذوات الخبرة الحاسوبیة  دالة إحصائیا بین الطالبات ذوات الخبرة الحاسوبیة المتوسطة والطالبات
  .الكبیرة

  :في نابلس })2010(دار صالح { دراسة  - 23
أثر استخدام برامج الدروس التعلیمیة المحوسبة في تعلم اللغة العربیة على : عنوانها

  .األساسي في مدارس محافظة نابلس تحصیل طلبة الصف األول
  :هدف الدراسة

استخدام برامج الدروس التعلیمیة المحوسبة في تعلم اللغة العربیة على تحصیل ف أثر تعرّ 
  .طلبة الصف األول األساسي في مدارس محافظة نابلس

  : األدواتالعینة و 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف األول ) 313(طبقت أداة الدراسة على عینة قصدیة تكونت من 

، موزعین على )2010(األساسي في المدارس الحكومیة والخاصة ووكالة الغوث للعام الدراسي
) 155(، تعلمت باستخدام الدروس التعلیمیة المحوسبة بلغ عددها)تجریبیة(مجموعتین إحداهما 

وقد . طالبًا وطالبة) 158(تعلمت بالطریقة التقلیدیة بلغ عددها  )ضابطة(لبة، وأخرى طالبًا وطا
بعد االطالع على الوحدة الثانیة من كتاب اللغة العربیة ) االختبار التحصیلي(اعتمدت أداة الدراسة 

للصف األول األساسي، وتم إعداده بحیث ینسجم مع أهداف الدراسة، ویقیس مستویات عقلیة 
  . وقد اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجریبي ،فة حسب تصنیف بلوم المعرفيمختل

  :نتائج الدراسة
الصف  تالمیذ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل لدى- :توصلت الدراسة إلى

األول األساسي تعزى لمتغیر نوع المجموعة والجنس على القیاس القبلي في مجموعات الدراسة 
في مادة  في التحصیل لدى الصف األول األساسي یةإحصائ داللة ذات فروق وجود- .جمیعها

اللغة العربیة على االختبار البعدي تعزى لنوع المجموعة في كل مدرسة من مدارس العینة ولصالح 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل لدى الصف األول األساسي  -. المجموعة التجریبیة

ة العربیة بین المجموعات التجریبیة على القیاس القبلي و البعدي ولصالح القیاس في مادة اللغ
  .البعدي
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 :في مكة المكرمة })2012(الحربي { دراسة - 24
 األول الصف تالمیذ لدى القراءةمهارات  تنمیة في المتعددة الوسائط استخدام فاعلیة: عنوانها

  المكرمة مكة بمدینة االبتدائي
  :الدراسةهدف 

 على التعرف في المتمثلة ،القراءة مهارات تنمیة في المتعددة الوسائط استخدام فاعلیة تعرف

 مكة بمدینة االبتدائي األول الصف تالمیذ لدى  القرائیة والطالقة المقروء، وفهم المقروء ونطقه،

  . المكرمة

  :العینة واألدوات
تلمیذًا من تالمیذ الصـف األول االبتـدائي بمـدارس مكـة المكرمـة، ) 60(عینة الدراسة من تكونت

 شـبه المـنهج الباحـث اسـتخدم الدراسـة أهـداف ولتحقیـق اً تلمیـذ) 30(وبلـغ عـدد كـل مجموعـة مـن 
 األدوات، مـن عـدداً  لـذلك وصـمم ةوالضـابط التجریبیـة، مـوعتینالمج تصـمیم علـى المعتمـد التجریبي
 :في تمثلت البحثیة، والمواد

  .االبتدائي األول الصف تالمیذ لدى القرائیة المهارات قائمة- 1
 و بنیت حیث وتقویمیة، تعلیمیة، بنشاطات دروس أربعة من وتكونت المتعددة، الوسائط برمجیة- 2

  .القرائیة المهارات قائمة ضوء في صممت
 .بالتنمیة المستهدفة القرائیة المهارات قائمة ضوء في بني الذي القرائیة، المهارات ختبارا- 3

  :نتائج الدراسة
   :اآلتیة النتائج إلى الباحث توصل

 ونطقه المقروء على التعرف لمهارات البعدي األداء في إحصائیة داللة ذات فروق وجود -
 فهم لمهارات البعدي األداء في إحصائیة داللة ذات فروق وجود .لصالح المجموعة التجریبیة

  .المجموعة التجریبیة لصالح المقروء

لصالح المجموعة  القرائیة الطالقة لمهارة البعدي األداء في إحصائیة داللة ذات فروق وجود -
 .التجریبیة

 لصالح مجتمعة القرائیة للمهارات البعدي األداء في إحصائیة داللة ذات فروق وجود  -

 .المتعددة الوسائط برمجیة لتطبیق عملیة داللة وجود و المجموعة التجریبیة
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  :دراسات أجنبیة ـثانیاً 
  :في الوالیات المتحدة األمریكیة })Clayton1992( كالیتون { دراسة -1

The Relationship Between Computer Assisted Instruction in 
Reading and Mathematics Achievement and Selected Student 
Variables. 

التدریس باستخدام الحاسوب بین تحصیل مادتي القراءة عالقة : عنوان الدراسة
.والریاضیات وبین متغیرات الطالب المختارة  

:هدف الدراسة  
تحدید فاعلیة الحاسـوب المسـاعد فـي تعلـیم القـراءة وتحصـیل الطلبـة فـي الریاضـیات واتجاهـاتهم 

  .نحو القراءة والریاضیات

  :العینة واألدوات

كارولینا (في منطقة  من الثاني حتى الخامس األساسيَّ  طبقت الدراسة على طلبة الصفوف
في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد تلقت المجموعة التجریبیة تعلم مهارة القراءة  )الجنوبیة

والریاضیات باستخدام الحاسوب المساعد في التعلیم، بینما تلقت المجموعة الضابطة تعلم المهارة 
  .ذاتها بالطریقة التقلیدیة

  :ائج الدراسةنت
للحاسوب المساعد في التعلیم دورًا في تحسین مهارة القراءة عند طلبة  النتائج أنَّ  أظهرت

تحصیل الطلبة الذین تلقوا مادة  الصف الرابع، وزیادة في االتجاهات الموجبة نحو القراءة، وأنَّ 
  . وعة التقلیدیةالریاضیات باستخدام الحاسوب كان عالیًا مقارنة مع تحصیل الطلبة في المجم

  :في بریطانیا } )Claussen, 1992(كالوسون  {دراسة  -2
Developing Capacity for Social and Emotional Growth An Action 

Research” Pastoral Care in Education”. 
تنمیة القدرة على االستیعاب من أجل النمو العاطفي واالجتماعي، : عنوان الدراسة

  . بحث إجرائي في مجال العنایة الخاصة بالتعلیم
  :هدف الدراسة
  .لدى التالمیذ داخل الصف من أجل النمو العاطفي واالجتماعي القدرة على االستیعابتطویر 
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  :األدواتالعینة و 
العمل مع المجموعة خالل  أثناءِ في م بوصف الصعوبات التي تواجه التالمیذ قام المعلِّ  وقد

سنوات، اختیرت مواضیع ذات صلة بالعالقات االجتماعیة )  9 -7( السنة الدراسیة، وهم من سن 
لتعرف  استبانةالباحث  استخدم، ولتحقیق أهداف الدراسة والتي تجعل الصف أكثر مرحًا وجاذبیة

  . اجه التالمیذ في أثناء العمل الجماعي خالل الدراسةتو الصعوبات التي 
  :نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة وصلة وثیقة بین المواضیع االجتماعیة المرحة وكل من 
االستماع النشط واالهتمام والترحیب والتعاون النشط، كما أظهرت النتائج أهمیة الترویح، وأن هناك 

الذي  واالجتماعیة، وهذا ناتج عن العالقات الطیبة والجو المرح السمعیةتحسن ملموس للمهارات 
  .  یسود العملیة التعاونیة والجو العاطفي االجتماعي بین المعلم وتالمیذه

  :في فرنسا })Fandrich,1998(فیندریش { دراسة -3
Reading and Auditing Listening Comprehension in secondary Schools.  

  .فهم مهارتي االستماع والقراءة في المرحلة الثانویة: عنوان الدراسة
  :الدراسةهدف 

الوقوف على مدى العالقة بین فهم المقروء وفهم المسموع في االنجلیزیة كلغة ثانیة كما 
استهدفت معرفة أثر الخلفیة المعرفیة والتعلیمیة على األداء القرائي واالستماعي لدى تالمیذ 

  ). لغة ثانیة ( المدارس الثانویة االنجلیزیة 
  :واألدواتالعینة 

طالب من طالب المدارس العلیا ذوي خلفیات لغویة مختلفة  )204(الدراسة منتكونت عینة 
   . ، استخدم الباحث اختبارات تحصیلیة للقراءة واالستماعاألصول

:نتائج الدراسة  
   :أظهرت نتائج الدراسة أن

. البعدیة هناك ارتباطا داًال إحصائیًا بین القراءة واالستماع في كل القیاسات-  
.أداء التالمیذ على اختبارات القراءة للفهم أفضل من أدائهم على االستماع للفهمكان لقد -  
من العوامل المؤثرة على أداء التالمیذ في نتائج اختبارات االستماع للفهم والقراءة للفهم، معرفتهم -  

.اللغویة السابقة وخلفیتهم التعلیمیة السابقة  
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  :في جنوب افریقیا })Herselman,1999(هیرسلمان { دراسة -4
The Application of Educational Computer Games in English 
Second Language 

تطبیق ألعاب الحاسوب التعلیمیة في تدریس اللغة االنجلیزیة كلغة : عنوان الدراسة
  .ثانیة في الصف السادس األساسي في جنوب أفریقیا

  :هدف الدراسة
  .االنجلیزیة بوصفها ثانیةتطبیق األلعاب في تدریس اللغة 

 :األدواتالعینة و  

ذ الصف السادس، ولتحقیق هدف الدراسة یطبق الباحث أدوات الدراسة على عینة من تالم
  .حاسوبیة تعلیمیة" مرن وتدربت "قدمت ألعاب 
  :نتائج الدراسة

كل متعلم بشكل فردي،  ئمم أساسًا للتعلم مدى الحیاة، وتالاأللعاب تقدّ  كشفت نتائج الدراسة أنَّ 
وتشعر . وتحفزه على تطویر التفكیر اإلبداعي من اجل حل المشكالت في مواقف الحیاة المختلفة

المناقشة عند ممارسة األلعاب، وتحسن من  على یعتمدتجعله التلمیذ في هذه المرحلة بالتحدي، و 
  .كفاءته اللغویة بالتهیئة لحفظ محتوى مألوف

  :في مقاطعة ایتوا })Campbel,2000(كامبل {دراسة  -5
A comparisonal Computerized and Traditional Instruction in the 
Area of Elementary Reading  

التدریس بالطریقة و  المقارنة بین التدریس باستخدام الحاسوب: عنوان الدراسة
  .التقلیدیة في إعداد القراءة

:هدف الدراسة  
معرفة أثر التدریس باستخدام الحاسوب التعلیمي في مجال القراءة على مهارات التفكیر الناقد  

  .للتالمیذ
  :األدواتو العینة 

، وقام )ایتوا(تكونت عینة الدراسة من صفین من صفوف المرحلة األساسیة العلیا في مقاطعة 
ذلك بطریقة التدریس  مقارناً الباحث بتدریس التالمیذ عینة الدراسة من خالل برمجیة منهجیة 

  .التقلیدیة
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  :نتائج الدراسة
أظهرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائیة بین الطریقتین لصالح التدریس باستخدام 

  .الحاسوب
  :في أمیركا })Joy, 2002(جوي {دراسة  -6

Integrating Technology into Instruction in an Inclusive Classroom 
for Diverse Learner  

و المتنوعة  في الصفوف الشاملة التدریسدمج التكنولوجیا في : عنوان الدراسة
  .مینللمتعلَّ 

  :هدف الدراسة
ذ واتجاهاتهم، وتغییر مهارات یكطریقة للتعلیم في تحصیل التالمثر استخدام الحاسب أبیان 

  .المعلمین واتجاهاتهم نحو هذه الطریقة التعلیمیة
  :واألدواتالعینة 

أخرى و ، تعلمت باستخدام الحاسوب )تجریبیة(إحداهما  :تكونت عینة الدراسة من مجموعتین
  ). االختبار التحصیلّي (وقد اعتمدت الدراسة تعلمت بالطریقة التقلیدیة،  )ضابطة(

 :نتائج الدراسة

  : أشارت النتائج إلى ما یأتي
  .دافعتیهم نحو التعلمادت ز الذین تعلموا باستخدام الحاسوب  یذالتالم -

%) 23(موا بالطریقة التقلیدیة قد حصلوا على فائدة تعلیمیة بنسبة وأن التالمذة الذین تعلَّ  -
 . ذ الذین تعلموا باستخدام الحاسوبیللتالم%) 38(مقابل  عن االختبار القبلّي 

هذه النتائج هي دلیل على أن طریقة استخدام الحاسوب في التعلیم تسرّع  ویؤكد الباحث أنَّ  -
مون الذین مفاهیم التعلیمیة المختلفة بصورة دقیقة، فقد أكد المعلِّ ال یذفي اكتساب التالم

موا باستخدام الحاسوب رضاهم عن هذه الطریقة التعلیمیة، حیث اكتسبوا مهارات تعلیمیة علَّ 
 .عامل مع المواقف التعلیمیة المختلفةإضافیة مفیدة لهم للت
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   :في بریطانیا })Dunn, 2002( دون { دراسة -7
An Investigation of the Effect of Computer Assisted Reading 

Instruction Versus Traditional Reading Instruction on Selected 
High School Freshmen. 

مع  بالمقارنةالقراءة بمساعدة الحاسوب  تدریس أثرمن  قالتحقُّ : عنوان الدراسة
طالب السنة األولى في التقلیدیة على مجموعة مختارة من بالطریقة القراءة تدریس 
  .الجامعة

  :هدف الدراسة
والتدریس بمساعدة الحاسوب ، هدفت إلى إجراء مقارنة بین أسلوب التدریس بالطریقة التقلیدیة

األول الثانوي الذین یعانون ضعفًا الصف من حیث فاعلیة كل منهما في تنمیة مهارة القراءة لطلبة 
  . في هذه المهارة

  :العینة واألدوات
طالبًا وطالبة درسوا ) 78(مجموعة تجریبیة مكونة من : تألفت عینة الدراسة من مجموعتین

طالبًا وطالبة درسوا المادة  )63(ومجموعة ضابطة مكونة من ،حاسوبالمادة التعلیمیة بوساطة ال
تم إعداد أدوات الدراسة المتمثلة في برنامج تعلیمي معد بوساطة الحاسوب ، ذاتها بالطریقة التقلیدیة

  .باإلضافة إلى اختبارات تحصیلیة
  :نتائج الدراسة

    .المجموعة التجریبیة التي درست بوساطة الحاسوب تفوقوقد توصلت الدراسة إلى 
  :في أمریكا })Palenzuela,2002( بلنزویال {دراسة  -8

Effect of Computer Assisted Writing Instruction on Fourth 
Grade Students 

أثر طریقة تدریس الكتابة بمساعدة الحاسوب على طالب الصف : عنوان الدراسة
  .الرابع
  :الدراسةهدف 

لتالمیذ الصف ) اإلمالئي(تعرف أثر تعلیم الكتابة باستخدام الحاسوب في التحصیل الكتابي
  .الرابع األساسي مقارنة بالطریقة التقلیدیة

  :العینة واألدوات
درست االختبارین القبلي والبعدي،  )تجریبیة( :حیث تم توزیع عینة الدراسة لمجموعتین 

  . لتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء برنامج حاسوبيو ،  )ضابطة(ومجموعة 
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:نتائج الدراسة  
  .أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین تحصیل المجموعتین التجریبیة والضابطة

  :في فرنسا })Karen& Erin,2003(كارین و ایرین  { دراسة -9
Increasing Language Performance through Engagement in 

Language Experience  
تجربة الفي  الطالب أداء اللغة من خالل مشاركة مستوى زیادة: عنوان الدراسة

   .اللغةالحیاتیة 
  :هدف الدراسة

  .جل تنمیة مهارات القراءةأتوظیف التكنولوجیا في المدرسة االبتدائیة من 
  :األدواتو العینة 

الباحث قائمة تضمنت إحدى وخمسین كفایة وشملت عینة البحث عددًا من مدرسي  أعدَّ 
  .المدارس مدیريالوسائل السمعیة والبصریة في عدد من كلیات التربیة باإلضافة إلى عدد من 

  :نتائج الدراسة
في تنمیة مهارة القراءة من خالل عرض النص  الحاسوبتمكنت الدراسة من تجریب استخدام 

وترك التالمیذ یتعاملون مع النص القرائي في فترة زمنیة محددة مع التوجیه واإلرشاد  سوبالحاعلى 
  .یعمل على تنمیة مهارات القراءة الحاسوبمن المعلم، وتوصلت في النهایة إلى أن 

  :في الوالیات المتحدة })Fu, 2006(فو {دراسة  -10
Integrating Technology into Instruction in an Inclusive 

Classroom for Diverse Learners 
دمج التكنولوجیا في التدریس في الصفوف الشاملة و المتنوعة : عنوان الدراسة

  .للمتعلَّمین
  : هدف الدراسة

إحدى الجامعات في معرفة أثر استخدام التعلیم المتمازج في تعلم مهارة المحادثة لدى طلبة 
  .الوالیات المتحدة

  :األدواتو  العینة
، استخدم الباحث لوا في مساق المحادثةممن سجَّ  وطالبةً ًا طالب) 212(حیث بلغ عددهم 

  . لتحقیق أهداف الدراسة اختبارات للتحصیل من إعداده
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  :نتائج الدراسة
أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق بین درجات الطلبة الذین درسوا المساق بالتعلیم 

  .درسوا المساق بالطریقة االعتیادیةالمتمازج والطلبة الذین 
  :في تایوان })Chang&Read,2006(تشینج ورید {دراسة - 11

The Effects of Listening Support on the Listening Performance of 
eflearners. 

دور الوسائل الداعمة لمهارة االستماع على مستوى األداء عند : عنوان الدراسة
  .المتعلمین

  :الدراسةهدف 
اختبار االستماع، وتكرار ما یساهم به، : تحري تأثیر أربعة من أنواع الدعم المسموع وهي

  . والتزود بمعلومات عامة حول الموضوع، وتدریس المفردات
  :واألدواتالعینة 

، )تایوان(ـطالبًا درسوا في قاعة واحدة باللغة االنجلیزیة في كلیة ب )160(تكونت عینة الدراسة من 
.استخدم الباحث اختبارات االستماع  لتحقیق أهداف الدراسة  

  :نتائج الدراسة
النتائج بأن النوع األكثر فعالیة كان التزود بمعلومات حول الموضوع ثم یلیه تكرار ما  أظهرت

أقل ) تدریس المفردات(وكان النوع الرابع ،یساهم به، وكان تفاعل المتعلمین مع األسئلة ایجابي
  .  دة بغض النظر عن مستوى براعتهماألشكال إفا

  :في فرنسا })Graham,2006(كرهام { دراسة - 12
Listening Comprehension The Learners' Perspective 

  االستماع من وجهة نظر الطالبفهم واستیعاب مهارة : عنوان الدراسة
  :هدف الدراسة

  .لفهم المسموعلمعرفة تصور المتعلمین 
  :األدواتالعینة و 

سنة، وذلك لفهم  )18- 16 (تكونت عینة الدراسة من مجموعة من الطالب االنجلیز بعمر
ع، ولتحقیق نظرهم حول نجاحهم أو فشلهم في فهم المسمو  ةالمسموع في اللغة الفرنسیة، وتقدیم وجه

ف الصعوبات السماعیة لدى أفراد عینة  أهداف الدراسة استخدم الباحث بطاقة المالحظة لتعرّ
   . البحث
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  :نتائج الدراسة
  :الدراسة بأن أظهرت

 . الطالب في المرحلة بعد اإللزامیة یشعرون بأن فهم المسموع لدیهم أقل من ذي قبل -

المشكلة الرئیسة برزت عندما أرادوا التعامل بشكل كاف وبسرعة مع النصوص، ونطق  -
 .الكلمات الفرنسیة المفردة، وتكوین جمل بمفردهم

لى صعوبات القدرة   - صعوبات االستماع إلى ما امتلكوه، وضعف القدرة في هذه المهارة وإ
  .السماعیة إلى مجموعة النصوص

  :في إیران })Marzban,2006(مرزبان {دراسة - 13
Using CALL in  EFL Reading Comprehension Classes   

تعلم القراءة االستیعابیة استخدام التعلم المعزز بالحاسوب في صفوف : عنوان الدراسة
   .في اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة

  :هدف الدراسة
على مستوى القراءة االستیعابیة لدى ) CALL(استقصاء أثر تعلم اللغة المعزز بالحاسوب 

  .المتعلمین
  :العینة واألدوات

 ،تم تقسیمهم بطریقة عشوائیة إلى مجموعتین ضابطة وتجریبیة طالباً ) 60(شملت العینة
  .استخدم الباحث برنامج حاسوبي لتحقیق أهداف الدراسة

  :نتائج الدراسة
 التجریبیة وجود فرق ذي داللة إحصائیة  بین المجموعتین: النقاط اآلتیة ىأكدت النتائج عل

  .فاعلیة الحاسوب في تحسین مستوى القراءة االستیعابیة لدى المتعلمینكما أظهرت  ،الضابطةو 
  :في بریطانیا })Bulut& Abuseileek,2007(أبوسلیكبولوت و  {دراسة  - 14

Learner Attitude Towards CALL and Level of Achievement 
in Basic Language Skills 

ومستوى  الحاسوب بمساعدة االستماع في اللغةاتجاه المتعلم نحو : عنوان الدراسة
 .التحصیل في مهارات اللغة األساسیة

:هدف الدراسة  
المواقف العامة للطلبة الذین یتعلمون اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة تجاه تعلم اللغة استقصاء 

  . مواقفهم نحو استخدامه في تعلم مهارات محددةإلى إضافة  CALL)(المعزز بالحاسوب 
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  :العینة واألدوات
من الطلبة الذین یتلقون مهارات اللغة االنكلیزیة المختلفة  وطالبة طالباً  )112(شملت العینة

تم استخدام استبانة ، في بیئة تعلیمیة معززة بالحاسوب) االستماع والكتابة, المحادثة, القراءة(
األولى حول تعلم اللغة المعزز  بنداً  عشرَ  ةكانت البنود الخمس ،اتجاهات شملت عشرین بنداً 

  .ركزت البنود الباقیة على مهارات محددةبالحاسوب بشكل عام بینما 
  :نتائج الدراسة

اتخذ المشاركون موقفا إیجابیا نحو تعلم كافة -: النتائج الضوء على النقاط اآلتیةسلط تحلیل 
المعزز  ةفضل المشاركون استخدام تعلم اللغ- .المعزز بالحاسوب ةالمهارات باستخدام تعلم اللغ

  .تعلیم مهارتي االستماع والكتابة بالحاسوب في
  :في فرنسا })Graham & Macaro,2008(كرهام وماكرو{ دراسة - 15

Strategy Instruction in Listening for Lower-Intermediate Learners 
of French 

لمتعلمي الفرنسیة في  التدریس في مهارة االستماعاستراتیجیة : عنوان الدراسة
  .المرحلة األقل من المتوسطة

  :هدف الدراسة
ستراتیجیة تعلیم مهارة االستماع للمتعلمین ذوي المستوى دون المتوسط من امعرفة أثر 

  . الفرنسیین
  : دواتالعینة واأل
نجلترا، إمتعلمًا من المستوى دون المتوسط من الفرنسیین في ) 68(عینة الدراسة من  تكونت

تم تطبیق برنامج لتحسین مهارة االستماع على المجموعة  ،قورنت مع مجموعة أخرى وقد
   .التجریبیة

:نتائج الدراسة  
وكذلك أدى  ،ن ملحوظ في أداء المستمعینى إلى تحسُّ البرنامج أدّ  نتائج الدراسة أنَّ  أظهرت

  .یادة ثقتهم بأدائهم حول االستماعإلى ز 
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  :في بریطانیا })Karemaker, and other,2008(كیرمیكر وآخرون {دراسة  - 16
(Using whol-word Multimedia Software to Support Literacy 

Acquisition A comparison with Traditional Books).  
الكاملة لدعم اكتساب  للكلماتاستخدام برمجیات الوسائط المتعددة : عنوان الدراسة

  .مهارتي القراءة والكتابة مقارنة مع الكتب التقلیدیة
 :هدف الدراسة

للوسائط المتعددة حول الكلمة الكاملة في ) Clecker(ف مدى مساهمة برمجیة كلیكرتعرّ 
  . تسهیل اكتساب مهارتي القراءة والكتابة

  :واألدواتالعینة 
سنوات موزعین على  6- 5وتلمیذة تتراوح أعمارهم بین تلمیذًا ) 27(بلغت عینة الدراسة 

إناث، وأخرى ضابطة ) 9(ذكور و) 6(تلمیذًا وتلمیذة، ) 15(مجموعتین إحداها تجریبیة تتكون من 
، ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام إناث) 7(ذكور و) 5(تلمیذًا وتلمیذة، ) 12(تتكون من 

   .للوسائط المتعددة) كلیكر(برمجیة 
  :نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجریبیة التي استخدمت برمجیة كلیكر للوسائط 
دراك اإلیقاع   .المتعددة على المجموعة الضابطة في مستوى إدراك الكلمة وإ

 :الصین في })Sirajuddin,2009(سارجودین {دراسة  - 17
Teaching English Using Multimedia, Educational and 

informative 
ف أثر استخدام الوسائط المتعددة في تطویر مهارات الكتابة في تعرُّ : عنوان الدراسة

  .اللغة االنكلیزیة في العملیة التعلیمة
  :هدفت الدراسة

استقصاء أثر استخدام التقنیة في تطویر مهارات الكتابة في اللغة االنكلیزیة من خالل إدخال 
  . التعلمیة في غرفة الصف-الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة

  :العینة واألدوات
تلمیذا  25شملت العینة العشوائیة . طبقت الدراسة في إحدى المدارس االبتدائیة في الصین

تم استخدام  فقد دواتوبالنسبة لأل، ممن یعانون صعوبات في مهارات الكتابة في اللغة االنكلیزیة
  .برنامج قائم على الوسائط المتعددة واستبانه اتجاهات
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  :نتائج الدراسة
فاعلیة استخدام الوسائط المتعددة في الغرفة الصفیة في : خلصت الدراسة إلى النقاط اآلتیة

كان للمتعلمین اتجاهات إیجابیة نحو استخدام رات الكتابة في اللغة االنكلیزیة، بعض مهاتطویر 
الوسائط رات الكتابة في اللغة االنكلیزیة، الوسائط المتعددة في الغرفة الصفیة في تطویر بعض مها

أثناء في آرائهم واالستمتاع  المتعددة التي استخدمها المعلم أتاحت للمتعلمین فرصة التعبیر عن
أدى استخدام برنامج الوسائط المتعددة إلى تحفیز المتعلمین إلى حد كبیر مما ساهم في التعلم، 

  .   تطویر بعض مهارات الكتابة في اللغة االنكلیزیة
  :في كندا })Owston and other,2009(أوستون وآخرون {دراسة  -18

Computer Game Development as a Literacy Activity 
  .تطویر لعبة حاسوبیة واستخدامها كنشاط في تعلم القراءة والكتابة: عنوان الدراسة

  : هدفت الدراسة
في استثارة المتعلمین  ،مصممة بما یتناسب وأصول التدریساستقصاء فاعلیة لعبة حاسوبیة، 

  .ودمجهم في المنهاج بوساطة أنشطة لتعلیم القراءة والكتابة
  :العینة واألدوات

أما األدوات فقد شملت  ،متغیرات الدراسة طریقة التعلیم ومستوى االنجاز لدى المتعلمینشملت 
  .لعبة حاسوبیة ومقابالت ،اختبارات قبلیة وبعدیة

  :نتائج الدراسة
ساهمت اللعبة -. تحسن نتائج المفحوصین في االختبار البعدي- :الدراسة أكدت نتائج

ساهمت اللعبة الحاسوبیة في مساعدة - .التعلم الحاسوبیة في مساعدة المتعلمین على تذكر
ساعدت اللعبة الحاسوبیة المتعلمین على  - . المتعلمین على المقارنة بین المعلومات المقدمة إلیهم

طورت اللعبة  -. إتقان مهارات متعددة كمهارة تحریر النصوص ومهارة إدارة مصادر التعلم الرقمیة
  .األسئلة الضمنیةالحاسوبیة قدرة المتعلمین على فهم 
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  :تایوان في })Lui& Chang,2009(وشانغ لوي{ دراسة -19
 

Effects of a Computer-Assisted Concept Mapping Learning 
Strategy on EFL College Students' English Reading 
Comprehension 

إستراتیجیة تعلیمیة لمفهوم التخطیط باستخدام الحاسوب على  أثر: عنوان الدراسة
  .مهارات القراءة االستیعابیة في اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة لدى طلبة الجامعة

  :هدفت الدراسة    
ستراتیجیة تعلیمیة لمفهوم التخطیط باستخدام الحاسوب على ااستقصاء تأثیرات استخدام 

وتأثیرات هذه  ،في اللغة االنكلیزیة كلغة ثانیة لدى طلبة الجامعةمهارات القراءة االستیعابیة 
  .اإلستراتیجیة على كیفیة تعامل المتعلمین مع استراتیجیات القراءة األخرى في اللغة االنكلیزیة

  :العینة واألدوات
ثم توزیعهم إلى مجموعتین ضابطة  ،انضموا إلى هذه الدراسة متعلماً   (94)شملت العینة 

وتجریبیة بعد إجراء اختبار قبلي  تم في ضوء نتائجه توزیع المتعلمین إلى مستویین مرتفع 
  . ستراتیجیة التعلیمیةالشملت أدوات الدراسة اختبارات قبلیة وبعدیة إضافة إلى اوقد . ومنخفض

  :نتائج الدراسة
ستراتیجیة تعلیمیة لمفهوم اكان الستخدام - :یةسلط تحلیل النتائج الضوء على النقاط اآلت

التخطیط باستخدام الحاسوب فائدة كبیرة على المتعلمین ذوي المستوى المنخفض بالمقارنة بین 
في تشجیع  هامٌّ  كان لهذه اإلستراتیجیة دورٌ -. نتائجهم ونتائج المتعلمین في المستوى المرتفع

  .قراءة األخرى في اللغة االنكلیزیةاستراتیجیات المع المتعلمین على التعامل 
  :في بریطانیا })Karemaker, and other,2010(كیرمیكر وآخرون  {دراسة   -20

Enhanced recognition of written words and enjoyment of reading 
in struggling beginner readers through whole-word multimedia 
softwer. 

التعرف المعزز على الكلمة المكتوبة واالستمتاع بالقراءة لدى القارئ  :عنوان الدراسة
  .الكلمة الكاملة -من خالل برنامج الوسائط المتعددةالمبتدئ 

  :هدف الدراسة
تعرف أثر برنامج قائم على الوسائط المتعددة یستخدم الكلمة الكاملة في مهارتي القراءة 

التقلیدیة، وتعرف اتجاهات التالمیذ نحو استخدام الحاسوب في والكتابة مقارنة باستخدام الكتب 
  . التعلم
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  :واألدواتالعینة 
، لتحقیق أهداف الدراسة أعد الباحث تلمیذ من القراء المبتدئین) 17(بلغت عینة الدراسة 

اتجاهات التالمیذ نحو استخدام الحاسوب في بالوسائط المتعددة واستبانة اتجاهات لتعرف برنامج 
  . التعلم

  :نتائج الدراسة
وجدت الدراسة أن برنامج الكلمة الكاملة المتعدد الوسائط هو مفید في الصف ویساعد على 

  .تعلم القراءةصعوبات دعم مهارات تعلم القراءة والكتابة المبكرة لألطفال الذین یعانون من 
    :منها البحث الحالّي وموقع  تعقیب على الدراسات السابقة: ثالثاً 

في بعض جوانبه مع عدد من الدراسات السابقة في المنهجیة العلمیة،  تشابه البحث الحالّي 
وبعض األدوات المستخدمة، ویختلف في نقاط عدة كأدوات البحث ومجتمعه، وأهدافه، والمواضیع 

استخدام الحاسوب في العملیة  من خالل استعراض الدراسات السابقة، والتي تناولت أثرالمختارة و 
  :یأتيالدراسات السابقة فیما  إلیهالت یمكن إجمال النقاط التي توصَّ و تعلیمیة ال

، وكانت آخرها )1994(السابقة في فترات زمنیة مختلفة فكان أولها دراسة البسیوني تمت الدراسات- 
 ).2012(دراسة الحربي

 و) 2009(الشخریتي كدراسة، ة حدیثةالدراسات السابقة في فترات زمنیَّ أغلب جریت أُ -
 ودراسة محمد و ،)2010(ارودراسة محمد نصَّ  ،)2010(وآخرون كیرمكر) 2009(النیادي
في  الحاسوب استخدامبوهذا یرجع إلى حداثة االهتمام ، )2010(، دراسة دار صالح)2010(قطوس
  .التعلیم

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلیة  برنامج بالوسائط   :وأهدافه البحثمن حیث أغراض 
المتعددة في تحصیل مهارتي االستماع والقراءة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي مقارنة بالطریقة 

لذلك فقد اتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة من حیث العادیة المتبعة في التدریس، 
  .المضمون

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج البنائي والتجریبي حیث یتم تقسیم  :ةعینالمن حیث المنهج و 
عینة الدراسة إلى مجموعتین تجریبیة وأخرى ضابطة لدراسة فاعلیة البرنامج المستخدم مقارنة 

) 2009(التویم معظم الدراسات السابقة المنهج التجریبي كدراسةاستخدمت بالطریقة التقلیدیة، 
وهذا یتفق مع منهج البحث ، )2010(ودراسة نصار) 2005(ودراسة صالح )2003(ودراسة أمین

ودراسة ) 2010(، بینما استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجریبي كدراسة دار صالحالحالي
  ).Marzaban,2006( مرزبان
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فـي دراســة ابقة بعضـها اســتخدم االختبـار كمـا أدوات الدراسـات السَّـ عـتتنوَّ : حیـث أدوات البحــثمـن 
، )2009(، ودراسة لـوي وشـانغ)2009(، ودراسة أوستون)1998(ودراسة فیندرش) 2006(أبو راس

، واستخدمت بعـض )2004(في حین استخدمت بعض الدراسات بطاقة المالحظة مثل دراسة حواس
ـــــادَّ  ــو مـــ ــــ ـــــاه نحــ ــاس االتجــ ــــ ـــــات مقیــ ــراءة واالتَّ الدراســ ــــ ـــــوة القـ ـــاه نحـــ ــــتخدام جـــــ ـــــة  اســـ ــوب كدراســـ الحاســــــ

ـــــون ـــ ـــــوي)1992(كالیت ــــة جـــ ــــلیك)2002(، ودراســــ ــو ســــ ـــــ ـــــوت وأبـ ــــة بولـــ ـــــة )2007(، ودراســــ ، ودراســـ
، بینمـــا اعتمـــد البحـــث الحـــالي اختبـــار التحصـــیل، واســـتبانة رأي تالمـــذة الصـــف )2009(ســـارجودین

فـي مــادة القــراءة، واسـتبانة رأي تالمــذة الصـف الرابــع األساســي فـي برنــامج الوســائط  الرابـع األساســّي 
   .اقة مالحظة لمهارتي االستماع والقراءةالمتعددة، كما اعتمد بط

معظم هذه الدراسات  ة أّن ة وأجنبیّ یتضح من خالل ما تقّدم من دراسات عربیّ كما  :نتائجالمن حیث 
قد أجمعت على أّن توظیف برامج الحاسوب المختلفـة فـي العملیـة التعلیمیـة تـؤثر إیجابیـًا فـي جوانـب 

الدافعیـــة والتفاعــل ویعـــزى تفـــوق أســلوب الـــتعلم باســـتخدام  -. العملیــة التعلیمیـــة كالتحصــیل الدراســـيّ 
البــرامج التعلیمیــة بوســاطة الحاســوب فــي هــذه الدراســات إلــى أّن هــذا النــوع مــن البرمجیــات التعلیمیــة 

تعلیمیـة بأسـلوب مبنـي علـى المثیـر، واالسـتجابة، والتغذیـة الراجعـة، فالبرمجیـة التعلیمیـة یقدم المادة ال
ا یدفعـه للتفاعـل معهـا، ویعـیش جـوًا ملیئـًا بالحمـاس والجـد، الـذي قـد  تخاطب عقل التلمیذ مباشرة، ممّ

ال یتـوفر باسـتعمال أسـالیب التـدریس التقلیدیـة، فهـو نمــط مـن البرمجیـات التعلیمیـة التـي تحتـوي علــى 
لم الصوت، والصـور الثابتـة والمتحركـة، واأللـوان المناسـبة التـي تسـاعد علـى إثـارة دافعیـة التلمیـذ للـتع

، كمـــا أظهــرت نتـــائج الدراســات تفـــوق أســلوب التـــدریس باســتخدام الحاســـوب وبرامجــه التعلیمیـــة  ذاتیــًا
، )1999(، وحســـن)1994(بســـیوني { المختلفـــة علـــى األســـلوب التقلیـــدي، كمـــا فـــي دراســـة كـــل مـــن

ــــدیر ــماعیل)2001(ب ـــاوي طـــــه ،)2003(، إســـ ـــالح ،)2004(والقنــ ــو راس)2005(صــ  ،)2006(، أبـــ
ــــادي ــــ ــــ ـــ ــار، )2009(النی ـــــ ــــ ــالح)2010(نصــــ ــــ ــــ ــــ ــون)2010(، دار صـ ــــ ـــــ ــــ ــة كالیت ــــ ــــ ــــ ، )1992(، ودراسـ
ــــو)2002(، دون)2006(، جــــــوي)2000(وكامبــــــل ــان)2006(، فــ ــــو ، )2006(، مزربــــ بولــــــوت وأبــ

    .} )2007(سلیك

ــــزویال ــــة بلنــ ــة دراسـ ــــالي مــــــع نتیجـــ ــــث الحـ ــــائج البحـ ــت نتــ ــــي أظهـــــرت عــــــدم ) 2002(بینمـــــا اختلفـــ التـ
  .التجریبیة والمجموعة الضابطة وجود فروق دالة إحصائیًا بین تحصیل المجموعة

ـــرامج   ـــتخدام بـــ ــــر اســـ ـــت أثــ ـــي تناولـــ ـــة التـــ ــات العربیـــ ـــة الدراســـ ـــابقة قلـــ ــــات الســـ ــن الدراســ كمـــــا تبــــــین مــــ
ــي  ـــــع األساســــ ــــف الرابـ ــــذة الصــ ــــى تالمــ ـــة علــ ـــــة العربیـــ ـــــارات اللغـ ــــیم مهـ ــي تعلــ ـــة فــــ ـــ ــــدروس التعلیمی ــ ال
ــي  ـــــام فــــ ـــكل عـ ـــوب بشـــ ــتخدام الحاســـ ـــر اســــ ــت أثـــ ــابقة تناولــــ ــات الســــ ـــم الدراســــ ـــاص، فمعظـــ ـــــكل خـــ بشـ

ـــي مر  ــة وفـــ ــــة العربیــــ ــــادة اللغــ ـــرىمــ ــــل أخـــ ـــن . احــ ــــره مـــ ــ ــــن غی ــــالي عــ ـــث الحــ ـــــا یتمیــــــز البحـــ ومــــــن هنـ
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ـــــة  ـــ ــــدروس التعلیمی ــــ ــــرامج ال ـــــتخدام بــــ ــــــة اســـ ــ ــــة فاعلی ــــه اســــــــتهدف معرفــــ ــي انــــ ــــ ــ ـــابقة ف ــــ ـــــات السـ الدراســـ
ــــیل  ـــى تحصــ ــراءة علـــ ـــادة القــــ ـــي مـــ ـــــراءة فـــ ــتماع والقـ ــارتي االســــ ـــــم مهــــ ـــي تعلـ ــوب فـــ ـــــتخدام الحاســــ باسـ

ــــاول  ــــو یحــ ـــي، وهــ ــــــع األساســـ ـــــف الراب ــــذة الصـ ــدریس تالمــ ــــ ـــــالیب ت ـــــویر أسـ ـــن تطـ ــــة عـــ ــة العربیــ اللغــــ
ـــرامج  ــذه البــــ ـــر هـــــ ـــــة أثــــ ـــوب، ودراســ ــــة باســـــــتخدام الحاســــ ـــــدروس التعلیمیـــ ـــــرامج الــ ــــتخدام بــ ـــق اســـ طریـــ

     .الحاسوبیة على التحصیل المعرفي

 البحثقدمت الباحثة فیما سبق عرضًا موجزًا ألهم الدراسات وثیقة الصلة بمجال ومتغیرات 
  :الحالي، وقد تبین من خالل العرض السابق

دراسات التي تناولت موضوع الوسائط المتعددة والحاسوب في العملیة التعلیمیة في تعدد ال -
 .مختلف المراحل الدراسیة وفي المقررات المختلفة

وجود تباین في طبیعة ومواصفات العینات المستخدمة في الدراسات واألدوات التي   -
  .استخدمتها، والمتغیرات والعوامل التي تناولتها

  :اإلفادة من الدراسات السابقةأوجه -رابعاً 
 .المساعدة في اختیار موضوع البحث -

 .التجریبي المنهج اختیار منهج البحث وهو -

توصلت الباحثة من خالل مراجعة الدراسات إلى بلورة وصیاغة مشكلة وأهداف وأهمیة  -
 .البحث الحالي

 .بناء برنامج الوسائط المتعددة -

اإلحصائیة التي یمكن االستعانة بها في الدراسة معرفة األدوات والمقاییس واألسالیب  -
 .الحالیة لتحلیل البیانات، وللتحقق من صحة الفروض الموضوعة للدراسة وتفسیر نتائجها

تحدید مكونات البرنامج والمناشط المتنوعة التي یتضمنها البرنامج لتنمیة مهارات القراءة،  -
حتوتها تلك الدراسات في تصمیم برنامج الباحثة من األنشطة والبرامج التي ا ادتفاستحیث 

 .البحث الحالي

 أعدته الذيالقراءة التي یمكن تنمیتها من خالل البرنامج  االستماع و اتتحدید مهار  -
 .الباحثة

، ومناقشتها البحث الحالياالستفادة من البحوث السابقة عند تأكید نتیجة من نتائج  -
  .وتفسیرها
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  تمهید -
  
  

  .تعریف برنامج الوسائط المتعددة :أوالً 
  

    
  .مهارتا االستماع والقراءة :نیاً ثا
  
  

  .الحاسوب وتدریس اللغة العربیة: ثالثاً 

  الفصل الثالث
استخدام الحاسوب 
   وتعلیم اللغة العربیة
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  الثالثلفصل ا
  استخدام الحاسوب وتعلیم اللغة العربیة

  :تمهید
وأسالیبها  شهدت التربیة خالل هذا العصر تطورًا كبیرًا في كل المجاالت، في أهدافها

وبرامجها، نتیجة للنمو المتسارع في عالم المعرفة ووسائل التعلم والتعلیم الحدیثة والتنافس الواضح 
بین هذه الوسائل، مما جعل الوسائل التقلیدیة غیر قادرة على مواكبة التطور، وبالتالي أفقدها 

لطلب على جهود الباحثین المقدرة على المنافسة بشكل فاعل في التنمیة، وأدى ذلك إلى زیادة ا
الخالقة المبدعة التي تهیئ فرص تعلم مستمر ومیسر للجمیع، وهذا التعلم یلبي الحاجات الحاضرة 

  .والمستقبلیة، ویمّكن المتعلم في المساهمة في التنمیة الشاملة في مجتمعه

 و بل عصرال هذا مطالب من مطلبًا أساسیاً  وأنواعها أشكالها بكافة التكنولوجیا لقد أضحت"
من  میدان كل في واضحة للعصر الممیزة السمة هذه أثر نلمس أن الیوم ونستطیع له سمة ممیزة

وتأثرًا  تأثیراً  األكثر و للحیاة األساسي بل األهم باعتباره التربیة میدان خصوصاً  و الحیاة میادین
  اإلنسان لصنع صمم ملمتكا نظام ألنه ذلك  التكنولوجیة، الثورة عن الناجم التطویر و بالتغییر
  ).11، ص2003كلوب، " (األفضل نحو بیئته مع المتفاعل السوي

 أصبحت البرامج والتطبیقات التي تعتمد في عرضها للمعرفة والخبرات المتنوعة، دمجلذا 
، هي أحد االتجاهات الحاسوبوتكامل اثنین أو أكثر من الوسائط الحسیة في بیئة تعلیمیة تعتمد 

وغالبًا ما تشتمل هذه الوسائط على نص مكتوب أو صوت , قیق نتائج تعلمیة متعددةالحدیثة في تح
  .الخ.. .......أو صور ثابتة أو رسوم توضیحیة أو حركیة 

لقد ظهر مفهوم الوسائط المتعددة مع بدایات اسـتخدام مـدخل الـنظم فـي التعلـیم، وقـد ارتـبط "
وســائل التــي یریــد أن یســتخدمها، والعمــل علــى المفهــوم فــي بدایــة ظهــوره بــالمعلم، وكیفیــة عرضــه لل

حــداث التفاعــل بینهــا وبــین المــتعلم فــي بیئــة  ل بینهــا، والــتحكم فــي توقیــت عرضــها، وإ تحقیــق التكامــ
  ).281، ص2011صیام وآخرون، ".(التعلیم

التقنیات الحدیثة ذات الصـلة بالعمـل بعرف ولعله بات من المسلَّم به ضرورة االستعانة بما یُ 
للتقنیـات ي، لتحقیق أهـداف التعلـیم علـى وجـه أفضـل، وبأفضـل المسـتویات الممكنـة، ذلـك لمـا التعلیم

التعلیمیة واألداة التقنیة المناسبة من عالقة بمختلف الحواس، ولما لها من أثر فـي اسـتیعاب المعرفـة 
  .وكسب المهارة والخبرة
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ـــات الحدیثـــــة، ذات تـــــأثیر إیجـــــابي ــدى التقنیــ ــة الحاســـــوب إحـــ ـــد تقنیـــ ـــان  وتُعـ ــاة اإلنســ ـــي حیـــ فــ
المعاصر، ودخلت في العصر الحالي مجال التعلـیم كوسـیلة تعلیمیـة أثبتـت أهمیتهـا فـي هـذا المجـال 

لــذا فــإن االتجاهــات التعلیمیــة المعاصــرة فــي الــدول المتقدمــة  ،إلــى جانــب الوســائل التعلیمیــة األخــرى
والمجدیة فـي إنجـاز البـرامج التعلیمیـة الحدیثة والسریعة  ائقباعتبارها من الطر  اً اعتمدتها تقنیة وأسلوب

وتحقیق أهـدافها، ولقـد تطـورت أسـالیب التعلـیم والـتعلم فـي اآلونـة األخیـرة تطـورًا مثیـرًا خصوصـًا بعـد 
  .اإللكتروني ظهور التقنیات الحدیثة المعتمدة على التعلیم والتعلم

حیث یمكن , ي التدریسهذا وقد أكد عدد من المربین على أهمیة استخدام الوسائط المتعددة ف"
من خاللها تسهیل عملیتي التعلیم والتعلم وبناء قاعدة بیانات معلوماتیة تمكن المتعلم من التفاعل 

األمر , والتجول بحریة داخل البرنامج التعلیمي والوصول إلى المعرفة في أشكال وصیغ متعددة
عند توظیف هذه المعارف في اكتساب عدد من المهارات العملیة  في الذي یساعد المتعلم أیضاً 

  .)22ص ،2000 ،غانمو  ،بسیوني( "مواقف تعلمیة جدیدة

لمواجهة مواقف تعلیمیة  للتلمیذ یتیح الفرصة ،ال شك أن التدریس باستخدام الوسائط المتعددة
من اكتساب المعلومات التي تقدم عبر شاشات  التلمیذاألمر الذي بدوره یمكن  ،غیر مألوفة

وبالتالي قد یؤثر , ولقطات فیدیو, وصور بأنواعها, ورسوم, وأصوات, نصوصفي شكل  الحاسوب
، بل واكتساب المهارات العملیة التي لتلمیذالتدریس بالوسائط المتعددة في التحصیل والفهم لدى ا

   .تمكنه من االستمراریة في عملیة التعلم
التي یطل منها اإلنسان على وتعد اللغة أداة للتعبیر والتفكیر، ولغة التعلیم، وهي النافذة 

  . معطیات الماضي، ومضامین الحاضر بغیة استشراف المستقبل

ینظر إلى مهارات اللغة العربیة على أنها متكاملة من أجل تأدیة وظیفة االتصال اللغوي في "
إطار التكامل، واكتساب اللغة أمر مرهون بممارستها وفهم طریقة استعمالها، وال یستطیع الطفل 

سة اللغة ممارسة صحیحة وواعیة إال إذا أحس بالحاجة إلى هذه الممارسة، فاللغة سلوك، ممار 
والقدرة على القیام بهذا السلوك یعدُّ ضربًا من المهارة، والمهارة تعني األداء المتقن الذي یقلل كًال 

هذه من الوقت والجهد، ویقوم على الفهم الذي یحتاج إلى طرائق وأسالیب وشروط حتى تتكون 
كنعان،  ".(المهارة اللغویة مع مراعاة خصائص المرحلة النمائیة لألفراد المراد تعلیمهم هذه المهارات

  ). 41، ص2005والمطلق، 

 وصوتا،ً  صورة اللغویة الرموز فتعرّ  على وتدریبهم األطفال تعلیم في المدرسة مةهم تكمن"
  ).134، ص2005البطاینة، والراشدان، .("والربط بینها ربطًا سلیمًا بحیث یحقق المعنى والغایة 
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مما سبق یتضح ضرورة تكامل مهارات اللغة مع بعضها البعض، لتتوافق مع استخدامها 
  . األمثل لتحقیق األهداف المطلوبة منها بأقل وقت وجهد ممكن

  :تعریف برنامج الوسائط المتعددة -أوالً 
 والوسائل واألنشطة الخبرات نم مجموعة وتتضمن مترابطة بطریقة مصممة تعلیمیة وحدة" -

 ).75، ص2005عفانة، ".(المتنوعة التقویم وأسالیب
 األهـداف مـن مجموعـة وتتضـمن الحاسـوبیة البـرامج باسـتخدام مصـممة دراسـیة وحـدة" -

 والفیـدیو التعلیمیـة والوسـائل واألنشـطة المنظـومي المـدخل توظـف التـي التربویـة والخبـرات
 ).12، ص2008البابا، .("التربویة هدافاأل تحقق التي التقویم، وأسالیب

 عـدة مـن یتكـونالوسـائط المتعـددة  برنـامج أن فـي اتفقـت السـابقة التعریفـات أن ةالباحثـ رىتـو 

وأنشـطة  أهداف على یحتوي البرنامج أن كما والتقویم، التدریس وأسالیب المحتوى :هي عناصر رئیسة
  .المقدمة الدراسیة للوحدات ترابط ویوفر

  :لوسائط المتعددةا مفهوم - 1
اختیارها بدقة،  والتي  أحسنمجموعة من الخبرات التي  اعتماد"  ):Hoekema( تعریف 

عندما تقدم للمتعلم عن طریق طرائق التدریس المختارة فأنها ستعزز وتقوي بعضها بعضًا 
 ,Hoekema,1992".(السلوكیة المرغوب فیها األهدافلدرجة تمكن المتعلم من تحقیق 

p191 (. 

بأنهــا عبـارة عــن قاعـدة بیانــات حاسـوبیة تســمح للمـتعلم بالتعامــل مــع  ):Reevers(عریـف ت 
ــمل الـــــن ــي أشـــــكال مختلفـــــة تشـــ ــــدیو ص المكتـــــوب، المعلومـــــات فـــ ـــومات الخطیـــــة والفیـ والرســ

والصــوت، وذلــك مــن خــالل عقــد اتصــال متشــابكة مــن المعلومــات التــي تمكــن المــتعلم مــن 
 ).Reevers,1992,p47.(لي احتیاجاتهاستدعاء ما یحتاجه من معلومات بناء ع

عبارة عن برامج تجمع بین مجموعة من الوسائط كالصوت والصورة " ):الموسى(تعریف  
الموسى، "(والحركة والنص والرسم والفیدیو بجودة عالیة تعمل جمیعها تحت تحكم الحاسوب

 ).2ص , 2002

یجاد والصورة و  بأنها تكامل بین الصوت ):Provenzo(تعریف بروفینزو  الرسوم والفیدیو وإ
ــات ــــ ــــ ـــــي عالقــــ ـــــ ـــــا فــــ ــــ ــــ ــا جمیعـ ــــ ــــ ــة بینهمــــ ــــ ــــ ـــوبي تبادلیــــ ــــ ــــ ـــامج حاســـ ــــ ــــ ــام  برنـــ ــــ ـــــ ـــد أو نظـــ ــــ ـــــ واحــ

 ).Provenzo,2005,p41.(واحد
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أنهـــا تكامـــل بـــین عناصـــر الوســـائل المتعـــددة " ):Mishra&Sharma(ویعرفهـــا كـــل مـــن 
بتنـاغم وتوافـق واحـد، بحیـث تكـون النتـائج مفیـدة ممـا ) صوت، فیدیو، صورة، نـص، حركـة(

  .)Mishra&Sharma,2004,p116(  ."في حالة تم استخدام وسیط لوحدههو 
ة من صور، فیدیو، من خالل التعریفات السابقة یتضح بأن الوسائط المتعددة هي مجموع

إلنتاج وسیط متكامل یتمیز عند مقارنته بالوسیط المنفرد بزیادة تأثیره اإلیجابي  صوت، دمجت معاً 
  .وسیط واحد الذي ال یمكن أن یقدم من خالل

وترى الباحثة أن الوسائط المتعددة هي عبارة عن منظومة متناسقة، تحتوي على النصوص 
المكتوبة والرسومات والصور ومقطوعات الفیدیو والمؤثرات الصوتیة، تتفاعل هذه الوسائط مع 

ة على بعضها تفاعًال متناسقًا مما یتیح للتلمیذ التفاعل ویفسح المجال لتحقیق األهداف المرجو 
  .المشاركة والتفاعل یهماصعید التلمیذ والمعلم ویتیح لكل

  :في العملیة التعلیمیة وفوائدها الوسائط المتعددة استخدام برامج أهمیة - 2
وهذا  ،تحقق عنصر التفاعل بحیث یكون هناك تفاعل بین الطالب والمادة التعلیمیة -2 -1

عامل مع المادة والتجول داخل یساعد علي منح الطالب درجة كبیرة من الحریة في الت
 . حسب قدراته وبذلك یتحقق التعلم األفضلبالبرنامج 

طالب تقییم إجاباته تتیح الوسائط المتعددة تغذیة راجعة متنوعة بحیث یستطیع ال  -2 -2
 . ثبات وتأكید التعلم ىیقوم بتصحیحها مما یؤدي إل الغلطوفي حالة اإلجابة بشكل مستمر، 

المتعددة أكثر من حاسة فتعمل علي إثارة اهتمام الطالب حیث تضم تخاطب الوسائط   -2 -3
 . المراد توصیلها لي المعلوماتمن التركیز ع دالصوت والصورة المتحركة والثابتة مما یزی

إذ یستطیع أي طالب أن یسیر في  ،تحقق الوسائط المتعددة العنایة بالفروق الفردیة -2 -4
 . نیاتهدراسته بالسرعة التي تتیحها له إمكا

رغبة في تحقق الوسائط المتعددة التعلم عن طریق االكتشاف، حیث أن الفضول وال -2 -5
  .التعلم المتجدد االكتشاف تحفز القدرة على

تتیح الوسائط المتعددة التعمق والتوسع وزیادة المعلومات عن طریق إضافة معلومات  -2 -6
 .متعلقة بالموضوع من خالل النصوص والفیدیو والرسوم

 . تخزینها في الذاكرة تقدم الوسائط المتعددة المعلومة بأكثر من وسیلة مما یساعد علي -2 -7

وعدم  ،ل فیها بدرجة كبیرة عملیة التشتتقتتهیئ الوسائط المتعددة للمتعلم بیئة تعلیمیة -2 -8
 . أثناء استخدام طرق التدریس العادیةفي ما تحدث  االنتباه والتي كثیراً 

ددة فرص التجریب والمغامرة دون خوف أو رهبة أو التعرض توفر الوسائط المتع -2 -9
 . للتوبیخ حیث توفر األمان  خاصة في التجارب الخطرة
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النص والصور الثابتة (تحقق الوسائط المتعددة عنصر التكامل بین عناصرها  -2 -10
تتكامل هذه العناصر في إطار واحد ) والمتحركة والرسوم الثابتة والمتحركة والصوت

 ).14،ص2003مكي،. (األهدافلتحقیق 

 .فقد وفرت الوسائط المتعددة الكلفة في الوقت والجهد والمصادر :اقتصادیة التعلیم -2 -11

شباع حاجاته للتعلم من خالل استخدام الوسائط المتعددة  - 2 -12 استثارة اهتمام المتعلم وإ
نى ملموس، یستثار اهتمام المتعلم، وذلك من خالل الخبرات الواقعیة، والتي تصبح لها مع

 .إشباعها إلى وتوثیق الصلة باألهداف التي یسعى المعلم إلى تحقیقها والرغبات التي یتوق
، 2004عبیدات، ( .تساعد على زیادة خبرة المتعلم مما تجعله أكثر استعدادًا للتعلم- 2 -13

 ).21ص 
 .واقعیة كمعلومات فتقدمها ،تعلمها طرق و المجردة المفاهیم مشكلة تحل - 2 -14
ــمح -2 -15 ـــالب تســـ ــــتخدام للطــ ـــات باسـ ـــــي المعلومــ ــوء ف ـــداف ضـــ ـــة أهـــ ــددة تعلیمیــ  .محـــ

 ).164،ص2001إسماعیل،(
 دون منهـا، اإلفـادة المـتعلم علـى یسـهل بطریقـة مبرمجـة تعلیمیـة مـواد تقـدیم إمكانیـة -2 -16

 .المعلم وجود إلى الحاجة
 علجمیـًا وموجهـ مشـرفاً  المعلـم یكـون بحیـث التعلیمیـة، العملیـة فـي المعلـم دور تغییـر -2 -17

 .الطلبة
 سـهلة، بطریقـة الحاسـوب، أقـراص علـى وتخزینهـا الهائلـة والمعلومات البیانات إدخال -2 -18

 .وكلفة جهد بأقل
جراء الملفات، استدعاء سهولة -2 -19 عادة علیها واإلضافة التعدیالت وإ  یسـر بكل تخزینها وإ

 .وسهولة
 .دقة بكل البیانات استخراج في الدقة -2 -20
 الذاتیـة سـرعته حسـبب الـدرس فـي فیسـیر التعلیمیـة، البرمجـةب المـتعلم تحكـم إمكانیـة -2 -21

 .التعلیمیة وقدراته
 .الجماعي التعاون روح ینمي مما الصغیرة، المجوعات في الحاسوب استعمال إمكانیة-2 -22
 .العقلیة الطالب قدرات تنمیة في الحاسوب به یتمتع الذي العظیم الدور -2 -23
 .الحاسوب شاشة أمام لوسهبج مشاركته خالل من الطالب دور تفعیل -2 -24
أبـو السـعود، ( التربویـة واأللعـاب العملیـة التجـارب إجـراء في الفنیة الحاسوب إمكانیات -2 -25

   .)18، ص 2009
  : برامج الوسائط المتعددة في فوائدیمكن تلخیص أهم  سبق ومما
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 .والتشویق اإلثارة على قائمة جدیدة بطریقة للمحتوى تقدیم -
 .المعلم دور إلغاء ولیس المعلم دور تغییر -
 .العرض متابعة مجرد ولیس البرنامج سیر في دور للطالب یكون بحیث البرنامج، مع التفاعل -

  .والمكان الزمان بحدود التقید وعدم الفردیة الفروق مراعاة  -
 تـوفیر اسـتحالة بـاب مـن أو مخـاطرة بـدون الواقـع فـي بهـا القیـام یمكـن ال بتجـارب القیـام إمكانیـة - 

 .بالتجربة للقیام المطلوبة األدوات

أن استخدام الوسیلة بحاجة إلى تخطیط وتوجیه، بیجب أن یكون لدى المعلم المعرفة الكاملة 
عملیة استخدام الوسائط فإن استخدام الوسائط بشكل عشوائي قد یجعل منها وسیلة إلضاعة  لتثمر

  ). Kinnear,1995,p56. (الوقت والجهد دون الخروج بالفائدة التعلیمیة المرجوة

مما % 40ویتذكر مما یسمعه، % 20بینت الدراسات المختلفة أن اإلنسان یستطیع أن یتذكر 
حین یسمع ویرى ویعلم، بینما تزداد هذه النسبة % 70یسمعه ویراه، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 

ا یؤكد ، وھذ)Traci,2001,p102.(في حالة تفاعل اإلنسان مع ما یتعلمه من خالل هذه الطرق
  .أھمیة الوسائط المتعددة في كونھا تجمع بین أكثر من حاسة من حواس التلمیذ

  :العناصر األساسیة للوسائط المتعددة -3
  :العناصر المادیة-أوالً 
  .برامج التعلیمیة یعمل على نظام تشغیل حدیثالجهاز حاسوب متطور یستعمل في إنتاج  .1
تَج للطلبة والمستعملینأجهزة حاسوب بمواصفات حدیثة تستعمل . 2 نْ   .في عملیة عرض المُ
  ).Data Show(جهاز عرض البیانات . 3
  .كامیرات تصویر اعتیادیة ورقمیة. 4
  .ماسحات ضوئیة. 5
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  :وتحتوي على عدة برامج تتناول العناصر اآلتیة: البرمجیة العناصر -ثانیاً 
   ):Text(النص  -1

ـــده اعتمــــاد ــا ال نســــتطیع االســــتغناء الــــنص وحـ ــ ـــاٍف، إال أنن ـــر كـ ــي  غیـ ــــه فــ ــك ألهمیت ــ عنــــه، وذل
ــوت فقـــــط، إذ إن بعـــــض الطلبــــة یحتـــــاجون  ــي ال تعتمـــــد علـــــى الصــ ــیح بعـــــض المـــــواد التــ ــىتوضــ  إلـــ

ـــة ـــل منـــــه قــــدر  رؤیـ ــع التقلیـ ـــد الـــــنص مــ ــر، لــــذا یعتمـ ـــا أكثـــ ـــى الشاشــــة لتثبتهـ ـــة علــ ـــانالمعلومـ ، اإلمكــ
ــــان  ـــادوكلمــــــا كــ ــوات االعتمـــ ــور واألصــــ ــى الصــــ ـــان ..علــــ ــي أفضــــــلكـــ ــــه فــــ ـــة انــ ـــت بالتجربـــ ــد ثبـــ ، ولقــــ
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ــــب أ ــــ ــانغلـــ ــــ ــــ ـــورق  األحیـ ــــ ـــى الــــ ــــ ـــنص علــــ ــــ ـــراءة الــــ ــــ ــــون قــــ ــــ ـــرتكـــ ــــ ــى  أكثــــ ــــ ــــه علـــــ ــــ ـــن قراءتـــ ــــ ــة مــــ ــــ راحـــــ
  ).Koegel,1994,p98(.الشاشة

ـــار ــــنص  )Vaughan(فاغـــــان وأشــ ــــرض بهـــــا الـ ــــن أن یعـ ــكال التـــــي یمكـ ــــن األشـــ ــــدد مـ ـــى عـ ــ إل
ـــرامج مثــــــل ـــذه البـــ ــــل هـــ ــي مثــ ــامج : فــــ ــــرات للتعریــــــف بالبرنــــ ــــارات أو الجمــــــل أو الفقــ الكلمــــــات أو العبــ

ـــتعلم  ــة للمــ ــوعاته والتوصـــــیات المختلفـــ ــم موضـــ ــه وأهـــ ــي تظهـــــر .وأهدافـــ ــذلك مجموعـــــة األوامـــــر التـــ كـــ
ــــاألزرار ــــ ــل كـ ـــــ ــــوتر وأزرار التفاعــ ــــ ـــة الكمبیـ ــــ ــــى شاشــ ــــ ــــیة علـ ــــ ـــــق أو  :النصـ ـــــاعدة أو الغلــــ ــل المســــ ــــ مثـــ

   )Vaughan, 1994, p.23( .الخروج
ـــا و   ـــــرامج تكنولوجیــــ ــ ـــي ب ــــوص فــــ ـــــتخدام النصـــ ـــد اســ ــا عنــــ ــــ ــب مراعاتهـ ــــ ــــي یجـ ــــد التـــ ــــــن القواعـــ مـ

  :الوسائط المتعددة
 .عدم استخدام الفقرات الطویلة -
 .استخدام الخطوط المعتدلة -
ـــع الت - ـــة مــ ــ ــوط المزخرف ــــین الخطـــ ـــــل بـ ــوني والتعلی ــاین اللـــ ـــ ــــین التب ـــــى الجمـــــع بـ ــًا عل ــــد دائمـــ أكیـ

 .الرسوم أو الصور والنصوص الشارحة لها في نفس الشاشة
ــى  - ــــ ـــــ ـــة علـ ــــ ــــ ــــأثیرات حركیـ ــــ ـــال تــــ ــــ ــــ ـــــع إدخـ ــــ ـــوط مـــ ــــ ـــین الخطـــــ ــــ ــــ ـــة بـ ــــ ــــ ـــــاحات فارغـ ــــ ــــرك مســـ ــــ تــــ

 ).Tway,1995,P.35(.النص
  ): Animation(الحركة  -2 

ـــــى  ــــورة، بمعنـ ــنص والصــ ـــــري الــــ ـــــن عنصـ ــل مـ ـــــر بكــــ ـــــذا العنصـ ـــــرتبط هـ ـــــة  أنیـ ـــــة مطلوبـ الحركـ
ــورة المتحركـــــة  نإذ ومعبـــــرة، إ ــن الصـــــورة الثابتـــــة،  أفضـــــلالصـــ ــب مـــ ــس الطالـــ ــي نفـــ ـــاوأوقـــــع فـــ  ألنهــ

ــویق،  وتجعلــــــه  ــة والتشــــ ــد مــــــن الجاذبیــــ ــــرتزیــــ ــــرطًا  أكثــ ــــیس شــ ــامج،  فلــ ـــاعالً مــــــع البرنــــ ـــل  أنتفـــ یظـــ
ــة والســــیما فــــي بعــــض المــــواد العلمیــــة مثــــل  ــًا طــــوال مــــدة وجــــود الشاشــ ــابتین دائمــ ــورة ثــ ــنص والصــ الــ

ـــاء  ـــــة الر  أوالكیمیــــ ــ ــــــب التربی ـــك یجـ ــــ ـــــن ذل ــالً عــ ــیة،  فضـــــ ــــ ـــة أنیاضـ ــــة هادفــــ ــــــون الحركـــ  .تكـ
)Haywaord,1993,p98.(  
  :)Image(الصورة  -3

ــــي   ـــدىوهـ ــًال  إحــ ـــون عمـــ ــــین لتكــ ــابع معـ ـــ ــــف بتت ـــددة، تســـــتخدم وتوظـ ــائط المتعــ عناصـــــر الوســـ
ــب  ــق  أنمتكـــــــامالً، ویحـــــ ــــ ـــــا یتعلـ ـــــیما مــ ـــاء والســ ـــــوح والنقــــ ــة الوضــ ـــورة درجـــــ ــذه الصــــ ـــــي هـــــ ــى فــ یراعـــــ

ـــاأللوان ـــرض بــــ ـــــق الغــــ ــــى تحقــ ــــا حتـــ ـــب ، منهـــ ــون  أنویجــــ ــــ ـــوع ویكـ ــــلة بالموضــــ ـــرة ومتصـــ ــون معبــــ تكـــــ
ــار ـــــاج  إظهـــ ـــــه یحت ــــب ان ــعر الطالـ ـــــث یشـــ ـــة، بحی ــــه فاعلیــ ـــورة لـ ــــىالصــ ــورة  إلـ ــــة المصـــ ـــذه المعلومـ هــ

ــون مـــــن  ــث یكـــ ــورة بحیـــ ــــرد صـــ ـــیس مجـ ــ ـــًا ول ـــى الموقـــــف تمامــ ــة علــ ـــ ــــلوالدال ـــا،  األفضـ ــــدم وجودهــ عـ
  ).Poole,p132-134(.ال تفي بالغرض منها ألنها

ـــ ــكالها فـ ـــم أشـــ ــن أهـ ـــددة مــ ــا الوســـــائط المتعـ ـــرامج تكنولوجیــ ــة(ي بــ ــور   ،الصـــــور المطبوعــ والصـــ
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ـــــیة ــــة والشخصـــ ـــة, الفوتوغرافیــــ ــــ ـــور الزیتیـ ــــ ـــــل  ،والصـ ــــة مثـــ ـــوم الثابتــــ ــــ ـــــاتیر: والرسـ ــــوم  ،الكاریكـــ والرســــ
ـــرائط ــــة والخــ ـــلة والتخطیطیـ ــــ  ،المسلســ ـــیالً حـ ــــا تعـــــد تمثــ ـــة جمیعهـ ــ ـــرة  راً والرســـــوم البیانی ــالخطوط لفكــ ـــ ب

ـــر عــــن المعنــــى ــرامج فــــي قــــدرتها علــــى التســــجیل وتبــــدأ . أو للتعبی ــك البـ أهمیـــة هــــذه الوســــائل فــــي تلــ
ــــاني  ــــب المعـ ــة وتقریـ ــارات عملیـــ ــارف ومهـــ ـــة الكتســـــاب معـــ ـــة الفرصــ تاحــ ــيء وإ ـــر الـــــدقیق للشـــ والتعبیــ

  ).(Brevetion, 2001,p.131.لمعللمت
  ): Sound(الصوت -4

ـــتعمل كثیـــــرًا كبـــــدیل  ــه یســ ــًا خاصـــــًة انـــ ــــلیـــــؤدي الصـــــوت دورًا مهمـــ ــــن اعتمـــــادمـــــن  أفضـ ص الـ
ــة،  ــة التعلیمیـــ ــي العملیـــ ــــوت  واعتمـــــادفـــ ــادةالصـ عـــ ـــــه مـــــن  وإ ـــــه وتركیب ـــمبنائ ـــز  أهــ ــا یمیــ  اســـــتعمالمـــ

ـــن الحاســــوب ــوت تزیـــــد مـ ـــروت الصـــ ـــة،  فكــ ــوت بحیـــــث نســــتطیع  إمكانیــ ــد  أنالصـــ ــادة نریـــ نـــــدخل مـــ
ــها  ــــ ــــ ـــا  أوتدریســــ ــــ ـــــ ـــــرح مــ ــــ ــــوتیة تشـــــ ــــ ــــ ـــــائل صــ ــــ ـــدُ نرســـــ ــــ ــــ ــي  ریـــ ــــ ـــــ ـــورة التـــ ـــــ ــــ ــاهدة الصــ ــــ ــــ ــــتعلم لمشــــ ــــ ـــــ للمـ

   ).Simon,1994,p35-40.(أمامه
ــذا وقــــد ـــا "أشــــار عزمــــي إلــــى أن  هــ ــن أهــــم العناصــــر الحســــیة فــــي بــــرامج تكنولوجیـ ــوت مــ الصــ

ــة ــــ ــات المنطوقـ ـــــل الكلمـــــ ــــوتیة مثــ ــیغ الصـــ ـــن الصـــــ ــدد مــــ ـــد عـــــ ـــن أن یوجــــ ـــددة، ویمكــــ ــائط المتعــــ , الوســـــ
ــیقى ـــوتیة المصــــــاحبة والموســــ ـــرات الصـــ ــوى , والمؤشـــ ـــــم المحتــــ ــى فهـ ــتعلم علــــ ـــــاعد المــــ ــــل ذلــــــك یسـ وكــ

ـــوت ـــالل الصــــ ــن خــــ ـــــري مـــــ ـــــادة إ, التعلیمـــــــي البصــ ــدعیم وزیــ ــــ ـــــه للتـ ــتثارة انتباهــ ــــة واســـــ ـــه بالواقعیـــ دراكــــ
ـــة ــة متنوعــــــ ــــ ـــارات عملیــ ــــ ـــة بمهــ ـــــة مرتبطـــــ ــــــس نظریــــ ــابه ألســ ــــ ــــز واكتســـ ــــ ــي( "والتعزی ــــ  ،م2001 ،عزمـــ

  ).29ص
  ): Video( الفیدیو -5

ـــؤدي ــــ ــراً  یـ ــــ ـــدیو دورًا كبیــ ــــ ــــــي  الفیـ ــــــددة ویعطــ ــائط المتعــ ـــــ ـــــر الوسـ ـــن عناصـــ ـــر مـــــ ــــ ـــــاءكعنصـ  إیمـــ
ــداقیة  ــة والمصــ تعبیــــرًا مــــن  أكثــــریــــدیو للحجــــاج فــــي مكــــة ، فعــــرض صــــورة فأیضــــاً بالحركــــة والحیویــ

  .)72ص ،1988الحلواني،  (صورة ثابتة لهم 
نسـتطیع توصـیل " الـنص، والصـورة، والحركـة، والصـوت، والفیـدیو " وعن طریـق الوسـائط المتعـددة  

فهـي تسـاعد علـى  فـي العملیـة التعلیمیـة، اعتمادهـا، والسـیما عنـد أفضـلالرسالة بصـورة  أوالمعلومة 
وتعـین علـى تثبیـت الخبـرات التعلیمیـة  میَّسـراً للمتعلم، كما تجعـل التعلـیم  أفضلعلیم بصورة حدوث الت

ــة التعلیمیـــة  ـــة المـــتعلم وتجعـــل العملیـ ، أكثـــروزیـــادة دافعی ــالي تحقـــق  تشـــویقًا ــدافوبالتـ ـــة  األهـ التعلیمی
 اعتمـــادالوســـائط المتعـــددة ســـیكون بدرجـــة تفـــوق  اعتمـــادالمرجـــوة،ومن هنـــا فـــالتعلیم الـــذي ینـــتج عـــن 

  ) 147 ، ص1999مصطفى،. (األخرىالوسائل 
ــــة ــ ــــر المرئی ــ ــات غی ـــیح الحركــــ ــــي توضـــ ــ ـــــة ف ـــــوم المتحركـ ــاعد الرسـ ـــــات ، وتســــ ـــات والعملیـ والعالقـــ

ـــرات الواقعیــــة ــــوفیر الخبـــــرات البدیلــــة للخبـ ــة وت ــــاهیم العلمیــ كمــــا تعــــرض الحركـــــة , المجــــردة فــــي المف
ــة  ــالً , كاملــ ــي الواقــــع فعــ ــا یحــــدث فــ ــا تســــ ،كمــ ــي اكتســــاب األمــــر الــــذي یجعلهــ ــــة  المعرفــــةهم فــ وتنمی
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  ).35ص ،1999 ، وآخرون النجدي(المهارات العملیة وتعلمها لدى الطالب 
   :Virtual Realtyالواقع االفتراضي -6

ـــل  ــــ ــیدها والتفاعـ ــــ ــث تجســ ــــ ـــــن حیــ ـــي مـــ ــــ ــــا الحقیقـ ــــي عالمهــــ ـــــا فــــ ــیاء وكأنهـــ ــــ ــار األشــ ـــــ ــي إظهـ ــــ وهــ
   ).8، ص2004نوفل، .(معها

  : الوسائط المتعددة طةالتعلیمیة بوسا برامجالخطوات إنتاج - 4
یذكر  ،الحاسوبیة التعلیمیة البرامج تصمیم في استخدامها یمكن التي النماذج من العدید هناك

 :الحیلة أهم الخطوات الرئیسة إلعداد أي برنامج حاسوبي
 یسعى التي األهداف بتحدید المبرمج یقوم حیث :للبرنامج التعلیمیة األهداف تحدید - 4 - 1

   .علمینالمت لدى لتحقیقها
 وهذا ،البرنامج خالل من سیتعلمون لذینا )المستهدفة الفئة (المتعلمین مستوى تحدید - 4 - 2

  .للمتعلمین المناسبة التعلیمیة المادة اختیار شأنه من
 التعلیمیة األهداف تلك لىع بناًء  :البرنامج منها یتكون التي التعلیمیة المادة تحدید - 4 - 3

 األهداف بلوغ على المتعلم تساعد التي التعلیمیة المادة المبرمج یحدد المتعلمین، ومستوى
 .جهد وأقل وقت بأقصر

، التعلیمیة للمادة منطقیا ترتیبا هذا یتطلب :للبرنامج التعلیمیة المادة عرض نظام تحدید - 4 - 4
 .صعوبة أكثر هو ما إلى السهل من تتدرج بحیث

 البرنامج، منها یتركب التي األساسیة الوحدة هو اإلطار إن :البرنامج إطارات كتابة - 4 - 5
 جدا صغیرة وحدات إلى التعلیمیة المادة تقسم البرنامج، صیاغة وعند خطوة، تسمى وأحیانا
: هي رئیسیة  ،ثالثة مكونات من الواحد اإلطار ویتكون خطوة، أو إطارا منها كل یكون

 .الفوري یزوالتعز  الراجعة التغذیة یتبعهما والتي االستجابات،- المثیرات -لمعلوماتا
 .برمجة المادة التعلیمیة - 4 - 6
 في الهامة الخطوات من یعدان وتعدیله البرنامج تجریب إن: وتعدیله البرنامج تجریب- 4 - 7

 ویعدل الطلبة من عشوائیة لعینة البرنامج بإعطاء المبرمج یقوم تجریبه وعند إعداده
 .لبةعلى ما یحصل علیه من تغذیة راجعة من الط البرنامج بناًء  المبرمج

 باستنساخ البرنامج معد یقوم البرنامج وتطویر تعدیل بعد :وتوزیعه البرنامج استنساخ- 4 - 8
  ).418، ص2002، الحیلة( .المستهدفة الفئة على وتوزیعها البرنامج من المطلوب العدد

  :الوسائط المتعددة برامجب خاصةال معاییرال - 5
  :وهي على الوسائط المتعددة التعلیمیة للبرامج عدةمعاییر  إلى ،)النجار(یشیر
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 في المستخدمة التعریب ولغة مناسبتها حیث من و نسبیاً  الفنیة العیوب من هاخلوّ  -5  - 1
 .لتشغیلها المقترح والنظام، الجهاز

 .الطلبة قبل من استخدامها سهولة- 5 - 2
 .البدایة من البرمجیة عنوان عرض - 5 - 3
 البرمجیة تشغیل طریقة مللمستخد یبین الذي ،للبرمجیة التعلیمات دلیل إرفاق- 5 - 4

 بینها والتنقل منها، كل اختیار وطریقة فیها، التدریبات وأنواع منها، واإلفادة واستخدامها،
 .منها والخروج

 .المعروضة مادته مع االیجابي والتفاعل مشاركةلل للمتعلم الفرصة البرمجیات إتاحة - 5 - 5
 بكل منها واإلفادة تتبعها الطالب على یسهل حتى بالمعلومات، عدم ازدحام الشاشة- 5 - 6

 .وسهولة یسر
 وقدراته وصفه، عمره، حیث من المختلفة الطالب وصفات خصائص البرمجیة مراعاة - 5 - 7

 الخ ...واالقتصادیة االجتماعیة وحالته وبیئته، وذكائه، العقلیة،
 من تتدرج نأو  ،رتب متعدد، من اختر ،غلط أو صح  البرمجیة في االختبارات تنوع - 5 - 8

 .الصعب لىإ السهل
 .البرمجیة في والتطبیقات التدریبات تنوع - 5 - 9

 خلفیة ولون الخط، وحجم األسطر، تباعد حیث من جیدة، بطریقة الشاشة میتصم - 5 -10
 .الخ ...األمامیة الواجهة مع وتباینها الشاشة

 یسر بكل تدریب، أي اختیار یسهل بحیث التعلیمیة البرمجیة محتوى قوائم توحید- 5 -11
 .وسهولة

 التي واأللوان المتحركة، والصور واألشكال، والرسوم، الصوت، على البرمجیة واءاحت - 5 -12
 المادة متابعة في االستمرار على وتشجعه المتعلم دافعیة تثیر مثیرات بوصفها تعمل

 .التعلیمیة
 خالل من للمتعلم، والعالج التشخیص بتقدیم یسمح نظاماً  التعلیمیة البرمجیة احتواء - 5 -13

 المحاولة تكرار بعد إعطائها من الطالب یتمكن لم إذا الصحیحة، اإلجابة معرفة
 ،ككل البرمجیة من الخروج أو آخر إلى تطبیق من الخروج عملیة وضوح وسهولة - 5 -14

، 2002النجار، ( .تشغیله إعادة ثم الجهاز، إغالق الخروج عملیة تتطلب ال بحیث
  ).32ص

الغـرض  لتـؤدي برمجیـة أي فـي توافرهـا نمـ البـد غیرهـا أو المعـاییر هـذه أن ةالباحثـ رىتـو 
 فـي خلـل أي لكـن ومناسـباً  جیـداً  للبرمجیـة العملـي ىالمحتـو  یكـون فقـد نقـص، أو خلـل دون منهـا
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 تصـمیم عنـدة الباحثـ علیـه تحرصـ مـا وهـذا فائـدتها، مـن ویقلـل یفسـدها المعـاییر هـذه تبـاعا

  .بالدراسة الخاصة البرمجیة التعلیمیة
  :المتعددة الوسائط تصمیم مبادئ -6

فیما یلي المبادئ التي یجب مراعاتها عند تصمیم المقررات الدراسیة باستخدام الوسائط 
 .المتعددة في الحاسوب لكي تفي باحتیاجات كل من المعلمین و المتعلمین

یجب على مصممي برامج الوسائط المتعددة التأكد   :مراعاة متطلبات المنهج الحالي - 6 - 1
 .وى الذي یتم تغطیته و بین تطبیقات المدرسین و النظام المدرسيالتوفیق بین المحت من

 وهنا یجب على المعلمین تقبل التطور التكنولوجي :مراعاة الممارسات التدریسیة الحالیة- 6 - 2
 الذي یحدث باستمرار مع الوقت، كما یجب على مصممي البرامج أن یكونوا قادرین على

 .المعلمین التدریسیة تصمم برامج وسائط متعددة تفي باحتیاجات
و هنا یمكن القول في   ،مراعاة تقلیل الوقت الذي یتم إهداره خالل الممارسات التعلیمیة- 6 - 3

العامل األساسي لعدم الرضا عن الممارسات التعلیمیة التقلیدیة هو ضیاع الوقت في  أن
سائط یجدر اإلشارة هنا إلى أن مصممي برامج الو  و ،ىمعن يذشيء مثال لعمل أي  رحلة

 .یجب أن یكونوا على وعي بمدى طول الوقت المستخدم في البرامج المتعددة
من خاللها الحفاظ على وقت البرنامج أن یبدأ من النقطة التي ینتهي  و من النقاط التي یمكن 

  .عندها في كل مرة تالیة
 .القدرة على دمج المنتج بحیث یوفر االحتیاجات الخاصة بالمعلمین- 6 - 4
  .ة بیانات بواسطة برامج الوسائط المتعددة لیسهل استخدامها كأدوات بحثیةعمل قاعد - 6 - 5
  .تصمیم منتج یساعد المتعلمین على تنمیة مهارات االستقصاء - 6 - 6
 تجدرتصمیم منتج یساعد المتعلمین على التفكیر فیما یعرفونه و فیما یتعلمونه، و هنا - 6 - 7

 تجعل المتعلم یشعر بالفرق ائقصمم بطر اإلشارة إلى أن برامج الوسائط المتعددة یجب أن ت
 للبرنامج بل فالمتعلم یجب أن یكون أكثر من مجرد مشاهد ،بینها و بین برامج التلفزیون
 في بناء فهمه الخاص من خالل الخبرة و هذا المدخل اندماجاً و  اً یجب أن یكون أكثر نشاط

لمعرفة هو األساس للتعلم البنائیة والتي تؤكد أن بناء ا في التعلیم هو انعكاس للنظریة
 .ذلك من خالل بناء المفاهیم بالتدرج باستخدام الوسائط المتعددة في ذلكو  ،الفعال

 .تصمیم برامج الوسائط المتعددة یجب أن یسمح باالستخدام السهل لبیئة التعلم- 6 - 8
 .التأكد من صیاغة برامج الوسائط المتعددة باللغة السهلة و الصحیحة- 6 - 9

أي أن یكون البرنامج قد صمم على  ىبطرق ذات معن امج تفاعلیاً یجب جعل البرن- 6 -10
بل یجب أن یتضمن خبرات  إلكترونیاً  تربویة، فبرنامج الوسائط المتعدد لیس كتاباً  أسس
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القدرة على مشاركة المتعلم في التفاعل لیخدم األهداف  یمتلكوناء الذین یاألكف المعلمین
 .التعلیمیة

اللون  وجود الً فمث ، المتعلم مع النص تفاعل على لمتعددةا الوسائط برامج تأكید - 6 -11
 وخروجوأیضًا الصوت  تحقیقه ترید الذي الهدف مع عالقة له البرمجیة تصمیم فيكقاعدة 
، وهذا هو الفرق بین الوسائط  المتعددة وغیرها من الوسائط غیرها القاعدة على الكالم
یة ال تركز على الحقائق المعرفیة، بل على ، بمعنى أن الوسائط المتعددة الحاسوبازكالتلف

 ).87، ص2005عفانة، .(تفاعل النص مع المتعلم أیضاً 
  :التدریس باستخدام الوسائط المتعددة - 7

على أن التدریس باستخدام الوسائط المتعددة یخلق التفاعل النشط  نالتربوییاتفق العدید من 
 الممارسة والتدریب والمحاكاة وحللیمي من خالل اإلیجابي والمتبادل بین المتعلم والبرنامج التع
  .)Stresbel, 1998, p.297(المشكالت وحریة التعامل مع المحتوى التعلیمي

ـــتعراض والبحـــــث، ــمح للمـــــتعلم باالســ ــة تســـ ــــن بیئـــــة تعلیمیـــــة فعالـــ ـــائط المتعـــــددة مـ ــا تـــــوفره الوســ  فمـــ
  .)161ص, م 1998, عبد المنعم (فهي توفر له بیئة ثنائیة االتجاه على األقل  ،والتعلم

ــــة ـــوم البنائیـــ ــددة، مفهــــ ــائط المتعـــــ ـــــتخدام الوســـــ ــدریس باســ ـــدعم التـــــ ـــر یــــ ــب اآلخــــ ـــــى الجانـــــ ـــار أن  علــ باعتبــــ
ــه ــي بنفســ ــــه المعرفــ ــى بنــــاء هیكل ــ ــاطًا وقــــدرة عل ــر نشــ ــ ـــتعلم أكث ــتعلم یحــــدث عنــــدما یكــــون المـ ــ وبالتــــالي  ،ال

ــاء المعنــــ ــــتم بنــ ــن خــــالل المشــــاهدة الهادفــــة والتفاعـــــل مــــع العــــروض وال ىی ــــه مـــ ــوص لدی ــات والنصـــ لقطــ
  )Honnum,2001,p25( .عن المعرفة بحریة داخل البرنامج واألصوات والتصفح والبحث

ــــال  هكــــذا ــــل االنتق ــــة مث ـــا البنائی ــوم علیهـ ـــي تقــ ــدریس بالوســــائط المتعــــددة المبــــادئ التـ یحقــــق التــ
ـــن  ــــتقاللیة ومـــ ــــى االســ ــــة إلــ ــن الطاعــ ــل أو مــــ ــى المیــــ ـــدعیم إلــــ ـــاء أو مــــــن التـــ ــدریس إلــــــى البنـــ ــــن التــــ مــ

  .(Kahn&Friedman , 1998, p.163)یة إلى التعاونیة اإللزام
ـــد  ـــائل المتعـــــددة یســـــهم ) Aggrawal(وفـــــي هـــــذا الصـــــدد أكــ ــا الوســ ــى أن التـــــدریس بتكنولوجیـــ علـــ

ــــین  ــ ـــة ب ــروق الفردیـــ ــــي الفــــ ــــث یراعــ ــذاتي حیــ ــــ ــــتعلم ال ــ ـــــى ال ـــجع علـ ــــتعلم ویشـــ ـــــي الــ ـــة فـ ــــق الفردیـــ ــ ــي تحقی فــــ
ـــین ـــــامج, المتعلمــــ ــ ـــي البرن ــــ ــلیم ف ــــ ـــــدء السـ ــــدائل للبــ ـــ ـــــاء الب عطــ ــى ) Aggrawal,1997,P.356( .وإ ـــــ بمعن

ـــتجابته ــــق اســ ـــبط المـــــادة التعلیمیــــــة وفـ ـــتعلم یســـــتطیع ضـــ ـــدریس , أن المــ ـــالیب التـــ ــوع أســ ــــار متنــــ ــــي إطـ وفــ
   .)21ص, 1995, الكندري(والتدعیم والتدریبات واألمثلة 
ــاً  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــق أیضـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــاحثین  واتفـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــن البــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــدد مـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــاب(عـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــتح البـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ، )36ص, م1995, فـــ

(Shellnit,&et.al.1999p.186) (Nelson,1998,p.250)(، )Milheim,1995,p.7 (
ـــــدادي( ـــــ ــــ ــــ ــدریس  ،)(Mc-connell,2000.p.2) 266ص, 1998, البغـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــة الت ــــ ـــــ ــــ ــــى فعالیـ ــــ ــــ ــــ علـــ

ـــدى المــــتعلم وجــــذب انتباهــــه وتمكینــــه  ـــة لـ ـــتثارة الدافعیـ ــا فــــي اسـ ـــددة ودورهــ باســــتخدام الوســــائط المتعـ
ــــو  ــــائي ألنـــ ــل البنــ ـــم الهیكــــ ـــذلك فهـــ ـــــوى التعلیمــــــي، وكــــ ــــي المحتـ ـــــه فــ ــــحیح وتتابعــ ــــتعلم الصــ ـــــن الــ اع مـ
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ــیس معرفـــــة مجـــــزأة ــة ذات معنـــــى ولـــ ــة متكاملـــ ـــ ــوین معرف ــــي تكـــ ــارف بمعنـ ــــت  ،المعـــ وفـــــي نفـــــس الوقـ
ــتراتیجیات  ــة االســـ ـــات تعاونیـــــة لمناقشـــ ــالب فـــــي مجموعــ ـــدما یعمـــــل الطـــ ـــاوني عنــ تـــــدعیم الـــــتعلم التعــ
ــرق تبســــیطها وتعلمهــــا وفــــي زمــــن تعلــــم  ــة تتنــــاول المفــــاهیم المجــــردة وطــ ــة المختلفــــة فــــي بیئــ التعلیمیــ

ـــراوح ــــ ـــــر تتـ ــــن  مختصـــ ـــبته مــــ ــــ ـــــة % 40-20نسـ ــــتعلم مقارنـــ ــــ ــدوث ال ـــــ ـــــص لحـ ــــت المخصـــ ــن الوقــــ ــــ مــ
  .)59ص, 1998الفار، (قة التقلیدیة بالطری

ـــح  ــــبق تتضــ ــتخدامها ممـــــا سـ ــة، وأن اســـ ــة التعلیمیـــ ــي العملیـــ ــــددة فـــ ــــائط المتعـ أهمیـــــة ودور الوسـ
ــف الكثیــــر مـــن النتـــائج التعلمیـــة ــدریس  غیــــر فـــي التـــدریس قـــد یخفـ ـــي أن التــ ــة، باإلضـــافة إل المرغوبـ

ـــر الـــــذي بال ـــیحه األمـ ـــبق توضـ ـــة كمــــا ســ ــــوم علیهـــــا البنائیـ ــــي تق ــادئ الت ــق المبـــ ــددة یحقــ ـــائط المتعــ وسـ
ــال ـــتعلم الفعـ ـــادة التحصـــیل الدراســـي لـــدى  .یحقـــق ال ـــین زی كـــذلك قـــد یكـــون هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــه ب

   .واستخدام الوسائط المتعددة في التدریس كما أشار البعض التلمیذ
 :دةالتدریس بالوسائط المتعد مكونات- 8

ــــار  ـــــدیل(أشــ ــذ )قنـ ـــي للتلمیـــــ ـــي التحصـــــــیل الدراســـ ـــددة فـــ ــائط المتعـــ ـــــدریس بالوســـــ ــــى دور التـ , إلـــ
  :روابط هي ةباعتبار أن التدریس في هذه الحالة یساعد على تكوین ثالث

ثم  Visual Encodingورابطة الترمیز البصري  Verbal Encodingرابطة الترمیز اللفظي "
خریطة للعالقات التركیبیة لنظام المعلومات بین الترمیزات  الروابط المرجعیة، األمر الذي یكون

، قندیل(."المختلفة، وبالتالي یساعد على اكتساب الطالب المعلومات وتوظیفها في حل المشكالت
  ).23ص ،2001

  :ویمكن النظر إلى تكنولوجیا الوسائط المتعددة من ثالث زوایا أساسیة هي
ــــة -8 - 1 ــائط الناقلــــ ــــ ــاحة  :Media Delivery الوســ ــــ ـــدیم المســ ــــ ـــرض وتقـ ــو عـــــ ــــ ــة نحــ ـــــ الموجهـ

ــى  ــــ ــا علـ ـــز هنـــــ ــــة، والتركیــــ ـــــل المعرفـــ ــائل نقــ ـــن وســـــ ــــر مــــ ــین أو أكثـــ ـــتخدام اثنـــــ ـــــة باســــ التعلیمیــ
   .(Mayer, 2001,P.5) .األدوات المستخدمة في نقل المعلومات

ــى  ــ ـــات إل ــــل المعلومـ ـــر مــــن أداة أو وســــیلة لنق وهــــذا مــــا أكــــده لــــویس  ضــــرورة اســــتخدام أكثـ
ـــذ ــل  التلمیــ ـــوبمثــــ ــ, الحاســـ ــــامیرا الفیــــــدیو ازوالتلفـــ ــــیت , وكــ ـــرطة الكاسـ ـــخ... وأشـــ  ..الـــ

(Lewis, 1993, p.340)  
تكنولوجیا "وینظر البعض هنا على أن  :Presentation Modelsنماذج العرض - 8 - 2

الوسائط المتعددة هي طریقة لعرض المادة التعلیمیة التي تتطلب تكامل ودمج اثنین أو 
لحدوث مرونة في استدعاء  الحاسوبعن طریق  أكثر من الوسائط التي یتم التحكم فیها

  .(Tessmer, 1998, P.80) .المعلومات
ــــار  ــــي إطـ ــي وفـ ـــف التعلیمـــ ــي الموقــ ــــة فـــ ـــة منظمـ ــ ــــائط التعلیمیـــــة بطریق ــذا تســـــتثمر الوسـ وهكـــ

  . الحاسوبنص معلوماتي یساعد على اكتساب الخبرات عن طریق 
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ـــــیة-8 - 3 ــــ ــائط الحســـ ــــ ــــ ــد  Sensory Media):(الوســ ــــ ــــ ــــدد أكــ ــــ ـــذا الصــــ ــــ ـــــي هـــــ ــــ وفـــ
ـــــثجل( ـــــة ,Galbreath)بریـ ـــــا حدیثـ ـــي تكنولوجیـ ـــــددة هـــ ــــائط المتعـ ــــا الوســ ــ ــــى أن تكنولوجی علــ

ـــدد الحــــواس  وتبــــرز قــــدرتها  Multi sensoryتســــتند إلــــى طبیعــــة المــــتعلم كإنســــان متعـ
ـــة ــیغ متنوعـ ــي أشــــكال وصــ ـــرض المعلومــــات فــ ــي  ،نقــــل وعـ ــهل مــــن عملیتــ ــذي یســ ــ األمــــر ال

  (Galbreath,1992,p.15) .التعلیم والتعلم
إلى أن تكنولوجیـا الوسـائط المتعـددة هـي ترمیـز المحتـوى "  )عبد المنعم(صدد أشار هذا ال وفي

عبـــد ( ".المـــتعلم ىعـــن طریـــق اللفـــظ أو البصـــر ممـــا یســـهل عملیـــة الـــتعلم لـــدیـــًا التعلیمـــي ترمیـــزًا عقل
  ).175ص, 1998 ,المنعم

سائط باعتبارهـا أكثر من األجهزة أو الو  التلمیذهكذا نجد أن وجهة النظر األخیرة تتمركز حول 
وتقــوم علــى تقــدیم محتــوى , التالمــذةتكنولوجیــا تخلــق اإلثــارة بــالعیون واآلذان وأطــراف األصــابع لــدى 

وتنتقل مـن أجهـزة االسـتقبال الحسـیة ) إلخ.. صوت , صور, رسوم, نص(تعلیمي في أشكال مختلفة 
ــذاكرة طویلــة المــدى لــدى ا ــذاوكیفــاً  مختلفــة كمــاً  ائــقبطر  لتلمیــذإلــى ال یراعــى عنــد تصــمیم بــرامج  ، ول

ــق التلمیـــذ تكنولوجیـــا الوســـائط المتعـــددة میـــول واهتمامـــات  وكـــذلك قدراتـــه واســـتعداداته الفعلیـــة لتحقیـ
عند تصـمیم البـرامج التعلیمیـة بالوسـائط المتعـددة یجـب التركیـز علـى الوسـائط ، لذا األهداف المحددة

  .التي تحقق النتائج التعلیمیة المحددة

  :الوسائط المتعددة تطبیق معوقات - 9
  : المادیة المعوقات -1-9

قناعكالصعوبات في توفیر االعتماد لتحویل التقنیة من فكرة إلى إنتاج، و  األفراد الذین  إ
  . یشرفون على العمل بأن یتفهموا أهمیة هذا العمل وأن یكون لدیهم استعداد لإلنفاق علیه

  :البشریة المعوقات-2-9
لكل حاجات مختلفة، وهما الطرفان المتكامالن مع التقنیة  یقصد بها المعلمون والطالب

الجدیدة والطالب یتعامل بسهولة مع الحاسوب، أما المعلمون فعلیهم إعداد األجهزة ووجود مشكلة 
  ).  147، ص2004فرجون، (. فنیة
  : الفنیة المعوقات-3-9
  .انخفاض مستوى مهارة المعلم في استخدام الوسائل التعلیمیة -3-9- 1
  .التركیز على الشكلیة في استخدام الوسائل-3-9- 2
  .عدم توفر الكفاءات الفنیة-3-9- 3
   .قلة الدورات التدریبیة المتخصصة-3-9- 4
 :التربویة المعوقات-2-9

  .التعلیمي للموقف الحدیثة على التقلیدیة النظرة سیادة-9- 2 - 1
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 مراحل عبر أنجزها التي المادة حجم عن دائما یسال فالمعلم الكم على التركیز-9- 2 - 2
 .الزمن

 الحد دون زالت ال التعلیمیة الروافد مستوى على الوسائل باستخدام االهتمام درجة-9- 2 - 3
 .المطلوب األدنى

یمكـن أن یكـون مـن الصـعب تغییـر الطریقـة التـي : عدم المیل لتغییـر طریقـة التـدریس-2-9 -4
جدیـدة للتعلـیم التـي نتجـت یتعلم بها التالمیذ ومن الصعب جعل المعلمین یدركون األشكال ال

  ).Singh,2003,p8( .عن استخدام الوسائط المتعددة
 إداریة معوقات-5

 .المعلم جدول ازدحام- 5 - 1
  الموجهین عاتق على الملقاة األعباء كثرة- 5 - 2
عسقول، ( .إلیه یوجه سؤال مجرد كونها عن تخرج ال للوسائل المعلم استخدام متابعة- 5 - 3

 .)25- 23 ص ،2006
إمكانیة تطبیقه في جمیع مراحل برنامج الوسائط المتعددة ممیزات من  أنن یتبیمما سبق 

فهو نمط من التعلیم المخطط والموجه  ،حسب مادته وقدرته العقلیة ومستواه العمريبالتعلیم كل 
النشاطات التعلیمیة بمفرده وینتقل من نشاط إلى نشاط آخر متجهًا  التلمیذذاتیًا والذي یمارس فیه 

اف التعلیمیة المحددة بحریة وبالمقدار والسرعة التي تناسبه مستعینًا في ذلك بالتقویم نحو األهد
رشادات المعلم وتوجیهاته   .الذاتي وإ

  مهارتا االستماع والقراءة -ثانیاً 
  :المهارةتعریف  -1

 أو التجریب الدراسة، أو بالمالحظة، تكتسب مقدرة" هي :المهارة في المعجمات التربویة .1
 ).244، ص 2000الصوفي،".(العقلي أو األداء البدني في األداء

السرعة والدقة في أداء عمل من األعمال مع التكیف للمواقف "بأنها  كما تعرّف .2
 ).310، ص 2000أبو جادو، ".(المتغیرة

أنها األداء الذي یؤدیه الفرد بسرعة وسهولة ودقة، سواء أكان ذلك األداء جسمیًا ب"ف تعرّ  و .3
، مع ت وفیر الوقت والجهد والتكالیف، وهي أیضًا قدرة عالیة على أداء فعل حركي معقد أم عقلیًا

في مجال معین بسهولة ودقة، وهي كذلك قدرة فائقة تمكن اإلنسان من القیام بنشاط معین على 
 عبد الهاشمي،.("عقلیة نحو متقن، في أقل وقت وأقل جهد وقد تكون حركیة، أو لفظیة أو

  .)23 ص ،2008 الدلیمي،
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القدرة الالزمة ألداء سلوك معین بكفاءة تامة وقت الحاجة إلیه، " تعرف المهارة بأنها .4
  )105ص ،2008طربیه،.("كالقراءة والكتابة، ولعب الكرة والسباحة، وقیادة السیارة وما إلى ذلك

عبیدات،أبو ("اتقان أداء سلوك أو حركة بشكل تلقائي دون جهد معقد" كما تعرف بأنها .5
هي تلك النشاطات التي تستلزم استخدام فالحركیة  أما المهارة).15،ص 2007السمید، 

العضالت الكبیرة أو الصغیرة بنوع من التآزر یؤدي إلى الكفایة والجودة في األداء والمهارة 
الحسیة الحركیة هي سلسلة من الحركات العضلیة المتناسقة التي تنجح في أداء مهمة 

 .)69، ص2003منصور،(".معینة

تقان وأقصر ه" .6 ي القدرة المكتسبة التي تمكن المتعلم من إنجاز أعمال تعلیمیة بكفاءة وإ
  ).43، ص2001المقرم، ".(وقت ممكن وأقل جهد وعائد تعلیمي أوفر

ف الباحثة مفهوم المهارة إجرائیاً  سلسلة من الحركات : وبالنظر إلى التعریفات السابقة تعرّ
من الممارسة المقصودة المنظمة حیث تسعى لتحقیق هدف  والنشاطات المعقدة التي تتطلب قدراً 

  .ما
األهداف الخاصـة لتعلـیم اللغـة العربیـة فـي الصـف الرابـع  فـي مرحلـة التعلـیم  -2-2

  :كما حددتها وزارة التربیة في الجمهوریة العربیة السوریة األساسي
  :یهدف تعلیم اللغة العربیة في هذا الصف إلى جعل التلمیذ قادرًا على

 .ربط اللغة بمواقف حیاتیة -

 .اعتماد الفصحى المعاصرة لغة تواصل وتعلیم -

تمكین المتعلم من قواعد لغته األساسیة الوظیفیة في التواصل مع اآلخرین وفهمه الدقیق  -
 .لها

تمكین المتعلم من اكتشاف نظام لغته العربیة في بناءها الوظیفیة وأسالیب تعبیرها الجمالیة  -
بداعاتهالستخدمها في كتابا  .ته وإ

تمكینه من تقنیات التعبیر الشفهیة والكتابیة المالئمة لكل من موضوعات على اختالفها  -
 .وتنوعها

إثراء حصیلته اللغویة بالمفردات والتراكیب وتقنیات التعبیر والمصطلحات الخاصة بحقول  -
 .المعرفة المتنوعة

أسالیب التعبیر الوظیفیة شفهیًا  تمكینه من االستماع والتحدث والقراءة والكتابة، واستخدام -
 .وكتابیًا كالحوار والمناقشة وكتابة التقاریر والملخصات واألسالیب اإلبداعیة األدبیة
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وزارة  .(تمكینه من اكتساب اللغة العربیة واستخدامها في تواصله وتعبیره بسهولة ویسر -
 ).51، ص2009التربیة، 

التلمیذ من اللغة العربیة والتعمق فیها، واالستفادة  یتبین من األهداف السابقة أنها تسعى لتمكین
 .من ذلك في جمیع مجاالت الحیاة

  :مواصفات المعاییر والمخرجات العامة لمنهاج اللغة العربیة  - 2- 3
تلبیة ألهداف السیاسیة التربویة في مجاالت التطور االجتماعي واللغوي والنفسي والوطني 

  .ال بد من وضع منهاج جدید لمادة اللغة العربیةومسایرة للتطورات المعاصرة، كان 
وقد بني منهاج اللغة العربیة الجدید وفق نظریة القدرة اللغویة ومفهوم المهارات اللغویة في 

  :االستماع والتحدث والقراءة والكتابة على أنها عملیات تواصلیة تفاعلیة مراعیاً 
  :المعاییر المعرفیة ومعاییر المهارات

    :المعرفیةالمعاییر : أ
  ماذا یستطیع المتعلم فعله نتیجة ما تعلمه باللغة العربیة؟: تجیب عن السؤال اآلتي

یتوقع من المتعلم أن یكون قادرًا على : بعبارة) 4- 1(وتم التعبیر عن هذه المعاییر في الصفوف 
  :أن

اجات یفهم النصوص المناسبة لمستواه الفكري واللغوي واألدبي المتعلقة بمجاالت االحتی -
البیت المدرسة والبیئة  -الطعام والشرب -التسوق الیومي –األصدقاء  -األسرة( الملحة مثل

 ).المحلیة

طرح أسئلة عن : یتواصل مع اآلخرین بلغة سلیمة من خالل بعض األنشطة البسیطة مثل -
 األشیاء التي/األسرة واألصدقاء/أین یعیش؟ أو أین تعیش( المسائل المألوفة واإلجابة عنها

 ).یملكها أو تملكها أو األشیاء التي یحبها أو تحبها

بر عن مشاعره وآرائه بطریقة بسیطة، على أن یتحدث اآلخرون  - ّ یتفاعل مع اآلخرین ویع
 .معه ببطء وبوضوح ویقدموا له المساعدة للتعبیر عما یجیش في نفسه

  :معاییر المهارات -ب
مرحل من مرحلة ومخرجات محددة لكل  تم التعبیر عن المعاییر العامة بمعاییر خاصة لكل

صف من الصفوف، وقد ركزت المعاییر على المهارات التي یحتاجها المتعلم لیتعلم المشاركة بها، 
وذلك بتقسیم مهارة التحدث إلى التعبیر الشفوي والحوار، ومهارة الكتابة إلى تعبیر كتابي وتواصل 

  :كتابي من خالل
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 -قواعد - أفكار - وظیفیة ( ل المعارف اللغویةمواصفات لغویة یحتاج إلیها وتحل -
 ).  ومفردات

موضوعات تثیر اهتمام المتعلمین وقد تكون مفیدة لهم في حیاتهم المستقبلیة موزعة على  -
 .المجال الشخصي والعام والوظیفي والتربوي

كفاءة وظیفیة تستخدم الحدیث المنطوق والنصوص المكتوبة في التواصل ألهداف وظیفیة  -
طرح أسئلة إجابات  - أخبار-تعاریف - أدوار متبادلة - منطوقات قصیرة(وصغرى كبرى 

 ).تركیب أحادیث - تعامل اجتماعي - إقناع -استدراج -تعبیر عن مواقف -عن أسئلة

كفاءة صوتیة تعرف مهارات النطق واألصوات من خالل الوحدات والمالمح الصوتیة،  -
ب وتطور النطق من خالل التحدث والغناء والعمل ا لجماعي والقراءة بصوت مرتفع وتدرّ

 .األذن على االستماع والممارسة الصوتیة

كفاءة إمالئیة تعرف مهارات كتابة األحرف والكلمات والجمل والمقاطع والموضوعات،  -
ر الكتابة من خالل اإلمالء  .واستخدام عالمات الترقیم وتطوّ

ف استخدام المصادر القواعدیة وتنظم  -  -القواعد ( الجمل لتنتقل المعنىأشكال قواعدیة تعرّ
  ).51، ص2009وزارة التربیة، ........) (الخ -مفاهیم المقارنة -القیمیة التواصلیة

  :مهارة االستماع -4-2
مهاراته المختلفة  یذیعدُّ االستماع من مهارات اللغة األساسیة، لذا ینبغي االهتمام بإكساب التالم

ارات اللغة، فإذا اكتسب التالمیذ مهارات االستماع، فإن ذلك لما لها من تأثیر متبادل في بقیة مه
سوف یجعلهم یتقدمون في مهارات التحدث والقراءة والكتابة، وفي اكتساب التراكیب اللغویة 

  .المختلفة

  :تعریف االستماع -1-4-2
فن یشتمل على عملیات عقلیة معقدة، فهو لیس مجرد عملیة سمع، إنه عملیة یعطـي "" .1

تمع اهتمامـــًا خاصـــًا وانتباهـــًا مقصـــودًا لمـــا تتلقـــاه األذن مـــن أصـــوات ورمـــوز فیهـــا المســـ
دراك الرســـالة المتضـــمنة فـــي هـــذه الرمـــوز عـــن طریـــق  ة، ومحاولـــة فهـــم مـــدلولها وإ لغویـــ
تفاعلها مـع خبـرات المسـتمع وقیمـه المعرفیـة لتقویمهـا والحكـم علیهـا فـي ضـوء المعـاییر 

 ).128، ص2007مدكور، ". (الموضوعة المناسبة لدیه
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ــاه طـــالب " .2 ــدف إلـــى توجیـــه انتبـ ـــة تهـ ــب التعلیمی ـــب الجوانـ ــارة لغویـــة تمـــارس فـــي أغل مهـ
المرحلــة الدراســیة إلــى موضــوع مســموع وفهمــه والتفاعــل معــه لتنمیــة الجوانــب المعرفیــة 

 ).22، ص2005الهاشمي، والعزاوي،  ".(والوجدانیة و المهاریة لدیهم

ـــه البي، وهـــو أول فـــن ذهنـــي لغـــو " .3 ــد علیـــه كثیـــرًا داخـــل قاعـــات تربـــت علی شـــریة، ویعتمـ
الدروس كلها في كل المراحل التعلیمیة، وهـو أسـاس كـل الفنـون، وكـل التربیـات العقلیـة 
، وهــو الطریــق الطبیعــي لالســتقبال الخــارجي  الـتي تلیــه بعــد ذلــك فــي التعلــیم والـتعلم معــًا

ـــر مـــن المواقـــف التـــ ــاد كثی ــین، وهـــو عمـ ي تســـتدعي ألن القـــراءة بـــاألذن أســـبق مـــن العـ
  ) . 94 - 93، ص  2007 ،الحوامدة  و ،عاشور(. "اإلصغاء واالنتباه

مهــارة لغویــة تتطلــب قیــام المســتمع بإعطــاء المتحــدث أعلــى درجــات االهتمــام والتركیــز " .4
ـــرأي  ــداء الـــ ــــ ــا واب ـــیرها وتقویمهــــ ــا وتفســـ ـــــه وتحلیلهــــ ـــي حدیثـ ـــمنة فـــ ـــالة المتضـــ ـــم الرســـ لفهـــ

 ).135، ص2010الحالق، ".(فیها

  :تعریفات السابقة اآلتيیتبن من ال

 .أن االستماع مهارة معقدة، تبدأ بسماع األصوات وتنتهي باالستفادة منها .1

 .هو األساس في العملیة التعلیمیة .2

  .المتحدث لما یقولأن االستماع یتطلب من المستمع التركیز كثیرًا  .3

  :الفرق بین السمع والسماع و االستماع واإلنصات-2-4-2
اإلنسان، وآلة تلك الحاسة األذن، یقول اهللا سـبحانه وتعـالى فـي سـورة حاسة من حواس  :السمع

  .}ختم اهللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم{) 7(البقرة آیة

عملیـة فیزیولوجیــة، ویتوقـف حـدوثها علــى سـالمة األذن، فالسـماع اســتقبال األذن ألي : السـماع
  .ون إعارتها انتباهًا مقصوداً ذبذبات صوتیة من مصدر معین د

عملیة یعطي فیها المستمع اهتمامًا خاصًا ومقصودًا لما تتلقاه أذنـه مـن أصـوات مـع : االستماع
  .فهم هذا الكالم، وترجمته إلى مدلوالت معینة

هو تركیز االنتباه على ما یستمع إلیه اإلنسان من أجل هدف محدد، أو غرض یرید : اإلنصات
ة  أن اإلنصــات فیــه جانــب قیمــي یقــول اهللا ســبحانه وتعــالى فــي ســورة األعــراف مــع مالحظــ. تحقیقــه
ذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وأنصتوا لعلكم ترحمون{) 204(اآلیة   ). 108، ص2005رسالن، . (}وإ

یختلــف االســتماع عــن الســماع، فاالســتماع یتطلــب اإلنصــات أو اإلصــغاء مــع تركیــز االنتبــاه "
ـا السـماع فهـو وضـع عرضـي لـم یرافقـه تركیـز لالنتبـاه . موضوع المـدروسوتوجیه االهتمام نحو ال أمَّ
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نحو الشيء المسموع، إن االستماع یقتضي إذًا تركیز االنتبـاه مـع محاولـة جـادة لفهـم مـا یسـتمع إلیـه 
  ).   70، ص2002عمار، ".(وتفسیره ونقده، على خالف ما یجري في حالة السماع

 :یلي بما واإلنصات واالستماع ماعالس بین الفروق الباحثة لخِّصت
لقي :السماع -أ  ،الطیور أغارید صوت سماع : مثال. تحلیل أو فهم إرادة وال قصد بال األصوات تّ

 .وغیرها االزدحام وأصوات
لقي  :االستماع -ب رادة بقصد األصوات تّ  االسـتماع :مثـال، ما لعامل ینقطع وقد وتحلیل، فهم ووإ

 .لمحاضرة ما
 من عامل ألي ینقطع وال والتحلیل واالنتباه الفهم ویالزمه االستماع درجات أعلى :اإلنصات -ج

 استماعاً  كل ولیس االستماع یتضمن واإلنصات ،المنصت لدى القویة العزیمة لوجود العوامل
ا اْلقرآُن  قِرئَ  وإِذا﴿ :تعالى قوله ذلك على یدلل ومما ,اً إنصات یتضمن وْ هُ  فاَستمعُ ا َل  كملعلَّ  وَأنُصتوْ
ون   ).204 :األعراف(﴾  ترحمُ

ممـا ســبق یتبــین أن االسـتماع یتطلــب جهــدًا أكبـر مــن الســماع، كمـا أن عملیــة االســتماع انتباهــًا 
مقصودًا لما تلقاه األذن من األصوات فد یعطي المستمع انتباهًا مقصودًا لما یسـمع، ولكـن ال یحقـق 

تمعون إلیك أفأنت تُسمع الصـم ولـو كـانوا ال ومنهم من یس{: الغایة المرجوة من االستماع قال تعالى
  ).42یونس اآلیة .(}یعقلون

  :مهارة االستماع والمراحل التي تمر بها-3-4-2
مهارات االستماع التي لخصها " في طرائق تدریس اللغة العربیة "في كتابه  )السید(ذكر 

  :فیما یلي" برات وجرین"
  .ًا لما یقولإدراك هدف المتحدث، وهذا یتطلب فهمًا دقیق -1
إدراك معاني الكلمات، وتذكر تلك المعاني، واستنتاج معاني الكلمات غیر المعروفة من السیاق  -2

  .والمحتوى عند االستماع
دراك العالقات فیما بینها وتنظیمها وتبویبها -3   .فهم األفكار وإ
  .اصطفاء المعلومات المهمة -4
  .لیهاستنتاج ما یود المتحدث قوله، وما یهدف إ -5
  .تحدث والحكم علیهمتحلیل كالم ال -6
  ).308ص، 2008-2007السید،  ". (تلخیص األفكار المطروحة -7

یتبین من ذلك التدرج السلیم لكیفیة تنفیذ المهارة بدءًا من إدراك الهدف والمعاني، وانتهاًء 
  .باالستنتاج والتحلیل لكالم المتحدث
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  :مكونات عملیة االستماع-4-4-2
  :یة االستماع من العناصر اآلتیةتتألف عمل

  :وهو المتحدث ویجب أن یتوافر فیه الصفات اآلتیة: المرسل -1

 وضوح الصوت بالقدر الذي یمكن من االستماع بشكل جید. 

 سالمة نطق الحروف والكلمات وفق مخارج الحروف السلیمة. 

 صحة القراءة وسالمة التراكیب. 

 التلوین الصوتي وفق ما یتطلبه الموقف. 

 توظیف الحركات والمثیرات. 

 عناصر الجذب والتشویق والهیئة الباعثة على االنتباه. 

وهو المستقبل ولكي تتم عملیة االستماع بنجاح ینبغي أن یراعي المستمع : المستمع-2
  .حسن اإلصغاء واإلنصات: آداب االستماع والتي من أهمها

 التركیز واإلقبال على المتحدث بوجهه. 

 حدث في أثناء الحدیثعدم مقاطعة المت. 

 التفاعل مع المادة المسموعة. 

 احترام المتحدث واحترام رأیه. 

 تدوین المالحظات التي تعین على الفهم والتذكر واستدعاء المعلومات. 

ولكي تتم عملیة االستماع بنجاح ینبغي مراعاة األمور ): الرسالة(المادة المسموعة-3
  :اآلتیة

 المستمعین ولقدراتهم العقلیة ومستواهم الفكري أن تكون المادة مناسبة لمستوى. 

 أن تخلو من التعقید اللفظي والمعنوي الذي یعیق سرعة الفهم والتقاط المعلومات. 

 أن تكون التراكیب والمصطلحات مصوغة ضمن المتعارف علیه. 

 أن ترتبط بحیاة المستمعین وغایاتهم وحاجاتهم ومیولهم ورغباتهم. 

  :ي تتم عملیة االستماع بنجاح یجب مراعاة ما یأتيولك: أدوات االستماع-4

  أن تكون أدوات االستماع صالحة وخالیة من العیوب وال سیَّما األذن ألنها قناة
 .التوصیل األساسیة

  أن تخلو البیئة العامة من موانع وصول الصوت بوضوح ومن كل ما یعیق
 .الجید ععملیة االستما

  ن االستمرار في التواصل ألن ذلك یؤدي أن تخلو من المشتتات التي تحول دو
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 .إلى االنقطاع وسوء الفهم واالضطراب والتشویش

 أن تكون أدوات التسجیل والبث صافیة ونقیة. 

  ــة ــــ ــــ ــ ـــدء بعملی ــــ ــــ ـــل البـ ــــ ــــ ــــك قبـ ــــ ــل ذلــــ ــــ ــــ ــــــاعد كــ ــــ ـــي المســ ــــ ــم والفنـــــ ــــ ـــــ ــــر المعلـ ــــ أن یختبــــ
 ).130-129، ص 2007مدكور،.(االستماع

مكونات إلنجاحها، أي البد من  مما سبق یتضح أن االستماع عملیة اتصال تحتاج إلى
 .مرسل ومستقبل ووسیلة اتصال ورسالة لتنجح هذه العملیة

  :  أنواع االستماع-5-4-2
  :یختلف نوع االستماع باختالف الغایة، منه لذا فقد صنفت هذه األنواع كما یأتي

ــات -1 ویتمثـــل هـــذا النـــوع فـــي االســـتماع إلـــى الـــدروس  :االســـتماع بقصـــد الحصـــول علـــى معلومـ
والمحاضرات في المدارس والجامعات، والبّد للمستمع هنـا أن یكـون متتبعـًا لمـا یقولـه المتحـدث حتـى 
تكـون المعلومـات التـي یحصــل علیهـا صـحیحة وغیــر منقوصـة بحیـث ال یأخــذ نصـفها مـن المتحــدث 

  .ویخمن الباقي أو یلتقط بعض المفردات من هنا أو هناك
لب هذا النوع من االستماع أن یكون المسـتمع یقظـًا متنبهـًا ویتط :االستماع بقصد النقد والتحلیل-2

إلى المتحدث حتى ال تفوته أیة فكرة ثـم یعمـد بعـد ذلـك إلـى الحكـم علـى هـذه الفكـرة حكمـًا موضـوعیًا 
  .ولن یتمكن المستمع من ذلك إال إذا كان محیطًا إحاطة تامة بحدیث المتكلم أو المحاضر. عادالً 

وفــي االســتماع التــذوقي یكــون المســتمع فــي حالــة اســتجابة عاطفیــة : اعاالســتماع بقصــد االســتم-3
ـــة ـــة جمیل ــد یســـتمع إلـــى قصـــیدة شـــعریة ملحنـــة أو أغنی ــه فقـ ــتمع إلیـ وهـــذا النـــوع مـــن . ســـریعة لمـــا یسـ

االسـتماع یتطلـب الجـو المـریح والجلسـة المریحـة التــي تـدفع بصـاحبها إلـى االنسـجام والتوافـق مـع مــا 
  ).203-202، ص1996السید، ".(یستمع إلیه

مما سبق یتبین تنوع أنواع االستماع، فهناك االستماع لالستفادة، واالستماع المقصود 
كز، واالستماع بقصد    .، ولكل منها حاالته وغایاتهاالستمتاعوالمرّ

  :  مراحل تدریس مهارة االستماع-6-4-2
مراحـل أساسـیة  ن هنـاكمهما كانت الطریقة التي یتبعها المعلم في تدریس مهارات االستماع، فـإ

  :لتدریس االستماع

ــة األولــى وفیهــا یقــوم المعلــم بإعــداد مــادة االســتماع مســبقًا حیــث یختارهــا  :مرحلــة اإلعــداد: المرحل
مناســبة لقــدرات التالمــذة ومیــولهم وخبــراتهم، ثــم یعــد األدوات والوســائل التــي تســاعد علــى االســتماع 

  .ض من تدریسهالجید وفیها یُحدد الهدف من االستماع والغر 
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ویقــوم المعلــم فــي هــذه المرحلــة بــإبراز النقــاط المهمــة بحیــث یســلط  :مرحلــة التنفیــذ: المرحلــة الثانیــة
فساح المجال أمامهم لیناقشوا حول هذه النقاط باآللیة التي  علیها الضوء ویلفت نظر التالمذة إلیها وإ

قبـل المعلـم یوجـه سـماع التالمـذة  یرونها مناسـبة لـذلك الموقـف وعملیـة التركیـز علـى نقـاط مهمـة مـن
  .   باالتجاه الصحیح بما یسمح بتجوید عملیة االستماع

هـــذه المرحلـــة تشـــبه عملیـــة التغذیـــة الراجعـــة حیـــث یقـــوم المعلـــم  :مرحلـــة المتابعـــة: المرحلـــة الثالثـــة
بمناقشــة بعــض التالمــذة الــذین یبــدون بعــض التســاؤالت واالستفســارات عــن المــادة المســموعة، وهنــا 

وضع النقاط على الحروف  في معرفة مـا تحقـق مـن األهـداف، وتقـویم الموقـف االسـتماعي لتفـادي تُ 
  ).100، ص2007عاشور، والحوامدة، .(األخطاء التي قد تحدث أو حدثت في مواقف سابقة

، ألن مهارة االستماع معلمة الصفمما سبق  یتبین ضرورة مراعاة هذه المراحل من قبل 
  .ل لتنفیذها وتحقیق هدفهادقیقة وتحتاج لمراح

  :أهمیة االستماع-7-4-2 
  : إن لالستماع دورًا مهمًا في تعلیم المهارات اللغویة األخرى وتنبع أهمیة االستماع مما یأتي

 .أغلب الناس یعتمدون في تحصیلهم المعرفي والعلمي على االستماع من غیرهم -1

رة االستماع بالدرجة األولى إن تعلم اللغة ال یمكن أن یجري دون االعتماد على مها -2
 .وذلك لتأثیره القوي في فنونها

 .یكتسب اإلنسان الكثیر من الخبرات الحیاتیة عن طریق االستماع -3

وجود فنون كثیرة تعتمد في المقام األول على عنصر االستماع في تعلمها كفن  -4
 .اإللقاء الشعري والخطابي والتمثیلي وفن الموسیقا والمحاضرات والمناظرات

االستماع هو الوسیلة المثلى للتفاعل بین أفراد المجتمع الواحد واالتصال فیما  -5
 .بینهم

ومن المسلم به أن وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة تعتمد على فن االستماع في  -6
  .بث برامجها

االستماع یمد المرء بحصیلة من المعلومات والمفاهیم التي تنمي خبرته، وتزید من  و "
إلضافة إلى الترابط الوثیق بین االستماع والمحادثة، وبین االستماع والقراءة والكتابة فیما ثقافته، با

  ).305،ص  2008- 2007لسید، ا(".تهیئة خصبة لبقیة المهارات بعد، إذ إن فترة االستماع هي
یتضح أن االستماع ال یعد فقط بمثابة األساس للعملیة التعلیمة، بل إنه أیضًا عامل أساسي 

  .عملیة اكتساب اللغةفي 
، فاللغة بنت المحاكاة، واالستماع " االستماع  هو أكثر أسالیب االتصال شیوعًا واستخدامًا

كما أن اللغة المنطوقة أقدم بكثیر من اللغة المكتوبة، فاإلنسان من قدیم تواصل . رافدها األصیل
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بیعي لفنون اللغة من حیث مع غیره باالستماع والحدیث قبل اختراع الكتابة، إذن فالترتیب الط
االستماع، فالحدیث، فالقراءة، : األهمیة والتوظیف لدى اإلنسان، ووفقًا للبعد الزمني لها هو كاآلتي

  ).29 – 27، ص 2003أبو بكر، ". (فالكتابة
ة الحصة من دقیقةً  15 أنَّ  )Graham, et al (دراسة كشفت"ولقد   45 مدتها التي الدرسیّ

 مع وحواره المدِّرس شرح في یستخدم الباقي الوقت جلَّ  أّن  یعني وهذا بة،الكتا في تقضى دقیقة
 ).Graham, S et al , 2008( ."االستماع حسن یتطلَّب وهذا تالمیذه،

 وبصوت الجهریَّة للقراءة المعلِّم استعمال بأنَّ  أشار حیث ذلك )Kaplan &Tracey(كما أكد"
ة خمَس  لمدة وواضح عال ،) 12( ولمدة األسبوع، في مراٍت  وثالثَ  وم،الی في دقیقةً  عشرَ  أسبوعًا

 2007" (وواضح عال بصوت المعلِّم یقرأه لما نتیجة التالمیذ، قراءة في حسنة نتائج تعطي
Kaplan, & Tracey.( 

 والقراءة االستماع مهارتي تنمیة إلى یؤدِّي االستماع تعلیم أنَّ  الدِّراسات نتائج ثبتت"وكذلك أ
، ات یتصل ما منها عدیدة جوانب من متكامالن مهارتان والقراءة عفاالستما معًا  أو العقلیَّة، بالعملیّ

د فاالستماع, اللغة تعلم في بدورهما یتصل ما ومنها المهارات،  وتراكیب بالمفردات األطفال یزوِّ
 مهارات تعلیم ضرورة إلى التربیة علماء بعض أشار ولقد للقراءة، كأساس تقدَّم التي الجمل

 مهارات على التدریب في لتساعدهم  للتالمیذ، أوالً  القراءة مهارات مع تتوازى التي الستماعا
  ).10 ص ،2002 موسى،(". القراءة

ة األنشطة أنَّ  إلى ) kerner,2008(أشار"كما   الفیدیو باستخدام) والمسموعة المرئیة ( الحركیّ
ة، مواقف في االتصال لغة باستخدام المنظَّم الفنّي  التخطیط على تقوم والتي  من یتوافر بما  عادیّ

 األداء في قدرتهم وزیادة المطلوبة المهام بتعلُّم الطالب ارتباط مستوى زیادة إلى تؤدي وسائل
  ". األداء تقییم في التقنیة هذه باستخدام الكاتب وینصح. الحقاً  اللغوّي 

ن اسیة للتعلم في حیاة إلنسان، أهمیة االستماع في أنه وسیلة من الوسائل األس مما سبق یتبیّ
فمن خاللها یتصل التلمیذ بالبیئة البشریة والطبیعیة للتعرف إلیها والتفاعل معها في المواقف 

  . وهو وسیلة مهمة لتعلم القراءة والكتابة ،االجتماعیة المختلفة

  :أهداف االستماع-8-4-2
  :یهدف تعلیم مهارة االستماع إلى ما یأتي

 .م على اإلنصات واالنتباهتنمیة قدرة المتعل" - 1

  .غرس االتجاهات الموجبة لدى المتعلم نحو االستماع، باعتباره أحد أهم فنون اللغة - 2
  .تنمیة قدرة المتعلم على متابعة مادة االستماع - 3
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وبین  ،تنمیة قدرة المتعلم على استنتاج األفكار الرئیسة في مادة االستماع؛ والتمییز بینها - 4
  .األفكار الفرعیة

 .قدرة المتعلم على التذوق من خالل االستماعتنمیة  - 5

  .تنمیة قدرة المتعلم على التنبؤ بما سیرد في مادة االستماع من أفكار وأحداث - 6
  .تدریب المتعلم على تحدید مظاهر التشابه واالختالف في األصوات التي یستمع إلیها - 7
المسموعة، والمقارنة تنمیة قدرة المتعلم على تصنیف الحقائق واألفكار الواردة في المادة  - 8

  .بینها
ضفاء المعنى المناسب علیها من خالل ما  - 9 تنمیة قدرة المتعلم على فهم مادة االستماع، وإ

یحاءات : یصاحبها من عملیات یحاءات الجسم، وإ النبر، والتنغیم، وطبقات الصوت، وإ
شارات األطراف   .الوجه، وإ

نطوي علیه من معلومات ومعارف تدریب المتعلم على االحتفاظ بالمادة المسموعة بما ت -10
  .وحقائق وأفكار، واستدعائها متى دعت الضرورة لذلك

تنمیة قدرة المتعلم على الحكم على صدق محتوى المادة المسموعة في ضوء المعاییر  -11
الموضوعیة التي تتمثل في الخبرة الشخصیة، ونظام القیم والمعاییر، وهدف المتحدث من 

  .الحدیث
 – 30، ص2003أبو بكر، ". (تقویم المادة المسموعة والحكم علیهاتدریب المتعلم على  -12

32.( 

 .تنمیة القدرة على فهم التعلیمات وتحصیل المعرفة -13

 .تقویة مهارة االحتفاظ لفترة طویلة -14

 .تنمیة القدرة على التخیل لما یحكى من أحداث -15

 .تحلیل ما یتم سماعه وتقویمه -16

 ).206-205، ص2010، صیام و آخرون. ( استخالص النتائج مما یسمع -17

ن أن هذه األهداف تسعى لتنمیة قدرة التلمیذ في االستماع، وتدریبه على  مما سبق یتبیّ
  .اإلنصات وفهم وتحلیل وتقویم ما یستمع إلیه

  :معوقات االستماع-9-4-2
لمهارات االستماع، یذ هناك العدید من األسباب والمعوقات التي تعمل على عدم اكتساب التالم

  :هذه المعوقات ومن بین
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  : معوقات عضویة-1
وهذه مرتبطة بالضعف في النواحي الفسیولوجیة كالضعف في حاسة السمع، أو ضعف في 

  .الصحة العامة، أو التوازن في إفرازات بعض الغدد

  :معوقات تربویة-2  
یر قلة االهتمام بتدریس مهارة االستماع، وفي كثیر من األحیان نجد أن معلمي اللغة العربیة غ

كساب التالمذة لمهاراته، وبالتالي ال یعملون على  مدركین أو واعین ألهمیة تدریس االستماع وإ
على مهارات االستماع، ویرتبط بهذه المعوقات التربویة القصور وضحالة المفردات  یذتدریب التالم

  .ذیلتالمیؤثر بطبیعة الحال على مهارات االستماع ونموها لدى ا ا، وهذیذاللغویة لدى التالم

  :معوقات اجتماعیة وبیئیة-3
نجد هناك كثیرًا من المشتتات من األصوات المرتفعة، والضوضاء، والتهویة غیر المناسبة، ثم 

رسالن،  .(الوسط االجتماعي الذي یعیش فیه التلمیذ له دور كبیر في إكساب مهارات االستماع
  ).116، ص2005

ن أن  طبیعي، أو مصطنع، ویمكن التغلب علیها بتوجیه  قد تعود لسببالمعوقات مما سبق یتبیّ
 .االستماع مهارةالقائمین على العملیة التعلیمیة بأهمیة 

  :  القراءة مهارة- 2- 5
مفهـوم القــراءة مــن المفــاهیم بالغــة التعقیــد ألنهــا تسـتخدم العدیــد مــن المهــارات والقــدرات حتــى تــتم 

ء والبـاحثین، ولقـد تباینـت وجهـات النظـر فـي بشكل صحیح ، ولذلك تناول مفهومها العدید من العلما
فهناك من یرى أنها عملیة فكریة عقلیة معقدة،  وهناك من ینظر إلیها على أنها عملیة عقلیة،  . ذلك

وهنــاك مـــن یفســرها بأنهـــا عملیــة ترجمـــة الصــور المكتوبـــة، وهنــاك مـــن یعرفهــا بأنهـــا نطــق الكلمـــات 
، وهنـاك مــن یعتبرهـا فنــاً  هـذا مــن ناحیـة، ومــن ناحیـة أخــرى هنـاك مــن . لغویـاً  والجمـل نطقـا صــحیحًا

ینظر للقراءة على أنها تفكیر نقدي من أجل تفسـیر مـا یقـرأ وتقویمـه،  وهنـاك مـن ینظـر للقـراءة علـى 
  .جمیعها الدراسیة للموادالقراءة هي أساس كل عملیة تعلیمیة ومفتاح أنها للمتعة والتسلیة، ف

ذا عدنا إلى المدرسة فإن التل "  هـذه میذ یتعلم حقائق المواد الدراسیة المختلفة بلجوئه إلى قـراءةوإ
، وأن أي ضـعف فـي القـراءة سـیؤدي فـي النتیجـة إلـى ضـعفه التحصـیلي فـي المواد من كتبهـا المقـررة

المـــواد كافـــة، وهـــذا یعنـــي أن علـــى المعلمـــین جمیعـــًا أن یعتنـــوا عنایـــة فائقـــة بإتقـــان طلبـــتهم لمهـــارات 
عبـد  ".(من دون ذلك فإنهم سـیعانون مـع طلبـتهم صـعوبات فـي الفهـم واالسـتیعابالقراءة مع الفهم، و 

  ).82، ص2005المجید، 
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وتهـتم التربیـة المعاصــرة بـأن تكـون المــواد المقـروءة مـن قبــل الطفـل فـي المرحلــة االبتدائیـة ســهلة 
 ،2005مصــطفى، ".(ومبســطة دون تعقیــد، بحیــث تناســب عمــره وعقلــه حتــى یســتطیع تناولهــا برغبــة

  ). 122ص

وال تقف أهمیة القراءة عند اإلنسان عند مرحلة تعلیمیة محددة، بل هـي ضـروریة لـه فـي مراحـل 
ها   .حیاته كّل

وقــد یــنجح المعلمــون فــي تعلــیم تالمیــذهم القــراءة والكتابــة، وقــد یخفقــون ألســباب كثیــرة، ومعظــم "
التربویـة، أو طرائـق تدریسـهم  أسباب الفشل في السنوات األولى تعود إلى المعلمـین أنفسـهم وأسـالیبهم

  ). 75، ص2002أبو الهیجاء، ".(أو طرق معاملتهم لطالبهم

وینبغي أن یهدف منهج اللغة العربیة في الحلقة األولـى مـن التعلـیم األساسـي الـذي یضـم تالمیـذ 
 الصـــفوف األولـــى تنمیـــة المهـــارات األساســـیة الالزمـــة عنـــد التلمیـــذ للقـــراءة، وال یكـــون ذلـــك إال بـــإثراء
ـــق التـــدریس وأســـالیبه، لینمـــو االســـتعداد لـــدى التلمیـــذ فـــي إقبـــالهم علـــى حـــب  المنهـــاج وتحســـین طرائ

  .   القراءة

إن القــراءة لیســت بالعملیــة الســهلة؛ بــل هــي مهــارة لغویــة دقیقــة وعقلیــة معقــدة، وعملیــة صــوتیة "
  ).209، ص2008الظاهر، ".(تتأثر في جملة من العوامل العقلیة والعصبیة والنفسیة والجسمیة

یتفـق أهـل التربیــة علـى أهمیــة غـرس حــب القـراءة فــي نفـوس األطفــال وتـربیتهم علــى حبهـا حتــى 
تصبح لدیهم عادة یمارسونها ویستمتعون بها، ألن كثیرًا من البحوث التربویة أكـدت أن هنـاك ترابطـًا 

ـــر قویـــًا بـــین القـــدرة علـــى القـــراءة والتقـــدم الدراســـي، وتعـــدُّ القـــراءة مـــن أهـــم وســـائل  االتصـــال التـــي یعبّ
بوساطتها التلمیـذ عـن أفكـاره، والوقـوف علـى أفكـار غیـره، وكثـرًا مـا یقـع التلمیـذ فـي األخطـاء القرائیـة 
وذلك قد یعزى إلى عدم وضوح الفكرة لدیه، لذلك تعـد القـراءة بشـكل صـحیح مـن أهـم العناصـر التـي 

  ). 1، ص 2006الشیخ، ".(ال غنى عنها لنقل األفكار والتعبیر عنها

ومـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة تـــرى أن القـــراءة هـــي األســـاس المتـــین الـــذي یؤســـس منـــذ صـــغر ســـن 
التالمیذ، فعلى المعلم استحداث أفضل الطرائق والوسائل التعلیمیة التعلیمة في مجـال القـراءة، بحیـث 

  .یتم تطویعها لتالئم النشاط القرائي ولتحقیق أفضل النتائج في العملیة التعلیمیة

  :یف القراءةتعر  -1-5
إن القـراءة لیسـت مهـارة آلیـة  " :فـي أمریكـا NSSEتعریف الرابطة القومیة لدراسة التربیة  .1

ًا عملیـة ذهنیــة تأملیـة، وینبغــي أن  بسـیطة، كمــا أنهـا لیســت أداة مدرسـیة ضــعیفة، إنهـا أساســ
تبنى كتنظیم مركب یتكون من أنماط ذات عملیـات علیـا، إنهـا نشـاط ینبغـي أن یحتـوي علـى 
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ــل ــكالت كــ ــم، والتحلیــــل والتعلیــــل، وحــــل المشــ طعیمــــة،  ". (أنمــــاط التفكیــــر، والتقــــویم، والحكــ
 ).187، ص2006

بأنهــا أســلوب مــن أســالیب النشــاط الفكــري، وهــي عملیــة یــراد بهــا " : یعرفهــا الــدلیمي والــوائلي .2
لتـي إیجاد الصلة بین لغة الكالم والرمـوز الكتابیـة وتتـألف لغـة الكـالم مـن المعـاني واأللفـاظ ا

تــؤدي هــذه المعــاني، وعلــى هــذا األســاس فــإن عناصــر القــراءة تتكــون مــن المعنــى الــذهني، 
اللفــظ الــذي یؤدیـــه، الرمــز المكتــوب وهـــي عملیــة تعــرف الرمـــوز ونطقهــا نطقــًا صـــحیحًا أي 
االســتجابة البصــریة لمــا هــو مكتــوب ثــم النطــق، أي تحویــل الرمــوز المطبوعــة إلــى أصــوات 

 ).  203، ص2007وائلي، الدلیمي، وال".(ذات معنى
ــق  :"یعرفهـــا إســـماعیل  .3 ــى معـــان وأفكـــار عـــن طریـ ــل الرمـــوز المكتوبـــة إلـ ــة تحویـ بأنهـــا عملیـ

؛ بل ربمـا یكـون مهموسـًا فـي حالـة القـراءة  النطق، ولیس بالضرورة أن یكون النطق مسموعًا
هــا الصــامتة، ولكــن فــي كلتــا الحــالتین یســتخدم القــارئ أســلوب تحلیــل هــذه الرمــوز إلــى معانی

 ).8، ص2003إسماعیل، ". (الذهنیة
  :یتبین من التعریفات السابقة اآلتي         

 .أن القراءة لیست عملیة بسیطة، بل هي نشاط عقلي .1
  .أن القراءة عملیة تحویل الرموز المكتوبة إلى معاني وأفكار بالصوت .2

  :  أهمیة القراءة - 5- 2
ــراءة مــــن أهــــم المهــــارات التــــي یمكــــن أن یملكهــــا الفــــ رد فــــي المجتمــــع، ألنهــــا وســــیلة التفــــاهم القــ

واالتصــال والســبیل إلــى توســیع آفــاق الفــرد العقلیــة، ومضــاعفة فــرص الخبــر اإلنســانیة، ووســیلة مــن 
  . وسائل التذوق واالستماع، فهي عامل من عوامل النمو العقلي واالنفعالي للفرد

  : أهمیة القراءة في )بدیر وصادق( یذكر 
ووظیفة  والوجدان، النفس عن للتعبیر كأداة نفسیة وظیفة ولها ،المفاهیم لتكوین أداة هي - 1

 ).7، ص 2000بدیر، وصادق، (."الجمالي والحس التذوق عن للتعبیر كوسیلة جمالیة
 .عن طریقها یتم اتصال الفرد بغیره مهما تباعدت بینهما المسافات أو األزمان - 2
 .الصغاروسیلة من وسائل التهذیب وغرس األخالق الحمیدة في نفوس  - 3
عن طرقها یتذوق الصغار األدب والقیم التي تحقق لهم الراحة النفسیة وتغرس في نفوسهم  - 4

الطمأنینة، عن طریقها یقرأ التلمیذ القصص والكتب األخرى غیر اللغة العربیة، بسبب 
 ).    89، ص2002بدیر، وصادق، .(قدرته على اللفظ بشكل صحیح

ة فـــي تفســـیر الرمـــوز، وربطهـــا بـــالمعنى فقـــط، أو مجـــرد وهكـــذا فـــالقراءة لیســـت عملیـــة آلیـــة ســـهل
ف الحروف والكلمات ثم النطق السلیم بها نما هـي عملیـة شـاملة ومعقـدة تتضـافر فـي تكوینهـا . تعرّ وإ
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خراجها جملة من المؤثرات والعوامل التي تسیر فـي نظـام دقیـق للتوصـل إلـى صـوت منسـق، وفهـم  وإ
  .اب وفهم متواصلواع ، واستنتاج فكري عال، وسرعة استیع

كمـــا أنهـــا مهـــارة مهمـــة تهـــدف إلـــى تنمیـــة جملـــة مـــن المهـــارات، وتتطلـــب مـــؤثرات متنوعـــة فـــي "
العملیات اآللیة لها، مثل مهارة تمییز عدد كبیر من حروف مجتمعة، وكلمات مسطرة بمجـرد النظـر 

لــى الكلمــات عــادات صـحیحة فــي النظـر إ ةإلیهـا، ومهــارة تمییـز كلمــات جدیــدة غیـر مألوفــة، ثـم تنمیــ
في السطور من الیمین إلى الیسار، وقفزات متوازنة ودقیقة للنظر في انسیابیة سـهلة وتكـوین عـادات 

  ).      115، ص2005مرادان، ".(قرائیة سلیمة في النظر إلى الكتاب ومسكه في جلسة صحیة

  :  أهداف تعلیم القراءة- 5- 3
  :فیما یأتي أهم أهداف تعلیم القراءة

 .التالمیذ عن طریق الموضوعات القرائیةتنمیة خبرات  - 1
 .زیادة الثروة اللغویة لدى التالمیذ - 2
 .إكساب التالمیذ المهارات األساسیة في القراءة - 3
تزوید التالمیذ بما یحقق النمو العقلي والنفسي والجسمي واالجتماعي من خالل  - 4

 .الموضوعات القرائیة المختلفة
 .ف أو إضافة أو إبدالإخراج الحروف من مخارجها الصحیحة دون حذ - 5
جعل التعلم متسمًا بالمتعة عن طریق اختیار الموضوعات والقصص المشوقة والقریبة  - 6

 .من خبرات التالمیذ وقاموسهم اللغوي
 .االنطالق في القراءة الحرة في جمیع مجاالت النشاط اللغوي الممارس من التالمیذ - 7
مــة لمیـــول التالمیـــذ القرائیـــة تنمیــة المیـــل نحـــو القــراءة، عـــن طریـــق الموضـــوعات المترج - 8

 .والمحققة لرغباتهم وحاجاتهم
 .تنمیة مهارات وسلوكیات التذوق اللغوي واالستمتاع لما یقرأ - 9

 ).145، ص2005رسالن، .(استخدام المكتبات بصورة سلیمة مع االستفادة منها -10
 .إثراء معجمات األطفال اللغویة باألسالیب واأللفاظ -11
ني والوجداني عن طریق إكسابهم التعبیرات الراقیة النهوض بالتذوق الجمالي والف -12

 . والمعاني البارعة والصور الخالبة
 .النهوض بثقافة الطفل ومعارفه وخبراته الحیاتیة -13
 ).166، ص2002البجة، .( إیجاد الرغبة في القراءة في نفوس األطفال وتنمیتها -14

ذ، وزیــادة ثــرواتهم اللغویــة، وزیــادة ویمكـن القــول أن هــذه األهــداف تســعى لزیــادة خبـرات التالمیــ      
 .مقدرتهم على القراءة الصحیحة والسلیمة
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  :القراءة ةمهار  -4-5
نما مجموعة من المهارات منها   :القراءة لیست مهارة واحدة وإ

) ومن الناحیة النحویة (، )بنیة الكلمة (قراءة الكلمات قراءة صحیحة من الناحیة الصرفیة .1
 ).وذلك بحسب موقعها من الجملة (حركة اإلعراب آخر الكلمة 

 .كاالستفهام والتعجب واإلخبار والطلب: تغییر نبرة الصوت بحسب المعنى .2
وهي من أهم المهارات التي البد للمعلمین والمدرسة والمنهاج من الحرص : السرعة القرائیة .3

 . على تحقیقها
خراج إكساب التالمیذ عادات القراءة الصحیحة ومهاراتها المتمثلة في سالم .4 ة النطق وإ

 . الحروف من مخارجها، وجودة اإللقاء، وفهم المقروء واالستمتاع به
زیادة قدرة الطفل على الفهم وتنظیم األفكار وحفظ ما هو جدیر بالحفظ لفظًا ومعنى القدرة  .5

 .على استیعاب الكلي المقروء
قدرة على التذكر قدرة المتعلم على التركیز وجودة التلخیص للمادة المقروءة إضافة إلى ال .6

 ).166، ص2002البجة،  .(والتحصیل
المهارات تسعى لزیادة مقدرة التالمیذ على القراءة السلیمة، وفهم  مما سبق یتبیّن أن هذه     

  .وتحلیل وتلخیص وتقییم ما یتم قراءته
  :الضعف في القراءة وتشخیصه عوامل-5-5

عامــل واحــد، فهنــاك عوامــل متعــددة  دلــت الدراســات علــى أن الضــعف فــي القــراءة ال یرجــع إلــى
یمكــن أن تكــون وراءه، مــن ذلــك العوامــل التعلیمیــة التــي ترجــع إلــى الكتــب ومحتــوى المــادة وطریقــة 

عوامل اقتصادیة واجتماعیة تتعلق ببیئة التلمیـذ، ومنهـا عوامـل ترجـع إلـى  وكذلكالتدریس والمدرس، 
ء أو إلى في السمع والبصر، أو إلى الذكاالنضج العضوي لدى التلمیذ، وعوامل ترجع إلى مشكالت 

  . عوامل شخصیة انفعالیة
  :ومن الوسائل التي یمكن اعتمادها في الكشف عن الضعف في القراءة

المالحظــة التــي یمكــن أن یقــوم بهــا المــدرس فــي الصــف أو غرفــة المكتبــة، مــن حیــث جلســة  - 1
 .امه بالقراءةالتلمیذ وحركاته الجسمیة وقدرته على السمع أو الرؤیة واهتم

 .المناقشة الشفویة لدروس القراءة مع التلمیذ ومحاولة الكشف عن مشكالته - 2
االختبــارات، وهــي وســیلة تقویمیــة أكثــر موضــوعیة مــن الوســیلتین الســابقتین؛ حیــث یخضــع  - 3

مقننــة تتصــف بصــدق وثبــات عــالیین، : التالمــذة جمیعــًا للشــروط نفســها، واالختبــارات نوعــان
ـــة یقـــوم بوضـــ واع: عها المـــدرس ذاتـــهوغیـــر مقنن منهـــا : واختبـــارات القـــراءة الصـــامتة عـــدة أنـــ

 .المسحیة، والتشخیصیة، واختبار المفردات، واختبارات السرعة في القراءة
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وهــي مــن أشــمل الوســائل وأدقهــا لتشــخیص الضــعف فــي القــراءة، فهــي تجمــع : دراســة الحالــة - 4
ولكــن اللجــوء إلیهــا . جتمــاعيباإلضــافة إلــى الوســائل الســابقة، الفحــص الطبــي والنفســي واال
-128، ص2002عمـــار،  .(قلیـــل بســـبب كلفتهـــا العالیـــة والجهـــود الكبیـــرة التـــي تبـــذل فیهـــا

129 .( 
ن أن على معلم الصف أن یكون قادرًا على معرفة صعوبات تالمیذه في القراءة،         مما سبق یتبیّ

 .والعمل على حلها، ألن القراءة أساس كل شيء بالنسبة للتلمیذ
  :العالقة بین االستماع والقراءة -6

عمـد الكثیــر مــن العــاملین فــي مجـال طرائــق تــدریس اللغــات إلــى عـّد االســتماع نوعــًا مــن القــراءة 
ولكننـــا نـــؤثر تصـــنیفه مهـــارة قائمـــة بـــذاتها، شـــفویة ال شـــكًال مـــن . متممـــًا للقـــراءتین الشـــفویة والكتابیـــة

وحتـى فـي حالـة القـراءة الجهریـة . ات مهـارة كتابیـةأشكال القراءة التـي تصـنف فـي منهجیـة تعلـیم اللغـ
ــادة القـــراءة مكتوبـــة أصـــالً  ــتظهارًا أو إمـــالًء . تكـــون مـ ال كانـــت تـــالوةً أو اسـ ولكـــن هـــذا التصـــنیف . وإ

فمـا مـن شـك . لالستماع بأنه مهارة شفویة وللقـراءة بأنهـا مهـارة كتابیـة ال ینفـي الصـلة العمیقـة بینهمـا
حســن تمییــز األصــوات والفهــم الــذكي لمــا یســتمع إلیــه وامــتالك أســالیب و  عفــي أن التقــدم فــي االســتما

كما أن إتقان مهارة القـراءة فـي شـكلیها . االستماع الجید سیؤدي بالنتیجة إلى تقدم ملحوظ في القراءة
وكلتــا المهــارتین تهــدفان إلــى الفهــم . الصــامت والجهــري ســبیل إلــى تقویــة مهــارة االســتماع وتوطیــدها

ن كانت القناة الموصلة فـي االسـتماع هـي الكلمـة وتعتمدان علیه ، وكلتاهما تقومان على اإلرسال، وإ
  ).77، ص2002عمار، .(المنطوقة، وفي القراءة هي الكلمة المكتوبة

فالمهــارات المكتســبة فــي الســماع هــي أســاس النجــاح فــي تعلــیم القــراءة بدقــة وطالقــة، والســماع 
لأللفــاظ یــرتبط بالصــعوبة فــي تعلــم القــراءة علــى نحــو ضــروري فــي فهــم القــراءة، والســماع الضــعیف 

جید، والقدرة على السمع تتیح للتلمیذ التمییز بیت األصوات المتقاربة في مخارجها، وهذا من شـروط 
  .   القراءة الجیدة

أن السـماع تـتم بـه معظـم عملیـات الـتعلم، وهـو أداة الطالـب فـي اسـتقبال األفكـار بـل إنـه أداتـه  "
أكثر من غیرهـا، وخاصـة فـي المراحـل األولـى مـن التعلـیم، ومعلـوم أن مهـارتي السـماع  التي یتعلمها

الســید،  ".(والمحادثــة تســبقان مهــارتي القــراءة والكتابــة، فــالقراءة والكتابــة تجریــدات مــن الدرجــة الثانیــة
  ). 250، ص 1988

، البـــّد لـــه مـــن أن فحتـــى یكـــون التلمیـــذ قـــادرًا علـــى قـــراءة الكلمـــات والجمـــل والعبـــارات المكتوبـــة 
  .یستمع إلى نطقها نطقًا سلیمًا من قبل
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ــیم االســتماع یــؤدي إلــى تنمیــة مهــار كمــا  "  االســتماع والقــراءة  تيأثبتــت نتــائج الدراســات أن تعل
، أو  ،منهــا مــا یتصــل بالعملیــات العقلیــة :فاالســتماع والقــراءة فنــان متكــامالن مــن جوانــب عدیــدة معــًا

ود األطفــال بــالمفردات وتراكیــب فاالســتماع یــّز , ورهما فــي تعلــم اللغــةومنهــا مــا یتصــل بــد ،المهــارات
الجمل التي تقدم كأساس للقراءة، وقد أشار بعض علماء التربیة إلى ضرورة تعلیم مهارات االسـتماع 

ـــىلتســـاعدهم   ،للتالمیـــذ الً التـــي  تتـــوازى مـــع مهـــارات القـــراءة أو  ـــى مهـــارات القـــراءة عل  ."التـــدریب عل
  ).10ص، 2002، موسى(

العبــارة والجملــة والفقــرة هــي وحــدة الفهــم فــي كــل مــن االســتماع ویظهــر هــذا التكامــل فــي كــون 
ـــــى متكـــــا ــة ال تعطـــــي معن ــــراءة، فالكلمـــ ــــة مالً والقـ ـــار الجملـ ـــي إطــ ــــت فــ ـــیاقات  ،إال إذا فهمــ ــــي الســـ وفـ

   .المستخدمة

ــیم القــراءة، أ تــرتبط ارتباطــًا القــدرة علــى االســتماع بفاعلیــة  نكمــا أثبتــت الدراســات المتعقلــة بتعل
مباشرًا بالنجاح في القراءة، فالنمو في مجال القراءة والهجاء معتمد علـى قـدرة الطفـل علـى االسـتماع 

  ).278، ص2007طعیمة وآخرون، ".( الدقیق، وربط األصوات بالكلمات

 مـنًا سـبب األطفـال بعـض عنـد علیـه والتـدریب تنمیتـه وعـدم ،االستماع إهمال أن المالحظ ومن
 سـمعها التـي الكلمـات هي القراءة في سهولة األكثر الكلمات أن نجد لذا القراءة، في ضعفهم أسباب
  .قبل من بها وتكلم الطفل

هــدفت إلــى تحســین االســتماع ألطفــال الصــف ) Ficher,1995(وفــي تجربــة قامــت بهــا فیشــر 
ي اسـتخدمت فـي األول االبتدائي فـي اللغـة األم، حیـث صـممت برنامجـًا لالسـتماع، وكانـت األداة التـ

إلـى التأكـد مـن أن : توصلت الباحثةحیث البرنامج هي قراءة المعلمة قصصًا لألطفال بشكل یومي، 
الزیـــادة فـــي القـــراءة الیومیـــة تزیـــد فـــي تحســـین االســـتماع لـــدى األطفـــال، ثـــم أوصـــت الباحثـــة بـــالقراءة 

   .  الجهریة لألطفال بشكل یومي من أجل تحسین االستماع لدیهم

 شــك فــي أن إهمــال االســتماع یكــون ســببًا فــي ضــعف القــراءة، لهــذا ال بــد مــن أن الممــا ســبق و 
یأخـذ المعلــم تالمیـذه بالمرانــة علــى مهـارة االســتماع، ویكثـر مــن مواقــف االسـتماع، ومناقشــة التالمیــذ 

  .وبالمقابل فإن القراءة مجاًال رحبًا لتربیة مهارة االستماع لدى الناشئة. فیما استمعوا إلیه

  :اللغة وممفه -7
نظام من الرموز المنطوقة المكتسبة، تستخدمها  "تعرف اللغة في مفهومها الشامل بأنها  .1

، 1999إسماعیل، ".(جماعة معینة من الناس بهدف االتصال، وتحقیق التعاون فیما بینهم
 ). 9ص
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عة من األصوات، واأللفاظ، والتراكیب التي تعبر بها األمة عن أغراضها، مجمو  "وهي   .2
فهي وسیلة الترابط االجتماعي البد  -عملها أداة للفهم، واإلفهام، والتفكیر، ونشر الثقافةوتست

  ).  8، ص2000البجة،  ".(منها للفرد والمجتمع

 والتركیب للتسجیل آلة تكون : النفسیة وظیفتها تعبیریة، رموز من مؤلف اصطالحي نظام  " .3

، ص 2001الضبع،  (."بین األفراد اطبللتخ أداةً  تكون أن العملیة ووظیفتها التصوریین،
19.( 

 خالل من العالم عن المكتسبة األفكار تمثل مكتوبة، أو منطوقة اتفاقیة رموز مجموعة  "وهي .4

 )69، ص2002عبد اهللا،  ".(بین األفراد التواصل في اصطالحي، وتستخدم نظام

 طواعیة، ي تنتجالت الرموز من نظام بوساطة یتم الذي لالتصال خالصة إنسانیة طریقة " .5

عبید وعفانة،  (."اإلفهام أراد إذا الكلمات تتابع ریغیّ  أن المتكلم یستطیع وال نظام، فاللغة
  ).221، ص2003

اللغة كظاهرة سلوكیة إنسانیة تؤدي وظیفة حتمیة مهمة في االتصاالت لالستجابة بتنفیذ  " .6
 ).29، ص2005مرادان،  ".(حاجات اإلنسان التعبیریة والفكریة

ي طریقة إنسانیة خالصة لالتصال الذي یتم بوساطته نظام من الرموز التي تنتج ه" .7
أو هي مجموعة من العادات الصوتیة، التي یتم التفاعل بوساطتها أفراد المجتمع . طواعیة

 ). 1، ص2006الشیخ،  ".(اإلنساني، ویستخدمونها في أمور حیاتهم

األدائیة المتداخلة، تشكل وحدة واحدة ال  إن اللغة نسیج من المهارات والقدرات العقلیة " .8
تقبل التجزئة، وهي تعلم كوحدة متكاملة یصعب الفصل بین هذه المهارات، سواء أكان ذلك 
في مواقف التعلم أم مواقف االستعمال الفعلي والطبیعي للغة، ولعل هذا التكامل هو 

مهارات الرسم اإلمالء المدخل الحقیقي لمعالجة الضعف في الكتابة الیدویة بعامة، وفي 
خاصة، وفي ضوء هذا الفهم للغة نسعى إلى معالجة أشكال الضعف اللغوي بین الناشئة 
من أبناء األمة، وفي محاولة لالرتقاء بمستوى أدائهم في تعلیم اللغة وتعلمها بذات 
محاوالت جادة في دفع القائمین على عملیات التعلیم اللغوي بالمنحى التكاملي في إعداد 

 ).97، ص2006زاید،  ".(المناهج وتقدیم الخبرات التعلیمیة ذات الصلة بمهارات اللغة
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طعیمة وآخرون،  ".(اللغة هي منهج اإلنسان في التفكیر وهي الفكر الذي یصنع الفكر " .9
 ).212، ص 2010

قصد ولیس غریبًا أن یطالب التربویون اللغویون بمراعاة أبعاد القراءة في تدریس المواد المهمة ب
التعرف والنطق والفهم والنقد والموازنة، كما أن السمع الجدي مهم في أثناء عملیة القراءة، فإذا لم 

ربط : یكن الفرد قادرًا على السمع فإنه بالتأكید سیواجه صعوبات في أثناء تعلمه للقراءة، مثل
  .   األصوات المسموعة بالكلمات المرئیة وصعوبة التهجئة

الدراسیة،  المواد وتعلم تعلیم في وتتأثر تؤثر مترابطة منظومة اللغة أن علیه هو متفق وكما
تسهم  التي المناهج مھأ من اللغة جھمنا وتُعد المجتمع، مع والتواصل التفكیر في المتعلم أداة وهي
 .اللغة اكتساب في

 إلى أن السیكولوجیة والتربویة الدراسات وتشیر الناس، بین اتصال أداة أیضاً  اللغة تعد كما
 نقل في كبیرة أهمیة لها أن كما واللهو، والجد العمل في اإلنسان نشاط في  التأثیر في للغة أهمیة

 الرسمي التعلیم بذلك والمقصود منظمة، غیر أم منظمة بطریقة ذلك أكان سواء المعارف واألفكار
 .رةمباش غیر أو مباشرة بطریقة یكتسبها الفرد التي الخبرة أي غیر الرسمي، أو

أداة من أدوات  هافي هذا المجال أن الباحثینبعض  إذ یرىنتاج لتطور الفكر اإلنساني  واللغة "
لعملیات  من أداء األحكام وفقاً  وتمكنهوالمعاني  المفاهیم لهتمده بالرموز وتحدد  فهي التفكیر

   ).17، ص2003حشیش، أبو . ("التحلیل والتعلیل
خدمة  في دوماً  تكون أن فالبدّ  وحده، اإلنسان سوى تخص ال أي إنسانیة سمة اللغة ولما كانت

 .اجتماعیًا واقتصادیًا وفكریاً  بنموه ترتقي وأن وأغراضه، أهدافه

یمكن من خاللها تعلیم اللغة العربیة  التي لذا تبدو الحاجة ماسة الستخدام التقنیات الحدیثة
  .بطرائق محببة للتالمیذ

  :مفهوم التدریس - 8
ني مجرد توصیل معلومات أو معارف من معلم إلى متعلم، إنه عملیة أكبر من التدریس ال یع

ذلك، إذ تستهدف في المقام األول الكشف عما لدى التالمیذ من استعدادات وقدرات، ومساعدتهم 
  :، وذلك یتطلبعلى استغاللها في أقصى طاقاتها حتى یعلموا أنفسهم بأنفسهم

التالمیذ، والتركیز على مهارات تحصیل المعرفة، تنمیة إمكانات التعلم الذاتي عند "  - 1
 .وتحویل موطن االهتمام من زیادة كم المعرفة إلى أسلوب تحصیلها

النظر إلى شخصیة التلمیذ ككل تتكامل فیه الجوانب المعرفیة والوجدانیة و المهاریة، إن  - 2
یل المعلومات اللغة أداة تهذیب وتربیة وتكوین قیم واتجاهات ومیول بمثل ما هي أداة توص
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والمعارف، مما یساعد على التغییر الفعال في شخصیات التالمیذ، وتمكینهم من االستخدام 
، وكذلك توظیف الحاسوب )40، ص1998طعیمة، ".( األمثل للغة في مختلف المجاالت

 .في تعلیم مهارات اللغة العربیة

  :مفهوم الطریقة - 9
األســالیب التــي یــتم بواســطتها تنظــیم المجــال  طریقــة التــدریس بمفهومهــا الواســع تعنــي مجموعــة

إنهــا وفــق هــذا التعریــف ألكثــر مــن مجــرد . الخــارجي للمــتعلم، مــن أجــل تحقیــق أهــداف تربویــة معینــة
  .وسیلة لتوصیل المعرفة، ذلك أن كلمة توصیل تعني نشاطًا من طرف واحد، وهو غالبًا المعلم

عـــن قصـــر أهـــداف التربیـــة علـــى تلقـــین یفـــرض فـــي معظـــم األحیـــان ســـلبیة المـــتعلم، فضـــًال  ممــا
ویكمن وراء كل طریقة تصور معـین . معلومات ومعارف مما یخالف المفهوم الواسع والشامل للتربیة

إنهـا باختصـار تنطلـق . لعملیة التعلم، وفلسفة خاصة في تعلم اللغة، ونظرة محددة للطبیعة اإلنسانیة
ا اإلجــراءات فیقصــد بهــا  مــایقوم  بــه المعلــم أمــ. مــن مــداخل معینــة تحكــم خطواتهــا وتصــوغ مبرراتهــا

والمالحظ الجید هو الذي یسـتطیع اسـتنتاج . تنفیذًا لتوجیهات الطریقة، سواء داخل الفصل أو خارجه
ومـن أسـلوبه فـي وضـع خطـة هـذا الـدرس، ومـن . طریقة التدریس من أسلوب المعلم في إلقاء الـدرس

طعیمة ومنـاع، .( إلخ.......أسلوبه في تقویم الطالب طریقته في استخدام الوسائل التعلیمیة، وكذلك
  ).62 ص، 2001

  :أسس اختیار طریقة تدریس اللغة العربیة-10
والحقیقـة . ق تعلیم اللغات من الكثرة بحیث یستلزم لمعلم اللغة أن یختار منهـا مـا یناسـبهائإن طر 

رف تعلـیم اللغـات تتناسـب التي ینبغي أن تستقر في الذهن هنا هي أنه لیس ثمـة طریقـة مثلـى مـن طـ
  .مع كل الظروف وفي كل المجتمعات ولكل الدارسین

لطریقــة المناســبة هــي تلــك التــي تســاعد علــى تحقیــق الهــدف المرجــو فــي الظـــروف اویمكــن القــول أن 
  .فما قد یناسب هنا قد ال یكون مناسبا هناك. الخاصة بتعلیم اللغة

  :س المناسبة مجموعة من العوامل هيمن هنا وجب أن تحكمنا في اختیار طریقة التدری
 .المجتمع الذي تدرس فیه اللغة العربیة -
 .أهداف تدریس اللغة العربیة -
 .مستوى الدارسین وخصائصهم -
 .إمكانیات تعلیم اللغة -
 .)63ص، 2001طعیمة ومناع، .( إلخ....مستوى اللغة العربیة المراد تعلیمها، فصحى، عامیة -
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  :  م اللغة العربیةالعوامل التي تساعد في تعلی -11
  :إن تعلیم اللغة العربیة یعتمد إلى حد ما على العوامل اآلتیة

طبیعة هذه اللغة وبقدر ما في المادة اللغویة التي یتعلمها التلمیذ من قرب إلى  -11 -1
استعداد التلمیذ وحاجته النفسیة، وكلما كانت أكثر استجابة لمیوله وحاجاته تكون سرعة 

  .متعلم لهاتعلمها واستجابة ال
إن المعلم نفسه قد یكون من العوامل المساعدة في اإلقبال على تعلم اللغة أو عدم  -11 -2

فإذا ما أوجد المعلم الجو المالئم بینه وبین تالمیذه، فإن ذلك من أهم . اإلقبال علیها
تلمیذ ونحن نعلم أن المعلم قد یكون سببًا في أن یكره ال. العوامل التي تساعد في تعلم المادة

 .المادة أو یحبها
، وقد یساعده  -11 -3 إن الجو المدرسي العام الذي یحیط بالتلمیذ ویهیئ له جوًا نفسیًا مریحًا

        . على التعلم
التلمیذ على النمو في تعلم اللغة العربیة أن تزداد حصیلته  ولعل من ابرز ما یساعد-11 - 4

 : وذلك عن طریقة. من حیث اللفظ والمعنى واألفكار
  . القراءة المتعددة المتنوعة-أ

  . ارتباط التلمیذ بالقوامیس اللغویة- ب
أن یضع المدرس تخطیطًا إلمداد التلمیذ بالجدید من األلفاظ والجدید من المعاني -جـ

  .واألسالیب
كذلك من أهم ما یساعد في تعلیم اللغة عملیة االنتقاء اللغوي بمعنى أال یقدم التلمیذ -11 - 5

 .بًا له والستعداداته ویؤدي وظیفة نفسیة أو اجتماعیة في حیاتهإال ما كان مناس
ربط عملیة تعلم  اللغة بالمحسوسات واستخدام الوسائل اإلیضاحیة التي تساعد التلمیذ -11 - 6

-168، ص2000مجاور، .( في تعلم اللغة وذلك كالصور واألفالم والسینما وما إلى ذلك
169.( 

  :طرائق تعلیم االستماع -12
 واالستماع یتصدر. االستماع، التحدث، القراءة، والكتابة :وهي أال، أربعة العربیة للغةا فنون

 راً تأثی یؤثر إنه حیث الفنون باقي على وألثره بل فقط؛ لذاته ولیس بالغة أهمیة ویّحتل الفنون هذه
  .الحیاة في ممارسة األكثر الفن ویعد .والكتابة القراءة تعلم فيًا بالغ
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شرط أساسي للنمو اللغوي بصفة عامة، وبدونه ال توجد اللغة بمعناها  االستماعویعد 
كما أن له مهارات كثیرة، من األهمیة والتعقید بحیث ال یمكن ترك . االصطالحي لدى اإلنسان

  .تنمیتها للصدفة، ألنها ال تنمو بطریقة تلقائیة دون تعلیم وتدریب

اع، إال أنه من أكثر فنون اللغة العربیة إهماًال وبالرغم من هذه من األهمیة الكبیرة لفن االستم
في مدارس العلم ومعاهده عندنا، فنحن ندرب تالمیذنا قلیالً على الحدیث والمناقشة، وندربهم على 
القراءة، والكتابة، فلكل فن من هذه الفنون منهج خاص به، ووقت مخصص له في جدول الدراسة، 

  .ال أثر له في مناهج اللغة العربیة في مدارسناماعدا االستماع فإنه غریب، ومستغرب و 

إن األنشطة التي تتضمن االستماع تحدث في كل صف من صفوف المرحلة االبتدائیة " 
لى رفاقه في الصف في أثناء  یستمع التالمذة إلى المعلم یعطي إرشادات ویقوم بالتدریس، وإ

لى من یقرأ قصصًا بصورة جهریة وألن االستماع یلعب دورًا مهمًا في هذه األنشطة  المناقشات وإ
الصفیة فإن االستماع غیر مهمل،  ولكن بالرغم من هذه األنشطة توفر فرصًا للتالمذة لممارسة 
استراتیجیات ومهارات االستماع التي یمتلكونها فإنهم ال یعلمون التالمذة كیف یكونون مستمعین 

وا یؤكدون الحاجة إلى تعلیم استراتیجیات إن المرین المعنیین بفنون اللغة مازال. أكثر فعالیة
  ).111، ص2009عاشور، ومقدادي، ".( وهؤالء یمثلون ما یسمى تعلیم االستماع. االستماع

إن هذا یتطلب وضع منهج لتعلیم وتعلم فن االستماع بحیث تكون له أهدافه المحددة ومحتواه 
ج على مجموعة من البرامج التي وأن یحتوي هذا المنه. الخاص، وطرق وأسالیب تدریسه وتقویمه

تختلف من صف دراسي آلخر، ومن مرحلة تعلیمیة ألخرى، حسب نوعیات المتعلمین ومستوى 
  .نموهم، وحاجاتهم

، وعلى درجة عالیة من اإلعداد الثقافي   هذا المنهج ببرامجه المتنوعة یستلزم مدرسًا واعیًا
الستماع وطبیعته ومهارته، وأن یكون مدربًا على واألكادیمي والمهني، وأن یكون فاهمًا ألهمیة فن ا

وهذه مهمة كلیات إعداد المعلمین بصفة . مهارات االستماع، قادرًا على تعلیمها والتدریب علیها
  ).64، ص2002مدكور، ".( عامة، وكلیات التربیة بصفة خاصة

  :وسائل التدریب على االستماع) زاید(ویذكر 
ي یستخدمها المعلم مع تالمذته نحو أرجو االستماع، عن طریق التوجیهات اللفظیة الت - 1

 .الخ...أرجو اإلصغاء، أرجو عدم التحدث مع زمیلك في أثناء االستماع
صغائه في أثناء حدیثهم - 2  .أن یكون المعلم قدوة لتالمیذه وذلك باستماعه إلیهم وإ
مهم التدرج في تدریبهم على مواقف االستماع، وذلك كأن یسألهم في البدایة عن اس - 3

 .وعن الیوم أو عن  أشكال التحیة، أو التهنئة في المناسبات
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 .تهیئتهم إلى سماع قصة سهلة ومفهومة وشائعة وقیاس مدى ما فهموه - 4
 .تالوة خبر على مسامعهم، وقیاس مدى ما فهموه - 5
 .تهیئة األطفال تدریجیًا لتمثیل دور المتحدث والمستمع - 6
ستماع في درس اللغة العربیة وذلك في متابعة المعلم تدریب التالمیذ في مواقف اال - 7

وعن طریق القطع النثریة والشعریة المختارة وعن . دروس المطالعة واألسئلة التالیة لها
طریق اإلمالء وبخاصة عندما یملي المعلم القطعة مجزأة علیهم، وفي التعبیر الشفوي 

المختلفة  ونماذج الخط واإلذاعة المدرسیة، وعن طریق االستماع إلى التسجیالت
 ).65، ص2006زاید، .(والمحاضرات واللقاءات المدرسیة

 ال لذا ،)المكتوب ( المقروء النص فهم من أصعب المسموع النص فهم وبناء على ذلك یعد
 یتردد فقد كاملة؛ إجابة األسئلة عن األولى اإلجابة المستویات في خاصة التالمیذ من یتوقع

 التي اإلشارات أو التعلیمات، ببعض تزودهم أن یمكنك لذا التكرار؛ بعضهم یطلب أو بعضهم،
، وكذلك فإن استخدام التقنیات التعلیمیة وخاصة الحاسوب یمكن أن یؤدي إلى اإلجابة لهم تیسر

  .تطویر مهارة االستماع لدى التالمیذ

  :طرائق تعلیم القراءة -13
  :من حیث مفهوم القراءة -1-13

ة لیست مهارة آلیة بسیطة، إنها عملیة ذهنیة تأملیة تستند هنا أن القراء من المفهوم المقصود
إنها نشاط ینبغي أن یحتوي كل أنماط التفكیر والتقویم والحكم والتحلیل . إلى عملیات عقلیة علیا

ز المطبوعة أو فهم و والتعلیل وحل المشكالت، ولیست مجرد نشاط بصري ینتهي بتعرف الرم
  .)132، ص1998طعیمة،  .(دالالتها فقط

 : من حیث االستعداد للقراءة -2-13
هـذا  ویشـتمل. تخصیص قسم في مستهل في كتاب الصف األول لتنمیة استعداد الطفـل ینبغي"

  :القسم على عدد من التدریبات التي تضم مجموعة من الصور واألشكال والرسومات التي تستهدف
  .تنمیة قدرة الطفل على تعرف األصوات والتمییز بینها-1
د الطفل بعدد من المفردات التـي تعبـر عـن معـان ومفـاهیم یحتـاج إلیهـا األطفـال فـي تزوی-2

  .نشاطهم
  .تدرب الطفل على تعرف األشیاء وتسمیتها-3
  .تشجیع الطفل على التحدث-4
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دراك العالقـــات بـــین األشـــیاء-5 وتنمیـــة حواســـه . تنمیـــة قـــدرة الطفـــل علـــى دقـــة المالحظـــة وإ
 ).133-132،ص 1998طعیمة، ".(قبال الرموز المكتوبةالمختلفة بما یجعله مهیئًا الست

  :من حیث طریقة تعلیم القراءة -3-13

إن الطریقة التي  نتبناها هي الطریقة التولیفیة التي تجمـع بـین مزایـا كـل مـن الطـرق التحلیلیـة " 
التـي تتكـرر  وتبدأ الطریقة التولیفیة بالجمل السهلة البسیطة ثـم تحللهـا إلـى كلماتهـا. والطرق التركیبیة

كثیرًا فیها، ثم تحلل الكلمات إلى مقـاطع وصـوًال إلـى الحـروف، وتعنـى هـذه الطریقـة بتحلیـل الكلمـات 
  ".تحلــیًال، لتمیــز أصــوات الحــروف، وربطهـــا برموزهــا، ثــم تركیــب كلمـــات جدیــدة مــن هــذه الحـــروف

  ).132،ص1998طعیمة، (

 :من حیث میول األطفال في القراءة-4-13

التـي أجریـت حـول میـول األطفـال إلـى االتفـاق بـأن األطفـال فـي الفتـرة مـن سـن  البحوث تمیل "
ــى ( السادســـة إلـــى الثامنـــة،  ــي مـــن الصـــف األول إلـ ــیم األساسـ ــة األولـــى مـــن التعلـ ـــل الحلقـ وهـــي تقاب

، یفضلون القصص التي تصور حیوانات حقیقیـة، كمـا یفضـلون القصـص الفكاهیـة وقصـص )الثالث
فل في هذه المرحلة یكون قد شوطًا أكبر وراء الظواهر الواقعیة التي خبرها والط. البطولة والمغامرات

بنفسه في بیئته، فیلجأ إلى بیئة الخیال الحـر التـي تظهـر فیهـا السـاحرات والعمالقـة واألقـزام، والبسـاط 
ومـــع التقـــدم فــي العمـــر یفضـــل . الســحري وغیرهـــا مــن الشخصـــیات التـــي تتضــمنا القصـــص الخیالیــة

ص التي تعالج الحیـاة خـارج البیـت وقصـص البطولـة والمغـامرات والحیوانـات، وقصـص األوالد القص
بینمــا تفضــل البنــات قصــص األلغــاز، والقصــص التــي تــدور . األلعــاب الریاضــیة والعملیــة والفكاهیــة

ـــــة  ـــیات الخارقــــ ــــ ـــص الشخصــ ــــ ــــة، وقصـ ــــص البطولیـــــ ـــــیة، والقصــــ ـــة، والمدرســــ ــــ ــــــاة المنزلیـ ــــول الحیـــ حــــ
  ).133، ص 1998طعیمة، ".(للطبیعة

  :العربیة اللغة وتدریس الحاسوب-ثالثاً 
قــدمت التكنولوجیــا الحدیثــة الكثیــر مــن الوســائل التــي كــان لهــا دور مهــم فــي وبــارز فــي تطــویر 
ــیم، وذلــك مــن خــالل اســتثارة الدافعیــة لــدى التالمــذة نحــو  ــیم، وأســهمت فــي تحســین عملیــة التعل التعل

اسوب الـذي كـان نقلـة نوعیـة بـل تحـدیًا لمـا سـبق مـن التعلم وتشجیعهم، ونتیجة للثورة التقنیة أنتج الح
  .ابتكارات استخدمت في التعلیم والتعلم

إلى استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة إلى  ") عبد المنعم(، و)الخطیب(یشیر كل من و 
 مباشرة، وهذا بدوره یؤدي إلى التفاعل بین التلمیذ والبرامج التعلیمیة التي یقدمها الحاسوب،یذ التالم

وذلك من خالل استخدام الحاسوب داخل غرفة الصف فتكون هذه البرامج قد صممت خصیصًا 
لتدریس الموضوعات والمهارات المختلفة، فقد وجد خبراء التعلیم ضالتهم في الحاسوب الذي مكنهم 
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من تحقیق العدید من األهداف، حیث یمكن استخدامه لعرض المعلومات وتخزینها واسترجاعها 
   ).15- 14، ص2003عبد المنعم، (، )39، ص2002الخطیب، (."ومعالجتها
أصبحت الیوم البرامج والتطبیقات التي تعتمد في عرضها للمعرفة والخبرات المتنوعة، وقد 

دمج وتكامل اثنین أو أكثر من الوسائط الحسیة في بیئة تعلیمیة تعتمد الحاسوب، هي أحد 
تعددة، وغالبا ما تشتمل هذه الوسائط على نص االتجاهات الحدیثة في تحقیق نتائج تعلمیة م

  .إلخ.. أو صوت أو صور ثابتة أو رسوم توضیحیة أو حركیة وخرائط ب مكتو 
تكنولوجیـا الوسـائط المتعـددة هـي طریقـة لعـرض المـادة التعلیمیـة التـي "وینظر الـبعض علـى أن 

ن طریـق الكمبیـوتر لحـدوث تتطلب تكامل ودمج اثنین أو أكثر مـن الوسـائط التـي یـتم الـتحكم فیهـا عـ
  .(Tessmer, 1998,P.80) ".مرونة في استدعاء المعلومات

لمواجهـة مواقـف تعلیمیـة  للتلمیـذیتیح الفرصة   ،ال شك أن التدریس باستخدام الوسائط المتعددة
فـي ضـوء خبراتـه السـابقة وخلـق مـا یسـمى بـالتعلم  التلمیـذاألمر الذي تطلب تفسـیرًا مـن  ،غیر مألوفة

فـي شـكل الحاسـوب من اكتساب المعلومات التي تقدم عبر شاشـات  لتلمیذوالذي بدوره یمكن ا النشط
وبالتـالي قـد یـؤثر التـدریس بالوسـائط  ،ولقطـات فیـدیو ،وصور بأنواعهـا ،ورسوم ،وأصوات، نصوص

یة ، بل واكتساب المهارات العملیة التي تمكنه من االسـتمرار التلمیذالمتعددة في التحصیل والفهم لدى 
  .في عملیة التعلم

ــي وفــــي إطــــار نــــص  ــتثمر الوســــائط التعلیمیــــة بطریقــــة منظمــــة فــــي الموقــــف التعلیمــ وهكــــذا تســ
  . الحاسوبمعلوماتي یساعد على اكتساب الخبرات عن طریق جهاز 

، العـالم دول فـي والحاصـل الهائـل للتطـور نتیجـة كبیـرة أهمیـة ذات التعلـیم حوسـبة عملیة تعتبر
 .الدول تلك لمواكبة مكثف بشكل تستمر أن البد اتالتطور  هذه ولمواكبة

االلكترونـي  التعلـیم علـى واالعتمـاد المنـاهج حوسـبة فیها یتم التعلیم حوسبة بأن" )السید( ویرى 
 إلـى یـؤديإتباع األسالیب الجافة في تعلـیم اللغـة العربیـة  بدًال من األسالیب التقلیدیة في التعلیم ألن

  ).12، ص 1988السید،  (."الناشئة نفور
، االستخدام صعبة لیست العربیة اللغة أن  والمصـطلحات بـالمفردات غنـي فـیض وأنهـا تقنیـًا

  .الحاسوب هوًا انتشار  األكثر التقنیة التعلیمیة الوسائل أكثر ولعلّ  .والمعاني

للغــة وظیفـة كبــرى فــي حیـاة الفــرد، فهـي التــي تیســر اتصـاله بــاآلخرین، وهـي وســیلته إلــى  "
ة، واألساس في كسب الخبرات والتجارب التي تجعلـه یتفاعـل مـع مجتمعـه ویتعـرف إلـى كسب المعرف

  ). 2، ص2002الفلیت،  ".(عالمه الذي یعیش فیه
 الخبـرات مـن یمتلـك مـا فبقـدر ،للتلمیذ بالنسبة والعلوم المعرفة مفتاح كونه المعلم دور ویبرز

 وفـي ،ومبـدعین متفـوقینتالمیـذ  یخـرج أن یسـتطیع الفعالـة، التـدریس وأسـالیب، والتربویـة، العلمیـة



   استخدام الحاسوب وتعلیم اللغة العربیة          الثالثصل الف

87 
 

  .دوره ویتعاظم ،المعلم أهمیة تزداد بالحاسوب التعلیم
 تعـداد فـي اسـتخدم وقـد العربیـة، اللغـة تعلـیم فـي دخـل الحاسـوب"  بـأن ) الهـرش (ویوضـح

 اً بنوكـ الیـوم تضـم المحوسـبة العربیـة البـرامج وأصـبحت الكمـي، والتحلیـل والحـروف الكلمـات
 مع التعامل على القدرة من عالیة درجة للحاسوب وتوفرت .اللغویة والمراجع المعاجمو  للمصطلحات

 تحسـین ومحاولـة، العمـل إلنجـاز المـتعلم لـدى الدافعیـة یثیـر الحاسـوب اسـتخدام وأصـبح العربیـة،
 هـو مـا فإن األولى، بدایاته في زال ما العربیة تعلیم في الحاسوب استخدام أن ومع ة،اللغوی المهارة

 هـذا فـي للعربیـة حضـورًا قویـاً  سیشـهد المسـتقبل أن إلـى یشـیر العربیـة اللغویـة البـرامج مـن تـوفرم
الهــرش، ( "العربیــة تعلــیم فــي إیجابیــة بصــورة الحاســوب تقنیــات توظــف وســوف المجــال،
  ).225،ص1999

ــاعدة الحاســـوب  ــیم بمســ ــرف التعلـ ــا یعــ ــوعة " كمـ ــرامج الموضــ ــو نمـــط مــــن الـــتعلم یســــتعمل البـ هــ
التــي تعــرف بالبرمجیــات التعلیمیــة، وهــي تهــدف إلــى تقــدیم المــادة التعلیمیــة بصــورة شــیقة  بالحاســوب

  ).95، ص2004صبحي، وعبد اهللا، "( تقود المتعلم خطوة خطوة إلى إتقان التعلم

ــاطة  ــا بوســ ــتم إعــــدادها وبرمجتهــ ــي یــ ــادة التعلیمیــــة التــ ــي المــ ـــبة هــ ــة المحوسـ ــة التعلیمــ ــ فالبرمجی
  .الحاسوب من أجل تعلمها

 اللغـة تعلـیم فـي الحاسـوب وخاصـة ،التكنولوجیـا اسـتخدام ضـرورة إلـى الدراسـات أشـارت" و
 حول یتمحور الذي ،النشط التّعلم في لتساهم الحاسوب؛ في التعلیمیة الدروس جاءت حیث، العربیة
جـراء ،العملیـة التطبیقـات بعض ومشاهدة، والحركة الصورة مع الصوت له لتقدم ،الطالب ، الحـوار وإ

 مـن الحقیقیـة أو ،القریبـة األجـواء فـي یعـیش الطالـب یجعـل ، ممـاالـدروس مـن كثیـر فـي تسلسـلوال
 األثـر لـه ممـا الطلبـة الهتمـام ومثیـرة ،وشـائقة ممتعـة بطریقـة العـرض عـن فضـالً  ،الـدرس موضـوع
، معمـر".(الـذاتي الـتّعلم مـن الطلبـة وتمكـین ،أذهـانهم فـي وترسـیخها الـدروس هـذه فهـم فـي الواضـح
  ).39ص ،2005

إن التدریس لم یعد یتوقف على الطباشیر والسبورة مهما اختلفـت أشـكالها وأنواعهـا، فقـد وهكذا ف
لَّ من هذه الطریقة التقلیدیة في التدریس وتمریر المعلومة ، ویحتـاج  التلمیذیحس المعلم أن   التلمیـذمَ

  .هنا إلى نوع جدید من التدریس وتلقي المعلومة
نامج التعلیمي في اللغـة العربیـة الـذي یـزود بـه الحاسـوب، یحقـق ثالثـة أهـداف أن البر ) السید(ویذكر 

  :تربویة تتمثل في
ـــا  - 1 ـــم بهـــ ــــا تتســـ ــــادة مــ ــي عــ ــة التــــ ــــ ـــة الممل ـــ ــــة مــــــن الرتاب ــ ـــة العربی ــي اللغـــ ـــیص مدرســــ ـــ تخل

 .دروسهم
 .فتح المجال أمام التلمیذ لمزید من التفكیر الشخصي - 2
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ــــل الجـــــواب - 3 ــــي لدیــــــه بجعـ ــــان النفسـ ــــوع مـــــن االطمئنـ ـــق نـ ــــي متناولــــــه  تحقیــ الصـــــحیح فـ
  ).695،ص 2011السید، .( في أي لحظة یشاء

ــــــؤثرات  ــــن المـ ــــد مـــ ــوفر العدیـــ ـــد یـــــ ـــة قــــ ــة التعلیمیــــ ــــي البیئـــــ ــوب فـــ ـــــتخدام الحاســـــ ـــــإن اســ ـــذلك فــ وبــــ
ـــف  ـــالل توظیـ ــوق مــــن خـ ــــوى الدراســــي بشــــكل مشــ ــوح فــــي تقــــدیم المحت ـــهم بوضــ ــــي تسـ ـــاعدة الت المسـ

ـــًا للو  ــة خالفــ ـــة والمتحركـــ ـــوان واألصـــــوات والصـــــور الثابتــ ــي األلــ ـــة المتبعـــــة فـــ ــة التقلیدیــ ــائل التعلیمیـــ ســـ
  .التعلیم

 ،التعلــیم فـي الحاســوب اســتخدام أســالیب تطـورت قـد" بأنــه) 2008، صـیام( و یوضـح
تبعــة األســالیب تطــویر علــى اً منصــب اآلن االهتمــام وأصــبح  باســتخدام التــدریس فــي المّ

 تحقیـق فـي الحاسـوب خاللهـا مـن یسـهم أن یمكـن جدیـدة أسـالیب اسـتحداث أو ،الحاسـوب
 ."الدراسیة المناهج أهداف بعض ودعم

ــــاً  ـــون  وانطالقـ ـــا  الحاســـــوبمـــــن كــ ــد علیهــ ـــي یعتمـــ ــ ــــائز الت ـــدعائم والركـ ــ ـــم ال ــن أهــ ــــد أصـــــبح مـــ قـ
ـــق، ورغبــــة فــــي تطــــویر الطریقــــة  ــذا المنطلـ ـــاعدة، مــــن هــ ــام التعلیمــــي بوصــــفه أداة تعلیمیــــة مسـ النظــ

ـــتخدم ـــــداع اســ ــر واإلب ـــة التغییـــ ـــد ومحاولــ ــــة والتجدیــ ــــة التعلیمیـ ـــواد  وبالحاســـــ التربویـ ـــــي تـــــدریس المـــ ف
 .التعلمیحس بالرغبة الشدیدة في  التلمیذفهذا ما یجعل التعلیمیة 

 التعلیمیـة العملیـة مجـال فــي الحاسـوب دخـل عنـدما"بأنَّـه" )  2002، الحایـك(یؤكـدكمـا 
 المنـاهج شـملت التـي والتعـدیالت التغییـرات مـن الكثیـر إجـراء تـم مسـتویاتها؛ اخـتالف علـى

عداد ریسالتد وأسالیب   ".المدرسین وإ
وبـذلك یكـون قــد تطـور دور المعلـم عنــدما تـم االنتقـال مــن التعلـیم التقلیـدي إلــى التعلـیم بوســاطة 
الحاســوب فبعـــد أن كــان دوره محوریـــًا فــي العملیـــة التعلیمــة التقلیدیـــة، أصــبح دوره یتجلـــى فــي تهیئـــة 

دهم علــى حــل المشــكالت وأصــبح التــي ســینخرط فیهــا التالمیــذ، لتســاع ةالظــروف والمواقــف التعلیمیــ
، لعملیة سیرها أكثر من كونه شارحًا للمعلومات ، ومتابعًا ، ومدیرًا ، ومشرفًا فضالً عن ضرورة .موجهًا

  .امتالكه المهارات التقنیة الالزمة، وقدرته على استخدام الحاسوب في عملیة التعلیم
قن من المعلم دور ریتغ علیهبناء " و  عـن ذلـك ویتـّأتى ،التعلیمـي موقـفلل وقائـد مطور إلى المّل
 وكیفیة ،والبرامج، التعلیمیة والمواد ،التّعلم ومصادر ،األجهزة تشغیل مهارات بعض من تمكنه طریق

 فكري اتجاه المّعلم لدى یكون أن یجب و .الصفیة للمناقشات وقیادته، تقویمها على والقدرة ،إنتاجها
 أبـرز مـن ذلـك ویعـد .الفكـري والتجـدد ,يالتسـاؤل لفكـرا وتنمیـة ،العقلـي التحلیـل علـى للقـدرة، ناضـج

  ).17-15، 2005أحمد، ".( التّعلم میدان في العاملین لكل المهني للنمو السمات
نما مكمل لـدورهما،  استخدام الحاسوب في التدریس أن وهذا ال یعني بدیًال للمعلم أو الكتاب، وإ
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دام اللغـــة العربیـــة مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن فـــي اســـتخ همنمـــي مهـــاراتی، و التالمیـــذطـــور یدعم و یـــكمـــا 
الــدروس واألنشــطة التــي تتضــمن نصوصــًا تطبیقیــة وصــورًا ثابتــة ومتحركــة ومجموعــة مــن المــؤثرات 

ثرائها   . الصوتیة والحركیة ومقاطع الفیدیو، والتي تساعد في تبسیط المفاهیم المجردة وإ
،ث أمراً  یعد لم بالحاسوب العربیة اللغة معالجة أهمیة إن "  األهمیـة غایـة فـي أمـر هـو بـل انویـًا
 .("االقتصادي والعلمي ومستقبلها بل الحالیة الحضارة في العرب ومكانة اللغة مستقبل یعتمد وعلیه

  ).21، ص 2003خضر، 
ــیم اللغــــة العربیــــة، وخاصــــة اســــتخدام  ــي تعلــ ــتخدام التقنیــــات والطرائــــق الحدیثــــة فــ ــذلك یعــــد اســ لــ

  .لعصرالحاسوب، مطلبًا ضروریًا في هذا ا
ـــدریس مزایـــا مـــن العدیـــد إلـــى) التـــوردي ( أشـــار لقـــدو  ــة فـــيبالحاســـوب  الت  التعلیمیـــة العملیـ

 :منها
 بطئـي أم المعـوقین أم المتفـوقین أم العـادیین أكـانوا سـواء الطـالب فئـات لجمیـع مناسـبة أداة یعـد .1

  .االستیعابیة وطاقته قدرته حسب كل التعلم
 المكتوبـة النصـوص إلـى باإلضـافة واألفـالم األصـواتو  بالصـور مدعمـة التعلیمیـة المادة یعرض .2

 .الحركة وتأثیرات
 واسـتقبال أسـئلة وتوجیـه المعلومـات عرض طریق عن المتعلم مع المباشر للتفاعل الفرصة یتیح .3

 .الفوریة الراجعة التغذیة بواسطة وتقویمها االستجابات
 والمراجـع المصادر من وأدق سرأی بشكل واسترجاعها الدراسیة المواد تخزین على هائلة قدرة له .4

 .الورقیة
 مـن یزیـد ممـا یتعلمـه مـا إتقـان إلـى تقـوده المـتعلم جانـب مـن والـتعلم للتعلـیم مشـوقة بیئـة یخلـق .5

 .والتركیب والتحلیل واالستیعاب الفهم فعالیة
 التـي الطالـب بأهـداف مرتبطـة مناسـبة برمجیـات تـوفیر خـالل مـن الـذاتي الـتعلم إمكانیـة یتـیح .6

  .تحقیقها إلى یسعى
 مـرتبط التعلیمیـة المـادة تقدیم ألن االنتباه وعدم التشتت عملیة فیها تقل تعلیمیة بیئة للمعلم یهیئ .7

 ).27، ص 2000التوردي، (.الحاسوب یقدمها التي للمثیرات الطالب باستجابات

  :وهكذا یمكن توضیح فاعلیة استخدام الحاسوب في تدریس اللغة العربیة فیما یأتي
ین المعلم والتلمیذ یعد أمرًا ضروریًا إلنجاح العملیة التعلیمة، ونظرًا للكثافة الصـفیة العالیـة، التفاعل ب -

ــذ خاصـــیة التفاعـــل اإلیجـــابي  ــود الحاســـوب فإنـــه یحقـــق للتلمیـ ، أمـــا فـــي وجـ یعـــد ذلـــك أمـــرًا صـــعبًا
 . المستمر بینه وبین البرامج
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لمهـارات، ممـا یـوفر للتلمیـذ الفرصـة للسـیر مراعاة الفـروق الفردیـة بـین التالمیـذ، مـن حیـث القـدرات وا -
 .وفق قدراته وسرعاته الذاتیة

ـــك عـــن طریـــق  - ـــة التالمیـــذ نحـــو الـــتعلم مهـــارات اللغـــة العربیـــة وذل ــادة دافعی یســـاعد الحاســـوب فـــي زیـ
 .التشویق والجاذبیة التي تتمتع بها برامجه

  .یوفر وقتًا للمعلم مما یسمح بالمزید من النشاط -
  :لتعلیم في تعلیم اللغة العربیة في اآلتيیتضح دور تقنیات او 
لم یعد نقل المعلومات اللغویة مقصورًا على المعلم . تعدد وسائل نقل المعلومات والمعارف .1

نما تتعدد مع التقنیات التعلیمیة الحدیثة أسالیب نقل المعلومات  .بوصفه الوسیلة الوحیدة، وإ
عـــد تـــدریس هـــذا المحتـــوى معتمـــدًا علـــى لـــم ی. المرونـــة فـــي تـــدریس المحتـــوى اللغـــوي والثقـــافي .2

نمــا یتســع األمــر مــع التقنیــات التعلیمیــة الحدیثــة لیشــمل الوســائل الســمعیة  األســلوب اللفظــي وإ
 .والبصریة والسمعیة البصریة

 .تحقیق المشاركة اإلیجابیة مع التالمیذ .3
تتعـدد إتاحة الفرصة إلشباع حاجات كل تلمیذ كفرد مع إمكانیة التـدریس لمجموعـات صـغیرة  .4

 .معها تقنیات التدریس بما یتناسب مع كل منها
تمكن التلمیذ من تلقي المعرفـة مـن مصـادر مختلفـة قریبـة منـه أو بعیـدة عنـه بفضـل التقنیـات  .5

 .التربویة الحدیثة
  .تنویع أسالیب تقـویم األداء اللغـوي، حیـث لـم تعـد االختبـارات اللفظیـة فقـط هـي الوسـیلة لـذلك .6

  ).129-128ص ،2001طعیمة، ومناع،  (
 :بأّنه التقلیدیة التعلیمیة الوسائل عن یتمیز الحاسوب أن الباحثة رأتولقد 
 المعلومات عرض بین تجمع تعلیمیة وآلة ،الذاتي التعلم في كأداة استخدامه یمكن -

 .الراجعة والتغذیة التلمیذ واستجابة
 .الصفیة الغرفة نطاق خارج تعلیمي جو إیجاد من الحاسوب یمكن -
التلمیذ  تأدیة خالل من الحاسوبي والبرنامج التلمیذ بین تفاعلیة صیغة تأمین على یساعد -

 للمثیرات واالستجابة، واالستماع والمالحظة القراءة :مثل معاً  التعلیمیة األنشطة من لعدد
 في یسهم مما فوریة بصورة استجابته نتیجة على یطلع التلمیذ أن إلى باإلضافة التعلیمیة

  .التعلیمیة العملیة تعزیز
ومما سبق یمكن القول أن الحاسوب یخدم اللغة العربیة عن طریق تقدیمها للتلمیذ بصورة 
جذابة وأسلوب جدید وشائق، فیمكن من خالل الحاسوب وبرامجه التعلیمیة المختلفة تقدیم دروس 
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ر اللغة العربیة بشكل جدید، وبعد دخول الحاسوب التعلیمي إلى میدان تعلیم اللغات وظهو 
البرمجیات لتعلیم القراءة والكتابة والقواعد، فإن على معلم اللغة العربیة أن یعید النظر في أسلوبه 
وطریقة تدریسه، وعلیه أن یسرع الخطى لیواكب تطورات العصر في میدان التربیة والتعلیم 

  .ویستثمرها في تحسین مستوى تحصیل تالمیذه في اللغة العربیة
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  :إجراءات البحث - أوالً 

  .المجتمع األصلي للبحث -

  .عینة البحث -

  .أدوات البحث - ثانیاً 

  . قائمة مهارتي االستماع والقراءة : األداة األولى
  . الوسائط المتعددةتصمیم برنامج : األداة الثانیة
  .ةیاالختبارات التحصیل: األداة الثالثة
  .القراءةمادة الرابع األساسي في  استبانة رأي تالمذة الصف: األداة الرابعة

  .المتعددة برنامج الوسائطاستبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في  :األداة الخامسة
  .االستماع ةمالحظة لمهار بطاقة : األداة السادسة
  .القراءة بطاقة مالحظة لمهارة: األداة السابعة

  .تطبیق تجربة البحث -ثالثاً 

  

  الفصل الرابع 
إجراءات البحث 

 وأدواتھ
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  الرابعلفصل ا

  لبحث وأدواتهإجراءات ا
  :إجراءات البحث -أوالً 

  : البحث مجتمع
مصطلح علمي منهجي یراد به وصف كل ما یمكن أن یعمم علیه نتائج البحث سواء "هو 

  )91، ص 2003العساف، ".(أكان مجموعة أفراد أم كتب أم مباني مدرسیة

یتعلمون في  الذین تالمذة الصف الرابع األساسي جمیع من للبحث األصلي المجتمع كونوقد ت
والبالغ ) 2013 –2012( الدراسي للعامالمدارس التابعة لمدیریة التربیة في محافظة دمشق 

، و )13032(تلمیذًا وتلمیذة، ) 25136(عددهم   .إناثاً ) 12104(ذكورًا

 : البحث عینة

أي مجموعة جزئیة من المجتمع اإلحصائي یتم جمع البیانات من خاللها " یمكن تعریفها بأنها
، 2000 عودة، والخلیلي،".(رة مباشرة، وتكون هذه العینة في الغالب محدودة في عدد أفرادهابصو 
  ).171ص

 منطقة في النجاریة عمرة مدرسة من تالمذة الصف الرابع من قصدیة عینة الباحثة اختارت
 الوسائط برنامج لعرض باإلمكانات والمجهزة الخاصة، العرض غرفة لتوفر وذلك سریجة، باب
 موزعین تلمیذة،) 40(تلمیذ و) 44(وتلمیذة،  اً تلمیذ) 84( منالعینة التجریبیة  تكونت فقد عددة،المت
 .شعبتین على

 عینة تقسیم تمو  وتلمیذة من تالمذة الصف الرابع األساسي، اً تلمیذ) 165( البحث عینة وبلغت
  .ضابطة ومجموعة تجریبیة مجموعة إلى البحث

بة بن مسلم الرابع من مدرسة قتی تالمذة الصف من ضابطة قصدیة كما اختارت الباحثة عینة
) 39(ذكور و) 42(وتلمیذة،  تلمیذ) 81( من الضابطة تكونت العینةوقد هلي في منطقة المزة، البا

  .شعبتین على موزعین إناث،
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  :أدوات البحث -ثانیاً 
األدوات تمثلت في ، أدوات اعتمدت علیها في تحقیق أهداف هذا البحث ستأعدت الباحثة 

  :التالیة

  :والقراءة االستماع بمهارتي قائمة إعداد: األداة األولى

   :الصورة األولیة لقائمة مهارتي االستماع والقراءة -1- 1

ــارات اللغــــة العربیــــة، ــة بمهــ ــات الســــابقة المرتبطــ  كدراســــة بعــــد االطــــالع علــــى األدبیــــات والدراســ
ئمـة بمهـارتي االسـتماع والقـراءة تـم إعـداد قا ،})2010(نصار دراسة محمدو ) 2010/2011(العلي{

وذلك بالرجوع إلى المعاییر الوطنیة، واالطالع على األهداف العامة لمـادة اللغـة العربیـة فـي الصـف 
رف األصـوات تّعـ(وهـي مجـال: إلى مجـالینمهارة استماع تم تقسیمها ) 19(الرابع، تم صیاغتها إلى 

مهارة قراءة ) 13(، و)ع فهمًا مجمالً وتذوقهفهم النص المسمو (مجالو ، )والكلمات والجمل المسموعة
) رف الحــروف واألصــوات والكلمــات والجمــل العربیــةتّعــ(مجــال : مجــاالت هــي) 3(تــم تقســیمها إلــى 

ــال  ــال) قـــراءة النصـــوص قـــراءة ســـلیمة(ومجـ ــوص (ومجـ فهـــم المقـــروء فهمـــًا مجمـــالً فـــي أنـــواع النصـ
   .)المختلفة
  :صدق قائمة مهارتي االستماع والقراءة -1-2

بصورتها  القائمة قامت الباحثة بعرض قائمة مهارتي االستماع والقراءةتحقق من صدق ولل
في قسم المناھج وطرائق التدریس ومن ذوي األولیة على مجموعة من السادة المحكمین 

  :إلبداء رأیهم في اآلتي) 1(الملحق االختصاص في مجال اللغة العربیة 

 .  أهمیة المهارة الواردة في القائمة 

 .تنتمي إلیه الذيى ارتباط المهارة بالمجال مد 

 . نص المهارة من حیث الصیاغة والمعنى 

 .یمكن االستغناء عنها مهاراتأیة  

 .هاإضافاتمهارات یمكن  أیة  

  ):وفقًا لتوصیات المحكمین(بالنسبة لقائمة مهارة االستماع  وفیما یلي أهم المالحظات

  .حذف المجاالت تم 
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ر أصبحت ،ه لحدیث متوسط الطول إلى النهایةینتب) 5( المهارة تعدیل   جملة التلمیذ یكرِّ
 .إلیها یستمع

 التلمیذ یحدِّد، أصبحت یحدد الفكرة الرئیسة والفكر الثانویة لنص مسموع )8( المهارة تعدیل 
  .مسموع لنَّص الرئیسة الفكرة

 نصاً  التلمیذ یحدد غایة الكاتب من نص مسموع، أصبحت یلخِّص) 9( المهارة تعدیل 
 .مسموعاً 

 یعیدیعبر عن فهمه لحدیث مسموع أو تقریر أو مسرحیة، أصبحت ) 12(المهارة تعدیل  
 .الخاص وأسلوبه الخاصة بطریقته سمعه ما التلمیذ

لعدم  )19 - 18 -17 -16 - 14 -11 - 10 -4 - 3 -2 -1(تم حذف المهارات  
 .مناسبتها

  ):وفقًا لتوصیات المحكمین( اءةالقر بالنسبة لقائمة مهارة  وفیما یلي أهم المالحظات

 .حذف المجاالت تم 

 التلمیذ یقرأیقرأ نصًا من خمسة عشر سطرًا في وحدات فكریة، أصبحت ) 8(تعدیل المهارة 
 .بالشكل مضبوطةً  سلیمةً  جهریةً  قراءةً  صالن 

 .لعدم مناسبتها )13 -12 - 10 -9 -7 -6 -5 - 4 - 1(تم حذف المهارات  

 :ةتم إضافة المهارات اآلتی 

 .یقرأ لما عنواناً  التلمیذ یختار -

  .بأسلوبه المقروء النَّص عن التلمیذ یعبِّر -

 .یقرأ مما/ فكرتین/ فكرة التلمیذ یستنبط -

   .المقروء النَّص من العام المعنى التلمیذ یستنتج -

   :الصورة النهائیة -1-3

لمهارتي ة إجراء التعدیالت التي طلبها السادة المحكمون، ووفقًا لذلك تم تحدید قائم بعد
  ).2(بعد تحكیمها في صورتها النهائیة الملحقاالستماع والقراءة 
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  :الوسائط المتعددةبرنامج  تصمیم:األداة الثانیة

مزیج بین النصوص المكتوبة والرسومات واألصوات على أنه " :الوسائط المتعددة برنامج عرفیُ 
تقدیمها للمتعلم عن طریق  والموسیقى والرسوم المتحركة والصور الثابتة والمتحركة یمكن

 ).229، ص2002الفار، ".(الحاسوب

یعالج المادة التعلیمیة بحیث تعرض المادة  برنامج معد بالحاسوب: وتعرفه الباحثة بأنه
التعلیمیة بالصوت والصورة والنص والحركة والموسیقى، ضمن تولیف واندماج دقیق بین هذه 

   . العناصر بهدف تحسین عملیة التعلم

  :صمیم البرنامج وفق المراحل اآلتیةتم ت

  :مرحلة التصمیم- 2-1

یشــكل البرنــامج األداة الرئیســة فــي هــذا البحــث لتــدریس مــادة القــراءة مــن كتــاب القــراءة للصــف 
اطلعـت الباحثـة علـى األبحــاث والدراسـات السـابقة التـي تناولـت بـرامج الوســائط الرابـع األساسـي، وقـد 

 ، أبــو زایــدة )2000(أبــا الخیــل والســید { :ة ومــن هــذه الدراســاتالمتعــددة فــي مــواد دراســیة مختلفــ
ــن  ، )2006( ــــ ــــ ــــقیر وحســــ ــــ ــــ ـــــو شــ ــــ ـــــو ورد ،  )2008(أبـــــ ــــ ــــ ـــالح)2006(أبـ ــــ ــــ ـــــه )2005(، صـــ ــــ ، طـــــ

   .})2011(سلیمان  ، )2003( مرسي ، )2004(والقناوي

  :مرحلة اإلعداد والتجهیز-  2-2

  :م لبرنامج الوسائط المتعددةاتحدید الهدف الع -2-2-1

إلى زیادة تحصیل تالمذة الصف الرابع  في تعلیم مادة القراءة امج الوسائط المتعددةیهدف برن
  .األساسي في مهارتي االستماع والقراءة في مادة القراءة

ولتحدید األهداف التعلیمیة أهمیة كبیرة، ذلك ألنها تمثل األساس الصحیح لكل نشاط تعلیمي 
ى ما نسعى إلى تحقیقه من نتائج مرغوب في هادف، فهي تعمل على توجیه العمل التربوي إل

تحقیقها، كما وتشكل معیارًا في اختبار محتوى المناهج، والبرامج التدریسیة، وتنفیذها، 
  ). 61، ص2007عباس، والعبسي، .(وتطویرها

   :ختیار المحتوى التعلیمي للبرنامجا-2-2-2

راسي األول والكتاب الثاني یتم األول یتم تدریسه بالفصل الدتتألف مادة القراءة من كتابین 
/ 2012ر كتاب القراءة الجزء األول للفصل الدراسي اختیا تم وقدتدریسه بالفصل الدراسي الثاني، 

  :وحدات وهي) 6(الذي یتضمن و  ، المقرر من قبل وزارة التربیةم2013
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  :الوحدة األولى

  ألطفالامجلس : الدرس األول      

  العالمیا أطفال : الدرس الثاني     

  :الوحدة الثانیة

  هوایة التمثیل:  الدرس األول   

  الهواة الثالثة:  الدرس الثاني  

  :الوحدة الثالثة

  عالم من بلدي:  الدرس األول  

  عند طبیب العیون:  الدرس الثاني  

  :الوحدة الرابعة

  تدویر النفایات:  درس  

  :الوحدة الخامسة

  من عادات الشعوب: الدرس األول  

  الحاسوب: رس الثانيالد  

 :الوحدة السادسة

  مدینة حلب:  الدرس األول   

  من أغاني الرعاة:  الدرس الثاني  

وقد أعادت الباحثة صیاغة محتوى هذه الدروس لتتوافق مع برنامج الوسائط المتعددة من 
  .خالل إثراء ما تم صیاغته من صور و مقاطع استماع وألعاب تربویة

  :  س القراءة من كتاب القراءة للصف الرابع األساسيتحلیل محتوى درو -2-2-3

  :یهدف هذا التحلیل إلى

تحدید األهداف السلوكیة بدقة من خالل تحلیل المادة العلمیة إلى النقاط التعلیمیة  -
    .األساسیة لكل درس من الدروس
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تجزئة محتوى كل درس إلى عناصره التعلیمیة األولى على شكل أفكار رئیسة، وتندرج  -
 .حت هذه األفكار النقاط التعلیمیة التي تشكل فكرة واحدةت

 .مراعاة ارتباط النقاط التعلیمیة باألهداف التعلیمیة التي تم تحدیدها -

 .وضع المضامین التعلیمیة للمحتوى ضمن برنامج الوسائط المتعددة -

   : للبرنامجتحدید األهداف العامة والخاصة -2-2-4

 البرنامج اشتمل وقد، تحقیقها یمكن التي األهداف وضع هو البرنامج إعداد خطوات أهم من
 من درس بكل الخاصة األهداف ثم للبرنامج العامة األهداف وهي، األهداف من نوعین على

 من االنتهاء بعد التالمذة إلیها یصل أن یتوقع التي المخرجات العامة األهداف وتمثل، الدروس
 .دراسة البرنامج وتطبیق أنشطته

  : التالیة الشروط األهداف صیاغة عند عيرو  وقد 

 .المطلوبة التعلیمیة الخبرات جوانب لجمیع شاملة تكون أن -

 .التحقیق وممكنة واقعیة تكون أن  -

 .وتنظیمه المحتوى تحدید في تفید بطریقة تصاغ أن  -

  :كتابة السیناریومرحلة -3-2

 .كتابة عناوین الوحدات والدروس في مقدمة البرنامج -

ت وتعلیمات تخص معلمة الصف قبل البدء باستخدام برنامج الوسائط وضع إرشادا -
المتعددة، ثم آلیة عرض المادة التعلیمیة، وكیفیة التحكم بالبرنامج، وقد وضعت مفاتیح 

تسمح بالتنقل  تحكم في أسفل كل شاشة تعلیمیة من شاشات برنامج الوسائط المتعددة
یاباً   .قائمة الرئیسة، إلى األمام، إلى الخلففي البرنامج، وهي ال بحریة ذهابًا وإ

كتابة عنوان كل درس من دروس البرنامج على شریحة منفصلة تحتوي على صورة  -
برازها من خالل استخدام األلوان والصور والخطوط بشكل  تعبر عن موضوع الدرس وإ

 .مناسب

  وضع األهداف السلوكیة في شریحة منفصلة في مقدمة كل درس من دروس البرنامج، -
 .والمتوقع تحققها بعد االنتهاء من الدرس
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معالجة كل درس من دروس برنامج الوسائط المتعددة على انه وحدة واحدة مصغرة  -
، ورسومات،  تحوي بشكل متسلسل أهدافًا خاصة، ومحتوى تعلیمیًا یتضمن صورًا

، ثم تقویمًا ختامیاً  ثرائیة، وتقویمًا تكوینیًا  .ومقاطع صوت، وأنشطة تعلیمیة وإ

  .التقویم على شكل فقرات اختیار من متعدد صیاغة -

  :مرحلة التنفیذ-4-2

قامت الباحثة بإعداد مجموعة الدروس لتعطى لتالمذة الصف الرابع األساسي اعتمادًا على 
تمت االستعانة بمبرمج مختص الذي استخدم البرامج  ولتصمیم برنامج الوسائط المتعددةالحاسوب، 

  :اآلتیة

  )Flash( برنامج -1

 )Adobe Photoshop(برنامج  -2

  )Word(ورد برنامج تحریر النصوص -3
  : تحدید األغراض الدراسیة وصوغها سلوكیاً -5-2

جاءت األهداف التعلیمیة بكل درس متالئمة مع النقاط التعلیمیة التي یتضمنها، ومغطیة كذلك 
یة موزعة على كامل لجمیع مستویات المجال المعرفي لتصنیف بلوم، وقد بلغ عدد األهداف التعلیم

  .هدفاً ) 450(الوحدات الدرسیة

  .یوضح األهداف التعلیمیة في كل درس وفق مستویاتها المعرفیة) 1(جدول
  )1( جدول

  ومجاالتها المئویة ونسبها الوسائط المتعددة برنامج في السلوكیة األهداف توزع

المجال 
  المهاري

المجال 
  الوجداني

 فةر مع فهم تطبیق تحلیل تركیب تقویم
عدد 

 األهداف
 

49  84  48 14 84 89 88 127 450 
 في األهداف مجموع

الوسائط  رنامجب
  لمجاالتها وفقاً  المتعددة

10.9%  18.7%  10.7% 3.1% 18.7% 19.8% 19.5% 28.2% 100% 
 في األهداف نسبة

   البرنامج
    

نسبة األهداف عند   100%  45%  10%  20%  10%  10%  5%
 بلوم
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  )2( جدول

 .ومجاالتها المئویة ونسبها الوسائط المتعددة برنامج فيمهارة االستماع ختبارات ال السلوكیة ألهدافا توزع

المجال 
  المهاري

المجال 
  الوجداني

 رفةمع فهم تطبیق تحلیل تركیب تقویم
عدد 

 األهداف
 مهارة االستماع

25  45  26 7 40 40 41 65 219 
 في األهداف مجموع

الوسائط  رنامجب
  لمجاالتها فقاً و  المتعددة

11.4%  20.5%  11.9% 3.1% 18.3% 18.3% 18.7% 29.7% 100% 
 في األهداف نسبة

   البرنامج
    

نسبة األهداف عند   100%  45%  10%  20%  10%  10%  5%
  بلوم

  )3( جدول

 .ومجاالتها المئویة ونسبها الوسائط المتعددة برنامج فيالختبارات مهارة القراءة  السلوكیة األهداف توزع

المجال 
  المهاري

المجال 
  الوجداني

 رفةمع فهم تطبیق تحلیل تركیب تقویم
عدد 

 األهداف
 مهارة القراءة

24  39  22 7 44 49 47 62 231 
 في األهداف مجموع

الوسائط  رنامجب
  لمجاالتها وفقاً  المتعددة

10.4%  16.9%  9.5% 3% 19% 21.2% 20.3% 26.8% 100% 
 في األهداف نسبة

   البرنامج
    

نسبة األهداف عند   100% 45%  10%  20%  10%  10%  5%
 بلوم

لوسائط ا برنامج في المعرفیة السلوكیة األهداف توزع یبین الذي )3 (و) 2( و) 1 (لو االجد من
 التي األهداف بتوزع ومقارنتهابشكل كلي ، ولمهارتي االستماع والقراءة كٍل على حدة،  المتعددة
  :یلي ما یتبین بلوم یقترحها

  .أكثر تقریبًا بضعف من البرنامج التعلیمي بلوم عند) معرفةال (لمستوى األولفي ا 

  . األهداف لدى توزیع بلوم ضعف من حیث العدد تعادلفي البرنامج فهي أما أهداف الفهم  

 . توزیع بلوموفي  البرنامج الحالي فهي تقریبًا واحدة فيمستوى التطبیق عند بلوم  

 .مج تعادل ضعف األهداف لدى توزیع بلومفي البرنامستوى التحلیل فهي  

 .مستوى التركیب فهي عند بلوم أكبر بضعفین مما هي علیه في البرنامج التعلیمي 
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  .تعادل ضعف األهداف لدى توزیع بلومفي البرنامج مستوى التقویم فهي  

 وبین) تطبیق -فهم -معرفة (وحتى لو تمت المقارنة بین المستویات الدنیا الثالث لألهداف 
قلیالً بتوزع األهداف عند بلوم لوجد أنها متقاربة ) تقویم -تركیب -تحلیل(المستویات العلیا الثالث 

وفي المستویات العلیا  ،)67.5 (وفي البرنامج  )%75 (فهي في المستویات الدنیا الثالث لدى بلوم 
  .)%32.5(البرنامج  فيو  )%25( لدى توزیع بلوم فهي

كل من الفهم والتحلیل ي في البرنامج التعلیمي عنه عند بلوم ف نالحظ أنه تم زیادة النسب
والتقویم ویكون ذلك لصالح البرنامج التعلیمي الذي ركز على هذه المستویات في تعلیم مادة القراءة 

   .، الن طبیعة المادة تستوجب ذلكفي كل من األهداف المتعلقة بمهارتي االستماع والقراءةوذلك 

  :ف المتعلقة بالجانب االنفعاليمستویات األهدا -ب
والحسي الحركي في برنامج ) االنفعالي(توزع األهداف السلوكیة في المجالین الوجداني 

  :الوسائط المتعددة
 ) 4( جدول

   الوسائط المتعددة برنامج في واألهداف الحسیة الحركیة )االنفعالیة(الوجدانیة  األهداف توزع
 المهارة  )االنفعالي(دانيالمجال الوج المجال الحسي الحركي

 االستماع هدف 45 هدف 25

  القراءة  هدف 39  هدف 24
  االستماع والقراءة  هدف 84  هدف 49

  :تصمیم أسالیب التغذیة الراجعة في برنامج الوسائط المتعددة-6-2

 أجل من مستمر، بشكل أدائه سیر عن بیانات أو بمعلومات الفرد تزوید هي: "الراجعة التغذیة
  ).257ص ،1999 الحیلة،".(األداء ذلك تعدیل على تهمساعد

تعزز اإلجابات عندما تكون صحیحة وتصححها عندما تكون " بأنها  :ها القال وصیامیعرفو 
في تحدید مسار المتعلمین المعلمین و كما أنها تقوم بدور مهم في عملیة ضبط سلوك . مغلوطة

ة متتابعة، وذلك من خالل تحدید جوانب القوة وتبین للتلمیذ مستوى تقدمه بصور . االتصال بینهما
، 2004القال، وصیام،(."من تحصیله وبیان الكیفیة التي یستطیع بها تنمیة مستویات هذا التحصیل

الراجعة لتالمذة الصف الرابع عینة البحث بأسالیب جذابة تثیر  التغذیةلذا قدمت الباحثة  ،)106ص
ال اإلجابة الصحیحة رسوم وأشكال حر على الشاشة في حماسة التلمیذ لمواصلة التعلم، كأن تظه

توحي بالنجاح والتفوق لینتقل بعد ذلك إلى المرحلة اآلتیة، وفي حال اإلجابة الخاطئة یظهر على 
  .       الشاشة أشكال تشیر إلى عدم الرضا عن اإلجابة، لیعود التلمیذ إلى السؤال ویبدأ من جدید
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  :ج الوسائط المتعددةتصمیم معلومات دلیل برنام-7-2

قامت الباحثة بتصمیم دلیل برنامج الوسائط المتعددة، حیث وفر الدلیل معلومات تفصیلیة عن 
  :، وتضمن محتواه ما یأتيالبرنامج

تقدم معلومات حول طبیعة برنامج الوسائط المتعددة، وتوضح مفهوم : النظرة الشاملة -
 .البرنامج، واألفكار الرئیسة لموضوعاته

 .وضحت فیه الباحثة مكونات البرنامج :برنامج الوسائط المتعددةفهرس   -

 .االختبار القبلي والبعدي لبرنامج الوسائط المتعددة  -

 .االختبارات المرحلیة لدروس برنامج الوسائط المتعددة   -

وضحت فیه الباحثة األهداف العامة واألهداف : أهداف برنامج الوسائط المتعددة  -
 .سائط المتعددةالسلوكیة لبرنامج الو 

 .دلیل الدروس في برنامج الوسائط المتعددة -

  .دلیل المعلمة في استخدام برنامج الوسائط المتعددة -

  :تطویرمرحلة ال -8-2

من أعضاء  على مجموعة من السادة المحكمین الوسائط المتعددة برنامج ت الباحثةعرض
، وذلك )1(ناهج وطرائق التدریس ملحقمن قسم الم في كلیة التربیة بجامعة دمشق الهیئة التدریسیة 

وتقدیم المالحظات التي من شأنها أن تسهم في إغناء البرنامج، وتطویره، وتالفي  هلبیان الرأي فی
  :نقاط الضعف، وجعله صالحًا للتطبیق، وبهدف التحقق من اآلتي

 .المتعددة الوسائط برنامج إخراج أسلوب - 1

 .مناسبة محتویات دلیل البرنامج - 2

 .لمادة اإلثرائیةمناسبة ا - 3

 .أسلوب عرض المادة العلمیة - 4

 .العلمیة للمادة الداعمة الصور مناسبة - 5

 .البرنامج في المقترحة التقویم أسالیب مناسبة - 6

 .الراجعة التغذیة تقدیم أسالیب مناسبة - 7
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 .المتعلمین بین الفردیة الفروق مراعاة في البرنامج تصمیم مناسبة - 8

 .الستماع والقراءةا مهارتي تعلیم في البرنامج مناسبة - 9

 .المتعلمین اهتمام إثارة على البرنامج قدرة -10

 .البرنامج في واأللوان الرسوم توافر -11

 .التعلیم في الحماسة من الراجعة للتغذیة المرافق الصوت مناسبة -12

 .القراءة سهلة ونصوصها البرنامج شاشات عبارات -13

 .البرنامج في مناسب النصوص كتابة خط حجم -14

 .التعلیم لتقویة مساعدة التقویمیة و لبنائیةا االختبارات طبیعة -15

 .البرنامج في واأللعاب التشویقیة العناصر -16

 .للتالمیذ العمري المستوى مع العرض طریقة -17

 .البرنامج خالل من ملل بدون التالمیذ تعلم -18

 .استخدامهفي  البرنامج دلیل االستفادة من -19

  .درس لك بدایة في المذكورة السلوكیة األهداف البرنامج مراعاة -20

  ):وفقًا لتوصیات السادة المحكمین( وفیما یلي أهم المالحظات 

 ..اختصار بعض الشاشات -

 .حذف بعض الصور لعدم تأدیتها الهدف المحدد لها -

  :التجریبمرحلة  -9-2
بعد إجراء التعدیالت الالزمة على برنامج الوسائط المتعددة استنادًا إلى مالحظات السادة 

وتلمیذة من  تلمیذاً ) 25(ة بتجریب البرنامج على عینة استطالعیة مكونة منالمحكمین، قامت الباحث
للتحقق من خلو  البحث الحالي، وذلك عینةقبل إجراء التجربة على   ،)فیصل دیب ( تالمذة مدرسة

تالمذة  ( المستهدفة،البرنامج من أخطاء فنیة أو علمیة، ومعرفة مدى مناسبتها للفئة العمریة 
، ومدى مناسبة الفترة الزمنیة إلعطاء كل درس من دروس )ن التعلیم األساسيالصف الرابع م

عن معرفة الصعوبات والمعیقات التي تواجه معلمة الصف  الً برنامج الوسائط المتعددة فض
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 عینةوالتالمذة التي تواجههم في أثناء التطبیق، وذلك من أجل تعدیلها وتصویبها قبل عرضها على 
  .البحث الحالي

  م17/9/2012التجربة االستطالعیة بتاریخ  بدأت
شرحت الباحثة لمعلمة الصف طریقة التعلیم بوساطة برنامج الوسائط المتعددة، وقد سارت  

  :عملیة التعلیم في التجربة االستطالعیة على النحو اآلتي
 .ةالباحثة مع تالمذة العینة االستطالعیة لتعریفهم بماهیة برنامج الوسائط المتعدد التقاء -

تطبیق استبانة رأي تالمذة الصف الرابع في مادة القراءة  وبطاقة مالحظة االستماع  -
والقراءة، واالختبار التحصیلي القبلي على التالمذة قبل البدء في تنفیذ البرنامج وذلك 

 م17/9/2012یوم االثنین في 

لتي البدء بتدریس الدروس، وفي أثناء التدریس كانت الباحثة تدون المالحظات ا -
 .تسترعي انتباهها من نقاط غامضة، واستفسارات من قبل التالمذة

حساب الزمن الالزم لتنفیذ االختبار، وذلك بتسجیل زمن انتهاء أول تلمیذ وآخر تلمیذ  -
 .عن أسئلتهمن اإلجابة 

  :وبناًء على نتائج التجربة االستطالعیة تم التوصل إلى ما یأتي
واضحة في أثناء التعلیم ببرنامج الوسائط ف بعض النقاط الغامضة وغیر التعرّ  -

 .المتعددة

 .تقدیر الزمن الالزم لتعلیم الدروس -

ضبط واختصار بعض األنشطة في تنفیذ الدروس، لتتناسب مع الزمن المخصص  -
 .للحصة الدرسیة

في ضوء آراء السادة المحكمین وتطبیق البرنامج على عینة استطالعیة، أصبح البرنامج جاهز 
 ).3(ملحق. ى عینة البحثللتطبیق عل

  :االختبار التحصیلي: األداة الثالثة
عرف التحصیل بأنه  مدة في والنوعیة الكمیة الناحیة من ما لعمل الصف في الطالب انجاز": یُ

  .)Webster,1998: 9(." محدودة
  :تحدید الهدف العام لالختبار -3-1 

الوسائط ر التحصیلي لبرنامج والهدف من االختبا، لكل أداة هدف معین تسعى إلى تحقیقه
قیاس تحصیل مهارتي االستماع والقراءة لتالمذة الصف الرابع األساسي في مادة هو ، المتعددة

ف فاعلیة برنامج الوسائط المتعددة في تحقیق األهداف التعلیمیة المحددة له، وقد  القراءة، وذلك لتعرّ
  .روعي في أسئلة االختبار جمیع المستویات المعرفیة
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 مسـتوى تحدیـد إلـى ویهـدف بـدئها، قبـل التعلیمیـة العملیـة تقـویم علـى یقـوم" :القبلـي الختبـارا -1
ــه البــــدء ومســـتوى المتعلمــــین، األفــــراد اســـتعداد ــون،".(بــ ــى هــــدفیو ).344،ص2001 زیتـ  إلــ

في مستوى التحصیل قبل البـدء  التجریبیة والضابطة بین المجموعتین التكافؤف مستوى تعرّ 
 .بالتجریب

 وفیـــه جنـــب، إلـــى  جنبـــاً  التـــدریس عملیـــة یـــالزم مســـتمر تقـــویم :البعـــدي المباشـــراالختبـــار  -2
 علیمــات،".(بــأول أوالً  التربــوي المســار تصــحیح فــي تفیــده راجعــة تغذیــة علــى المعلــم یحصــل

ــة، وأبــــو ــ ــتماع  و).338ص ،2001 جالل ــي مهــــارتي االســ ــــى قیــــاس التحصــــیل فــ یهــــدف إل
رس القراءة مباشرة ببرنامج الوسائط المتعـددة بعد انتهاء معلمة الصف من تدریس دوالقراءة 

 .بالنسبة للمجموعة التجریبیة، والطریقة العادیة بالنسبة للمجموعة الضابطة
 التعلمیـة التعلیمیـة العملیـة تقـویم مبـدأ علـى الختـامي التقویم یقوم"  :االختبار البعدي المؤجل -3

ـــة التعلیمیـــة ألهـــدافا مـــن تحقیقـــه تـــم مـــا مقـــدار معرفـــة إلـــى ویهـــدف انتهائهـــا، بعـــد  والتربوی
 مـع التعامـل ختـام فـي یجـري مـا بأنـه" یعـرف كمـا ).345ص ،2001 زیتون،( ". المنشودة
 ،1991 عمیـــرة،".( شـــامالً  تقـــدیراً  تطبیقـــه اكتمـــل أن بعـــد أثـــره لتقـــدیر البرنـــامج، أو المـــنهج

اس یهــدف إلــى قیــو ، فــي برنــامج الوســائط المتعــددة هــو نفــس االختبــار القبلــيو ).261ص
 . مدى احتفاظ التالمذة في المجموعتین التجریبیة والضابطة بالمعلومات التي درسوها

  :إعداد جدول مواصفات االختبار-3-2
  :Table of Specificationsبناء جدول المواصفات 

یمثل جدول المواصفات مخططًا لتوزیع فقرات أداة القیاس في ضوء توزیع أقسام المحتوى 
وهنا تظهر أهمیة كل جزء من أجزاء المدى . هداف التي یقیسها االختبارالسلوكي ومجموعة األ

والشك أن األهداف تصنف في بعد معرفي، أو وجداني، . السلوكي للسمة وكل هدف یتوقع تحقیقه
في توزیع الفقرات على األهداف من جهة، وعلى  نأو مهاري، ومن المفروض أن یكون هناك تواز 

  .من جهة أخرى) سلوكيالمدى ال (أقسام المحتوى 
وتبرز الفائدة الرئیسة المتوخاة من بناء جدول المواصفات في ضرورة أن تمثل أداة القیاس 

في حالة اختبار القدرات أو  (أو المدى السلوكي ) في حالة اختبار التحصیل (المحتوى الدراسي 
ء صورة مفصلة كما یمكن أن یساعد جدول المواصفات في إعطا. بأفضل صورة ممكنة) السمات

، 2004النبهان،  (ألداة القیاس تفید مراجعي االختبار ومستخدمیه وفي حالة االختبارات التحصیلیة 
  ).76ص 
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  :مستویات األهداف المعرفیة - أ
األهداف التربویة إلى ستة مستویات جعل لكل مستوى ) ( Bloom 1956عندما صنف بلوم 

المعرفة،  (العملیات العقلیة تختلفا عما سواها، وهي من هذه المستویات أسئلة تتطلب نوعًا من 
  ).الفهم، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقویم

فإذا أراد المعلم الوقوف على مدى تذكر الطلبة لحقائق مقررة  :Knowledge أسئلة المعرفة
ف   .في الدرس فال بد له من أن یسأل أسئلة تذكر أو تعرّ

ا أراد المعلم من المتعلمین تنظیم الحقائق أو االختیار إذ Comprehension: أسئلة الفهم
  .المناسب، أو الموازنة یلجأ إلى أسئلة مستوى الفهم

تستخدم أسئلة التطبیق عندما یكون الهدف تشجیع الطلبة : Application أسئلة التطبیق
  .على تطبیق المعلومات التي اكتسبوها كي یصلوا إلى حل مسألة

عندما یكون الهدف التعلیل فإن تحلیل المعلومات تستخدم لتحلیل : Analysis أسئلة التحلیل
  .الدوافع، واألسباب والمسوغات لحادثة معینة

الهدف من هذه األسئلة هو مساعدة الطالب على تشكیل : Synthesis أسئلة التركیب
  .العالقات وربط األفكار معًا بطرق جدیدة أو مبتكرة

ا كان الهدف هو تهیئة األجواء التعلیمیة الكساب الطلبة إذ: Evaluation أسئلة التقویم
. القدرة على االختیار عن طریق الحكم فإن أسئلة التقویم تكون مساعدة للوصول إلى هذا الهدف

القال، وناصر، (مع العلم أن إجابات أسئلة التقویم ال یمكن أن یكون لها إجابات صحیحة واحدة 
  ). 205- 203، ص 2006

 االختبار شمله الذي المحتوى وعناصر الوسائط المتعددة، لبرنامج التعلیمیة ألهدافا تحدید بعد
 الوسیلة المواصفات جدول یمثل حیث االختبار مواصفات جدول في وجمعها تنظیمها، من البد كان

 یعد كما االختبار، یقیسه الذي الدراسي المحتوى بعناصر مباشرة التعلیمیة األهداف لربط المالئمة
 جمیعا وتغطیتها المختلفة، المحتوى وعناصر المتنوعة، التعلم نواتج لیقیس لالختبار الوحید مانالض

ص  ،2012 میخائیل،(لالختبار التمثیلي الصدق أو المحتوى، صدق یؤمن مما متوازنة، بصورة
196.(  
 واضـع عـن النظـر بغـض یسـتحقه الـذي النسـبي الـوزن هدف كل إعطاء في المواصفات جدول ویفید

 علـى االختبـار واضع إلزام خالل من لالختبار المحتوى صدق تأسیس في فعالة أداة ویعد االختبار،
 التعلیمیـــة األهـــداف جمیـــع وعلـــى جهـــة، مـــن وعناصـــره المحتـــوى أجـــزاء مختلـــف علـــى أســـئلته توزیـــع

  ). 316ص  ،2012 میخائیل، ( أخرى جهة من المحتوى بهذا المتصلة
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 ألهــداف النسـبي الـوزن تحدیـد تـم أن بعـد التحصـیلي لالختبـار تالمواصـفا لجـدول عـرض یلـي وفیمـا
  : اآلتیة للمعادلة وفقاً  المستویات من مستوى كل

الوزن النسبي لكل 
  مستوى

=  
  مستوى كل في األهداف عدد

×100  
  المستوى في لألهداف الكلي المجموع

:التالیة للمعادلة وفقاَ  الدروس من درس لكل النسبي الوزن حساب وتم  

  =  الوزن النسبي للدرس
  مجموع أهداف الدرس

×100  
  المجموع الكلي لألهداف

   )5(جدول

  االستماع لمهارة التحصیلي االختبار مواصفاتجدول 

الدرس   المستوى
  األول

الدرس 
  الثاني

الدرس 
  الثالث

الدرس 
  الرابع

الدرس 
  الخامس

الدرس 
  السادس

الدرس 
  السابع

الدرس 
  الثامن

الدرس 
  التاسع

رس الد
  العاشر

الدرس 
الحادي 
  عشر

الوزن   المجموع
النسبي 
لكل 
  مستوى

  %22.5  67  3  9  5  13  5  2  4  10  6  5  5  التذكر
  %14.18  41  3  5  2  6  2  -  3  5  4  8  3  الفهم

  %13.84  40  3  5  2  6  2  -  2  5  4  8 3  التطبیق
  %13.84  40  3  5  2  6  2  -  2  5  4  8  3  التحلیل
  %2.42  7  -  -  -  4  -  -  -  -  -  3  -  التركیب
  %9  26  1  5  3  1  3  2  3  4  2  -  2  التقویم

  %15.57  45  3  5  4  6  5  1  2 5  4  8  2  الوجداني
  %8.65  25  6  2  3  3  1  -  2  -  3  4  1  المهاري
  %100  289  22  36  21  45  20  5  18  32  27  44  19  المجموع
الوزن 
 النسبي

  لكل درس

6.57
%  

15.22
%  

9.34
%  

11.07
%  

6.22
%  

1.73
%  

6.92
%  

15.57
%  

7.26
%  

12.4
5%  

7.61
%  

100%  

 وزن مجتمعةً  نالت) التطبیق -الفهم -التذكر(  الدنیا بلوم مستویات أن )5( الجدول من یتضح
) التقویم - التركیب - التحلیل( العلیا بلوم لمستویات النسبي الوزن من أكبر وهو%) 50.52( نسبي
 نال كما ،%)15.57( نسبي وزن الوجداني المجال نال بینما ،%)25.26( مجتمعةً  نالت التي

 نسبي بوزن تمثیالً  الدروس أكثر الثاني الدرس كان كما ،%)8.65( النسبي الوزن المهاري المجال
 تمثیالً  األقل السادس الدرس كان بینما ،%)15.5( نسبي بوزن الثامن الدرس یلیه ،%)15.22(

  %)1.73( نسبي بوزن للدروس
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  )6(جدول 

 قراءةال لمهارة التحصیلي االختبار مواصفاتجدول 

الدرس   المستوى
  األول

الدرس 
  الثاني

الدرس 
  الثالث

الدرس 
  الرابع

الدرس 
  الخامس

الدرس 
  السادس

الدرس 
  السابع

الدرس 
  الثامن

الدرس 
  التاسع

الدرس 
  العاشر

الدرس 
الحادي 
  عشر

الوزن   المجموع
النسبي 
لكل 
  مستوى

  %21.1  62  3  3  11  5  4  4  10  5  4  4  9  التذكر
  %15.98  47  3  3  9  4  -  2  8  2 5  2  9  الفهم

  %16.66  49  5  1  9  3  1  2  6  3  4  3  9  التطبیق
  %14.65  44  3  1  9  3  -  2  8  3  4  2  9  التحلیل
  %2.38  7  3  -  -  -  1  -  -  -  -  2  1  التركیب
  %7.48  22  -  4  2  2  4  2  2  4  -  2 -  التقویم

  %13.26  39  2  3  5  1  4  3  6  4  4  2  5  الوجداني
  %8.16  24  2  2  3  1  1  -  6  1  2  1  5  المهاري
  %100  294  21  17  48  19  15  15  49  22  23  18  47  المجموع
الوزن 
 النسبي

  لكل درس

15.98
% 

6.12
%  

7.82
%  

7.48
%  

16.66
%  

5.1%  5.1%  6.46
%  

16.32
%  

5.78
%  

7.14
%  

100%  

 وزن مجتمعةً  نالت) التطبیق -الفهم -التذكر(  الدنیا بلوم مستویات أن )6( الجدول من یتضح
) التقویم - التركیب - التحلیل( العلیا بلوم لمستویات النسبي الوزن من برأك وهو%) 53.72( نسبي
 نال كما ،%)13.26( نسبي وزن الوجداني المجال نال بینما ،%)24.51( مجتمعةً  نالت التي

 بوزن تمثیالً  الدروس أكثر الخامس الدرس كان كما ،%)8.16( النسبي الوزن المهاري المجال
 السادس الدرسان كان بینما ،%)16.32( نسبي بوزن التاسع رسالد یلیه ،%)16.66( نسبي

 %).5.1( نسبي بوزن للدروس تمثیالً  األقل  والسابع
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  )7(جدول

  قراءةال و االستماع تيلمهار  التحصیلي االختبار مواصفاتجدول 
الدرس   المستوى

  األول
الدرس 
  الثاني

الدرس 
  الثالث

الدرس 
  الرابع

الدرس 
  الخامس

الدرس 
  دسالسا

الدرس 
  السابع

الدرس 
  الثامن

الدرس 
  التاسع

الدرس 
  العاشر

الدرس 
الحادي 
  عشر

الوزن   المجموع
النسبي 
لكل 
  مستوى

  %21.78  127  6  12  16  18  9  6  14  13 10  9  14  التذكر
  %15.1  88  6  8  11  10  2  2  11  7  9  10  2  الفهم

  %15.26  89  8  6  11  9  3  2  11  8  8  11  12  التطبیق
  %14.41  84  6  6  11  9  2  2  10  8  8  10  12  التحلیل
  %2.4  14  3  -  -  4  1  -  -  -  -  5  1  التركیب
  %8.23  48  1  9  5  3  7  4  5  8  2  2  2  التقویم

  %14.41  84  5  8  9  7  9  4  8  9 8  10 7  الوجداني
  %8.4  49  8  4  6  4  2  -  8  1  5  5  6  المهاري
  %100  583  43  53  69  64  35  20  67  54  50 62  66  المجموع
الوزن 
 النسبي

  درس لكل

11.32
%  

10.63
% 

8.57
%  

9.26
%  

11.49
%  

3.43
%  

6%  10.97
%  

11.83
%  

9.1%  7.37
%  

100%  

 وزن مجتمعةً  نالت) التطبیق -الفهم -التذكر(  الدنیا بلوم مستویات أن )7( الجدول من یتضح
) التقویم - التركیب - التحلیل( العلیا بلوم لمستویات النسبي الوزن من أكبر وهو%) 52.14( نسبي
 نال كما ،%)14.41( نسبي وزن الوجداني المجال نال بینما ،%)25.04( مجتمعةً  نالت التي

 نسبي بوزن تمثیالً  الدروس أكثر تاسعال الدرس كان كما ،%)8.4( النسبي الوزن المهاري المجال
 األقل  السادس الدرس كان بینما ،%)11.49( نسبي بوزن خامسال الدرس یلیه ،%)11.83(

  %).3.43( نسبي بوزن للدروس تمثیالً 
  :التالیة المعادلة وفق تعلیمي هدف لكل المئویة النسبة حساب تم كما*

  =النسبة المئویة للهدف   
  الدرس في التعلیمیة لألهداف الكلي المجموع  100×  الدرس في التعلیمي الهدف عدد
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  )8(جدول
  )االستماع مهارة( درس كل في تعلیمي هدف لكل المئویة النسبة

  

  المستوى

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  األول

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الثاني

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الثالث

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الرابع

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الخامس

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  السادس

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  السابع

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الثامن

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  التاسع

 ةنسب
 في الهدف

 الدرس
  العاشر

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
 الحادي
  عشر

  %13.63  %25  %23.81  %28.9  %25  %40  %22.22  %25  %22.22  %11.4  %26.31  التذكر

  %13.63  %13.89  %9.52  %13.3  %10  %0  %16.67  %15.62  %14.81  %18.18  %15.8  الفهم

  %13.63  %13.89  %9.52  %13.3  %10  %0  %11.11  %15.62  %14.81  %18.18  %15.8  التطبیق

  %13.63  %13.89  %9.52  %13.3  %10  %0  %11.11  %15.62  %14.81  %18.18  %15.8  التحلیل

  %0  %0  %0  %8.9  %0  %0  %0  %0  %0  %6.81  %0  التركیب

  %4.54  %13.89  %14.28  %2.22ِ  %15  %40  %16.7  %12.5  %7.41  %0  %10.52  التقویم

  %13.63  %13.89  %19.5  %11.11  %25  %20  %11.11  %15.62  %14.81  %18.18  %10.52  الوجداني

  27.27  %5.56  %14.28  %6.7  %5  %0  %11.11  %0  %11.11  %9.09  %5.26  المهاري

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100 %100  %100  المجموع

  : أن )8( الجدول خالل من یتبین
%) 0( نسبة أدنى لتركیبا مستوى نال بینما ،%)26.31( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .األول الدرس في
 نسبة أعلى نالوا الوجداني والمجال والتحلیل والتطبیق والتركیب الفهم مستویات 
 .الثاني الدرس في%) 0( نسبة أدنى التقویم مستوى نال بینما ،%)18.18(
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)22.22( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .الثالث الدرس في
 والمجال التركیب مستوى من كل نال بینما ،%)25( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .الرابع الدرس في%) 0( نسبة أدنى المهاري
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%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)22.22( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .الخامس الدرس في

 والتطبیق الفهم مستویات نالت بینما ،%)40( نسبة أعلى ناال والتقویم التذكر مستوى 
 .السادس الدرس في%) 0( نسبة أدنى المهاري والمجال والتركیب والتحلیل

 أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)25( نسبة أعلى ناال الوجداني والمجال التذكر مستوى 
 .السابع الدرس في%) 0( نسبة

%) 2.22( نسبة أدنى التقویم مستوى نال ابینم ،%)28.9( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .الثامن الدرس في

%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)23.81( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .التاسع الدرس في

 في%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)25( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .العاشر الدرس

%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)27.27( نسبة أعلى نال المهاري المجال 
 .عشر الحادي الدرس في

  )9(جدول

  )القراءة مهارة( درس كل في تعلیمي هدف لكل المئویة النسبة 

  

  المستوى

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  األول

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الثاني

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الثالث

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  لرابعا

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  الخامس

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  السادس

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  السابع

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  الثامن

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  التاسع

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  العاشر

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
 الحادي
  عشر

  %14.28  %17.64  %22.91  %26.13  %26.67  %26.67  %20.41  %22.72  %17.39  %22.22  %19.15  التذكر

  %14.28  %17.64  %18.75  %21.05  %0  %13.33  %16.32  %9.09  %21.74  %11.11  %19.15  الفهم

  %23.81  %5.88  %18.75  %15.79  %6.67  %13.33  %18.37  %13.63  %17.39  %16.67  %19.15  التطبیق

  %14.28  %5.88  %18.75  %15.79  %0  %13.33  %16.32  %13.63  %17.39  %11.11  %19.15  التحلیل

  %14.28  %0  %0  %0  %6.67  %0  %0  %0  %0  %11.11  %2.12  التركیب
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  %0  %23.53  %4.16  %10.52  %26.67  %13.33  %4.08  %18.18  %0  %11.11  %0  التقویم

  %9.52  %17.64  %10.14  %5.26  %26.67  %20  %12.24  %18.18  %17.39  %11.11  %10.64  الوجداني

  %9.52  %11.74  %6.25  %5.26  %6.67  %0  %12.24  %4.54  %8.69  %5.56  %10.64  المهاري

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  المجموع

  : أن )9( الجدول خالل من یتبین
 مستوى نال بینما ،%)19.15( نسبة أعلى نالوا والتحلیل والتطبیق والفهم التذكر مستویات 

 .ولاأل الدرس في%) 0( نسبة أدنى التقویم
 نسبة أدنى المهاري المجال نال بینما ،%)22.22( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .الثاني الدرس في%) 5.56(
 نسبة أدنى والتقویم التركیب مستویا نال بینما ،%)21.74( نسبة أعلى نال الفهم مستوى 
 .الثالث الدرس في%) 0(
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)22.72( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .الرابع الدرس في
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)20.41( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .الخامس الدرس في
 المهاري والمجال التركیب مستوى نال بینما ،%)26.67( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .السادس الدرس في%) 0( نسبة أدنى
 نسبة أدنى التحلیل الفهم مستویا نال بینما ،%)26.67( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .السابع الدرس في%) 0(
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)16.13( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .الثامن الدرس في
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)22.91( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .التاسع الدرس في
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)23.53( نسبة أعلى نال التقویم مستوى 

 .العاشر الدرس في
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%) 0( نسبة أدنى التقویم مستوى نال بینما ،%)23.81( نسبة أعلى نال التطبیق مستوى 
 .عشر الحادي الدرس في

  )10(جدول

  )معاً  واالستماع القراءة مهارة( رسد كل في تعلیمي هدف لكل المئویة النسبة 

  

  المستوى

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  األول

 نسبة
 في الهدف
 الدرس
  الثاني

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الثالث

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  الرابع

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  الخامس

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  السادس

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  السابع

 نسبة
 الهدف
 في

 الدرس
  نالثام

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  التاسع

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
  العاشر

 نسبة
 في الهدف

 الدرس
 الحادي
  عشر

  %14.28  %22.64  %23.19  %28.12  %25.71  %30  %20.89  %24.07  %20  %14.52  %21.21  التذكر

  %14.28  %15.09  %11.46  %15.62  %5.71  %10  %16.41  %12.96  %18  %16.13  %18.18  الفهم

  %19.05  %11.32  %11.46  %14.1  %8.57  %10  %16.41  %14.81  %16  %17.74  %18.18  التطبیق

  %14.28  %11.32  %46..11  %14.1  %5.71  %10  %14.92  %14.81  %16  %16.13  %18.18  التحلیل

  %7.14  %0  %0  %6.25  %2.85  %0  %0  %0  %0  %8.1  %1.51  التركیب

  %0  %16.98  %7.24  %4.68  %20  %20  %7.46  %14.81  %4  %3.22  %3.03  التقویم

  %11.9  %15.09  %13.04  %10.93  %25.71  %20  %11.94  %16.67  %16 %16.13  %10.61  الوجداني

  19.05  %7.54  %8.69  6.25  %5.71  %0  %11.94  %1.85  %10 %8.1  %9.09  المهاري

  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  المجموع

  : أن )10( الجدول خالل من یتبین
 نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)21.21( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .األول الدرس في%) 1.51(
 نسبة أدنى التقویم مستوى نال بینما ،%)17.74( نسبة أعلى نال التطبیق مستوى 
 .الثاني الدرس في%) 3.22(
 في%) 0( سبةن أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)20( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .الثالث الدرس
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%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)24.07( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .الرابع الدرس في

%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)20.89( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .الخامس الدرس في

 أدنى المهاري والمجال التركیب مستوى نال بینما ،%)30( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .السادس الدرس في%) 0( نسبة

 التركیب مستوى نال بینما ،%)25.71( نسبة أعلى ناال الوجداني والمجال التذكر مستوى 
 .السابع الدرس في%) 2.85( نسبة أدنى

 نسبة أدنى التقویم مستوى نال بینما ،%)28.12( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 
 .الثامن الدرس يف%) 4.68(
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)23.19( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .التاسع الدرس في
%) 0( نسبة أدنى التركیب مستوى نال بینما ،%)22.64( نسبة أعلى نال التذكر مستوى 

 .العاشر الدرس في
 التقویم مستوى نال بینما ،%)19.05( نسبة أعلى ناال المهاري والمجال التطبیق مستوى 

 .عشر الحادي الدرس في%) 0( نسبة أدنى
  :القبلي والبعدي المؤجل لالستماع إعداد االختبار التحصیلي

  :الهدف من اختبار االستماع القبلي والبعدي المؤجل-1

بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في  التكافؤف مستوى یهدف االختبار القبلي إلى تعرّ 
بدراسة مادة القراءة ببرنامج الوسائط المتعددة لتحصیل في مهارة االستماع قبل البدء مستوى ا

  .  بالنسبة للمجموعة التجریبیة، ودراسة مادة القراءة بالطریقة العادیة بالنسبة للمجموعة الضابطة

ة أما االختبار البعدي المؤجل یهدف إلى قیاس مدى احتفاظ التالمذة في المجموعتین التجریبی
بعد دراسة مادة القراءة ببرنامج الوسائط المتعددة بالنسبة  والضابطة بالمعلومات التي درسوها

  . للمجموعة التجریبیة ودراسة مادة القراءة بالطریقة العادیة بالنسبة للمجموعة الضابطة
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  :األولیة لالختبار الصورةإعداد -2
  :حاولت الباحثة عند صوغ العبارات مراعاة ما یأتي

 .ترتبط مع األهداف السلوكیة أن 

 .أن تكون مناسبة للمحتوى وتقیس ما وضعت لقیاسه 

 .التالمذةأن تكون مناسبة لمستوى  

 .وضوح األسئلة وتجنب غموضها 

تعطى درجة واحدة لكل سؤال ، سؤاالً  )17(القبلي والبعدي المؤجل االستماع أسئلة اختبار بلغت
وتكون من  جة في حال كانت اإلجابة خاطئة،، وال یعطى أي در إذا كانت اإلجابة صحیحة

  :مجموعة من األسئلة اتخذت األشكال التالیة
  .ملء الفراغ -صح وخطأ  - من متعدداختیار 

  :االختبارصدق -3
) 1(مجموعة من المحكمین ملحققامت الباحثة بعرض االختبار بصورته األولیة على  

وضع من أجله، ومدى انتمائه للمستوى  الستطالع آرائهم حول مدى قیاس كل سؤال للهدف الذي
 المفردات، وفي لصیاغة اللغویة والدقة االختبار، مفردات المحدد من مستویات بلوم الستة، ووضوح

المستوى  مع لتتناسب األسئلة بعض صیاغة تعدیل تم المحكمون أبداها التي المالحظات ضوء
  :يوقد تلخصت مالحظات السادة المحكمین بما یأت الخاص بها
 .ضرورة تعدیل بعض البنود لتالئم المستویات المعرفیة التي حددت لها -

 .تغییر بعض بدائل اإلجابة لضعفها وسهولة استبعادها من قبل التلمیذ -

 .تحتمل أكثر من إجابةالبدائل في بعض األسئلة  -

 : ثبات نتائج اختبار االستماع القبلي والبعدي المؤجل-4

  :طرق عدة وهيب االختبارم التحقق من ثبات ت

  Alpha coefficientباستخدام معامل كرونباخ ألفا -1

یطلق على هذه الطریقة فـي حسـاب معامـل الثبـات بمعامـل ألفـا أو معامـل كرونبـاخ ألفـا وهـي   
ــوعیة ـــــر الموضــــ ــــوعیة وغیـ ــرات الموضــ ــارات ذات الفقــــ ــات لالختبــــ ــــل الثبــــ ــاد معامــ ـــي إیجــــ ـــــتخدم فـــ  تسـ

 درجـة أن تبـین حیـث كرونبـاخ ألفـا اختبـار استخدام تم ).270، ص2007عباس، نوفل وآخرون،  (
 .عالیة ثبات درجة تعطي وهي ،)0.829= ( الثبات
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  :طریقة التجزئة النصفیة-2  
 فیما االرتباط دراسة ثم نصفین إلى االختبار تجزئة أي النصفیة التجزئة طریقة استخدام تم

 درجة تعطي درجة وهي) 0.875( االرتباط درجة أعطت حیث بیرسون، اختبار باستخدام بینها
 .اإلحصائیة المعاییر وفق جیدة ثبات

 :)صدق االتساق الداخلي( التمییزي الصدق-3

تم التأكد من صدق االتساق الداخلي باستخدام اختبار بیرسون لدراسة االرتباط بین بنود 
توى الداللة المقیاس والمجموع الكلي له نجد أن جمیع البنود قد أعطت مستوى داللة أصغر من مس

   .وهذا یؤكد وجود اتساق بین البنود والمجموع الكلي )0.05(االفتراضي 
  )11(جدول 

 صدق االتساق الداخلي باستخدام اختبار بیرسون لدراسة االرتباط بین بنود المقیاس والمجموع الكلي
  القرار مستوى الداللة  درجة االرتباط  العینة  السؤالرقم 

  دالة 000. **642. 25  1
 دالة 000. **701. 25  2
 دالة 000. **987. 25  3
 دالة 000. **814. 25  4
 دالة 000. **716. 25  5
 دالة 000. **987. 25  6
 دالة 001. **600. 25  7
 دالة 000. **716. 25  8
 دالة 008. **509. 25  9
 دالة 000. **755. 25  10
  دالة 000. **824. 25  11
  دالة 000. **801.  25  12
  دالة 000. **625.  25  13
  دالة 000. **692.  25  14
  دالة 000. **722.  25  15
  دالة 000. **721.  25  16
  دالة 000. **827.  25  17

  :تطبیق االختبارات على عینة استطالعیة-4
بعد إجراء جمیع التعدیالت الالزمة أصبح االختبار جاهز للتجربة االستطالعیة ویمكن تحدید 

  :بما یأتي االستطالعي التجریبأهداف 
 .معرفة مدى وضوح التعلیمات واألسئلة 
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 .التالمذةمناسبة األسئلة لمستوى  

 .دقیقة) 45(حساب الزمن الالزم لتطبیق االختبار، حیث استغرق تطبیق االختبار  

 .تحقیق الصدق الظاهري لالختبار 

الرابع األساسي في قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة من تالمذة الصف 
للتعلیم األساسي في مدینة دمشق غیر المشمولة في عینة البحث النهائیة، وقد  )فیصل دیب(مدرسة

  .  وتلمیذة اً تلمیذ) 25(وقع االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد تالمذة الشعبة األولى 
أما اختبار االستماع البعدي ، 17/9/2012یوم االثنین ختبار االستماع القبلي في اتم تطبیق 

    . 2012 /3/10 األربعاء یوم المؤجل تم تطبیقه في
 

في ضوء آراء المحكمین وتطبیق االختبار على عینة استطالعیة، : الصورة النهائیة لالختبار-5
، ملحق) 17(أصبح االختبار بصورته النهائیة مكونًا من االستماع  ختباراوالذي یضم ) 4(سؤاًال

  .ومفاتیح إجاباتها والبعدي المؤجلالقبلي 

  :القبلي والبعدي المؤجل القراءة اختبار
  :الهدف من االختبار-1

بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في  التكافؤمستوى  فیهدف االختبار القبلي إلى تعرّ 
ددة بالنسبة دراسة مادة القراءة ببرنامج الوسائط المتعمستوى التحصیل في مهارة القراءة قبل البدء ب

  . للمجموعة التجریبیة وبالطریقة العادیة بالنسبة للمجموعة الضابطة
البعدي المؤجل یهدف إلى قیاس مدى احتفاظ التالمذة في المجموعتین التجریبیة  أما االختبار

بعد انتهاء دراسة مادة القراءة ببرنامج الوسائط المتعددة بالنسبة  والضابطة بالمعلومات التي درسوها
 .بالطریقة العادیة بالنسبة للمجموعة الضابطةللمجموعة التجریبیة و 

  :حاولت الباحثة عند صوغ العبارات مراعاة ما یأتي :إعداد االختبار بصورته األولیة-2
 .التالمذةأن تكون مناسبة لمستوى  

 .وضوح األسئلة وتجنب غموضها 

، تعطى درجة واحدة لكل سؤال سؤ  )16(القبلي والبعدي المؤجل القراءة أسئلة اختبار بلغت اًال
ن من وتكوّ  وال یعطى أي درجة في حال كانت اإلجابة خاطئة، ،إذا كانت اإلجابة صحیحة
  . شكل اختیار من متعددمجموعة من األسئلة اتخذت 

  :االختبارصدق -3
) 1(مجموعة من المحكمین ملحققامت الباحثة بعرض االختبار بصورته األولیة على  

ائهم حول مدى قیاس كل سؤال للهدف الذي وضع من أجله، ومدى انتمائه للمستوى الستطالع آر 
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 المفردات، وفي لصیاغة اللغویة والدقة االختبار، مفردات المحدد من مستویات بلوم الستة، ووضوح
المستوى  مع لتتناسب األسئلة بعض صیاغة تعدیل تم المحكمون أبداها التي المالحظات ضوء

  :لخصت مالحظات السادة المحكمین بما یأتيالخاص بها وقد ت
 .ضرورة تعدیل بعض البنود لتالئم المستویات المعرفیة التي حددت لها -

 .تغییر بعض بدائل اإلجابة لضعفها وسهولة استبعادها من قبل التلمیذ -

 :القراءة القبلي والبعدي المؤجل ختبارا ثباتالتحقق من -4
  :وهي م التحقق من ثبات المقیاس بطرق عدةت

  Alpha coefficientباستخدام معامل كرونباخ ألفا -1
 درجة تعطي وهي ،)0.805= ( الثبات درجة أن تبین حیث كرونباخ ألفا اختبار استخدام تم  
 .عالیة ثبات

  :طریقة التجزئة النصفیة-2  
 مافی االرتباط دراسة ثم نصفین إلى االختبار تجزئة أي النصفیة التجزئة طریقة استخدام تم

 درجة تعطي درجة وهي) 0.821( االرتباط درجة أعطت حیث بیرسون، اختبار باستخدام بینها
 .اإلحصائیة المعاییر وفق جیدة ثبات

 :)صدق االتساق الداخلي( التمییزي الصدق-3
تم التأكد من صدق االتساق الداخلي باستخدام اختبار بیرسون لدراسة االرتباط بین بنود 

لكلي له نجد أن جمیع البنود قد أعطت مستوى داللة أصغر من مستوى الداللة المقیاس والمجموع ا
  .وهذا یؤكد وجود اتساق بین البنود والمجموع الكلي )0.05(االفتراضي

  ).12(جدول 
 صدق االتساق الداخلي باستخدام اختبار بیرسون لدراسة االرتباط بین بنود المقیاس والمجموع الكلي

  القرار  مستوى الداللة  ة االرتباطدرج  العینة  السؤالرقم 
  دالة 001. **0.587 25  1
 دالة 000. **667. 25  2
 دالة 000. **605. 25  3
 دالة 003. **530. 25  4
 دالة 000. **677. 25  5
 دالة 000. **751. 25  6
 دالة 000. **719. 25  7
 دالة 000. **688. 25  8
 دالة 000. **586. 25  9
 دالة 000. **673. 25  10
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  دالة 000. **693. 25  11
  دالة 000. **640.  25  12
  دالة 001. **552.  25  13
  دالة 000. **657.  25  14
  دالة 000. **651.  25  15
  دالة 000. **632.  25  16

بعد إجراء جمیع التعدیالت الالزمة أصبح  :تطبیق االختبار على عینة استطالعیة-5
  :بما یأتي التجریب االستطالعيالعیة ویمكن تحدید أهداف االختبار جاهز للتجربة االستط

 .معرفة مدى وضوح التعلیمات واألسئلة 

 .التالمذةمناسبة األسئلة لمستوى  

 .دقیقة) 45(حساب الزمن الالزم لتطبیق االختبار، حیث استغرق تطبیق االختبار  

 .تحقیق الصدق الظاهري لالختبار 

طالعیة على عینة من تالمذة الصف الرابع األساسي في قامت الباحثة بإجراء التجربة االست
غیر المشمولة في عینة  ،)منطقة المزة( للتعلیم األساسي في مدینة دمشق )فیصل دیب (مدرسة

البحث النهائیة، وقد وقع االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد تالمذة الشعبة األولى 
  . وتلمیذة اً تلمیذ) 25(

البعدي المؤجل تم  القراءةأما اختبار  ،م17/9/2012ختبار القراءة القبلي في تم تطبیق ا
    . 2012/ 3/10 األربعاء یوم تطبیقه في

  :الصورة النهائیة لالختبار-7 
في ضوء آراء السادة المحكمین وتطبیق اختبار القراءة على عینة استطالعیة، أصبح االختبار في 

 القبلي والبعدي المؤجل لقراءةا ختباراوالذي یضم ) 5(، ملحقالً سؤا) 16(صورته النهائیة مكون من
  .ومفاتیح إجاباتها

  :البعدي المباشر االستماع اختبار
  :الهدف من االختبار-1

یهدف إلى قیاس التحصیل في مهارة االستماع بعد انتهاء معلمة الصف من تدریس درس 
مجموعة التجریبیة، والطریقة العادیة بالنسبة القراءة مباشرة ببرنامج الوسائط المتعددة بالنسبة لل

  .للمجموعة الضابطة
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  :إعداد االختبار بصورته األولیة-2

یطبق كل اختبار بعد فرعیًا  اً اختبار  )11(المباشرالبعدي  االستماع اتاختبار عدد  بلغت
،) 54(االنتهاء من الدرس مباشرة، ومجموعها  ت تعطى درجة واحدة لكل سؤال إذا كان سؤاًال

   :ن من مجموعة من األسئلة اتخذت األشكال التالیةوتكوّ ، اإلجابة صحیحة
    .اإلجابة الصحیحة، صح وخطأاختیار 

  :االختبارصدق -3
) 1(مجموعة من المحكمین ملحققامت الباحثة بعرض االختبار بصورته األولیة على  

مدى انتمائه للمستوى الستطالع آرائهم حول مدى قیاس كل سؤال للهدف الذي وضع من أجله، و 
 المفردات، وفي لصیاغة اللغویة والدقة االختبار، مفردات المحدد من مستویات بلوم الستة، ووضوح

المستوى  مع لتتناسب األسئلة بعض صیاغة تعدیل تم المحكمون أبداها التي المالحظات ضوء
  :الخاص بها وقد تلخصت مالحظات السادة المحكمین بما یأتي

  . بعض البنود لتالءم المستویات المعرفیة التي حددت لهاضرورة تعدیل  -
  .تغییر بعض بدائل اإلجابة لضعفها وسهولة استبعادها من قبل التلمیذ -

  :اآلتي وفق ًا فرعیاً اختبار  )11(  دراسة تتم :التحقق من ثبات االختبار-4

  :بطرق عدة وهي االستبانةتم التحقق من ثبات 
 :Alpha coefficient باستخدام معامل كرونباخ ألفا

وهو معامل ثبات  ،)0.879( =حیث تبین أن درجة الثبات تم حساب معامل كرونباخ ألفا
  . ویدل على أن بنود المقیاس تتمتع بدرجة كبیرة من االتساقمرتفع 

  :طریقة التجزئة النصفیة
نصفین ثم  إلى االختبار، أي تجزئة طریقة التجزئة النصفیةتم استخدام لحساب معامل الثبات  

وهو  ،)0.856(حیث أعطت درجة االرتباط، بیرسونباستخدام اختبار دراسة االرتباط فیما بینها 
  . بحسب المقاییس اإلحصائیة جیدمعامل ثبات 

 :التمییزي صدقال
العالقة بین العبارات والمجموع  باستخدام اختبار بیرسون لدراسة یزيیالتمتم التأكد من صدق 

قد أعطت مستوى داللة أصغر من مستوى الداللة  العباراتجمیع د أن  الكلي لالستبانة نج
  .والمجموع الكليالعبارات وجود اتساق بین بالتالي هذا یؤكد  و )0.05(االفتراضي 
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  ).13(جدول 
 العالقة بین العبارات والمجموع الكلي لالستبانة باستخدام اختبار بیرسون لدراسة التمیزيصدق 
  القرار  مستوى الداللة  درجة االرتباط  نةالعی  االختباررقم 

  دالة 000. **692. 25  1
 دالة 000. **788. 25  2
 دالة 000. **864. 25  3
 دالة 000. **640. 25  4
 دالة 000. **751. 25  5
 دالة 000. **711. 25  6
 دالة 000. **666. 25  7
 دالة 000. **672. 25  8
 دالة 000. **839. 25  9
 دالة 000. **612. 25  10
 دالة 000. **736. 25  11

بعد إجراء جمیع التعدیالت الالزمة أصبح  :تطبیق االختبار على عینة استطالعیة-5
  :بما یأتي التجریب االستطالعياالختبار جاهز للتجربة االستطالعیة ویمكن تحدید أهداف 

 .معرفة مدى وضوح التعلیمات واألسئلة 

 .مذةالتالمناسبة األسئلة لمستوى  

 .تحقیق الصدق الظاهري لالختبار 

 .التأكد من سهولة االختبار وصعوبته 

قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة من تالمذة الصف الرابع األساسي في 
للتعلیم األساسي في مدینة دمشق غیر المشمولة في عینة البحث النهائیة، وقد  )فیصل دیب(مدرسة

  .  وتلمیذةًا تلمیذ) 25(ائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد تالمذة الشعبة األولى وقع االختیار العشو 
/ 3/10إلى األربعاء  18/9/2012اعتبارًا من یوم الثالثاء  تم تطبیق االختبار البعدي المباشر

 .دروس) 3(حصص أسبوعیًا أي ) 6(بمعدل 2012
   :الصورة النهائیة لالختبار-6

على عینة  االستماع البعدي المباشركمین وتطبیق اختبار في ضوء آراء السادة المح
الذي یضم ) 6(، الملحقسؤاالً ) 54(استطالعیة، أصبح االختبار في صورته النهائیة مكون من

  .اختبار االستماع البعدي المباشر ومفاتیح إجاباتها
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  :المباشر البعدي القراءة اختبار
  :الهدف من االختبار-1

في مهارة القراءة بعد انتهاء معلمة الصف من تدریس درس القراءة  یهدف إلى قیاس التحصیل
مباشرة ببرنامج الوسائط المتعددة بالنسبة للمجموعة التجریبیة، والطریقة العادیة بالنسبة للمجموعة 

  .الضابطة
   :إعداد االختبار بصورته األولیة-2

یطبق كل اختبار بعد االنتهاء  عیاً ًا فر اختبار  )11(البعدیة المباشرة ات القراءةاختبار عدد  بلغت
،) 66(من الدرس مباشرة، ومجموعها  تعطى درجة واحدة لكل سؤال إذا كانت اإلجابة  سؤاًال

   :وتكون من مجموعة من األسئلة اتخذت األشكال التالیة. صحیحة
  . وصل -صح وخطأ -صوغ كلمات -اإلجابة الصحیحةاختیار 

  :االختبارصدق -3
) 1(مجموعة من المحكمین ملحقاالختبار بصورته األولیة على  قامت الباحثة بعرض 

الستطالع آرائهم حول مدى قیاس كل سؤال للهدف الذي وضع من أجله، ومدى انتمائه للمستوى 
 المفردات، وفي لصیاغة اللغویة والدقة االختبار، مفردات المحدد من مستویات بلوم الستة، ووضوح

المستوى  مع لتتناسب األسئلة بعض صیاغة تعدیل تم حكمونالم أبداها التي المالحظات ضوء
  :الخاص بها وقد تلخصت مالحظات السادة المحكمین بما یأتي

  . ضرورة تعدیل بعض البنود لتالءم المستویات المعرفیة التي حددت لها -
  .تغییر بعض بدائل اإلجابة لضعفها وسهولة استبعادها من قبل التلمیذ -

 :تبارالتحقق من ثبات االخ-4
  :بطرق عدة وهي  اختبار القراءة تم التحقق من ثبات

 :Alpha coefficientباستخدام معامل كرونباخ ألفا : المقیاسثبات 
وهو معامل ثبات  ،)0.901( هي حیث تبین أن درجة الثبات تم حساب معامل كرونباخ ألفا

  . تتمتع بدرجة كبیرة من االتساق االختبارویدل على أن بنود مرتفع 
  :طریقة التجزئة النصفیة

، أي تجزئة المقیاس إلى نصفین ثم طریقة التجزئة النصفیةتم استخدام لحساب معامل الثبات  
وهو  ،)0.922(حیث أعطت درجة االرتباط، بیرسونباستخدام اختبار دراسة االرتباط فیما بینها 

  . معامل ثبات مرتفع بحسب المقاییس اإلحصائیة



 إجراءات البحث وأدواتھ                       الرابع الفصل

123 

  

 :التمییزي صدقال
العالقة بین العبارات والمجموع  باستخدام اختبار بیرسون لدراسة یزيیالتمتأكد من صدق تم ال

قد أعطت مستوى داللة أصغر من مستوى الداللة  العباراتجمیع أن  الكلي لالستبانة نجد
 ).14(، جدول والمجموع الكليالعبارات وجود اتساق بین بالتالي هذا یؤكد  و) 0.05(االفتراضي 

  )  14(جدول 
 یبین ارتباط االختبارات مع المجموع الكلي لالختبارات

  القرار  مستوى الداللة  درجة االرتباط  العینة  االختباررقم 
  دالة 000. **889. 25  1
 دالة 000. **925. 25  2
 دالة 000. **912. 25  3
 دالة 000. **892. 25  4
 دالة 000. **875. 25  5
 دالة 012. *552. 25  6
 دالة 005. **596. 25  7
 دالة 000. **616. 25  8
 دالة 007. **581. 25  9
 دالة 000. **607. 25  10
 دالة 000. **624. 25  11

بعد إجراء جمیع التعدیالت الالزمة أصبح  :تطبیق االختبار على عینة استطالعیة-5
  :ا یأتيبم التجریب االستطالعياالختبار جاهز للتجربة االستطالعیة ویمكن تحدید أهداف 

 .معرفة مدى وضوح التعلیمات واألسئلة 

 .التالمذةمناسبة األسئلة لمستوى  

 .تحقیق الصدق الظاهري لالختبار 

 .التأكد من سهولة االختبار وصعوبته 

قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة من تالمذة الصف الرابع األساسي في 
مدینة دمشق غیر المشمولة في عینة البحث النهائیة، وقد للتعلیم األساسي في  )فیصل دیب(مدرسة

   .    وتلمیذة اً تلمیذ) 25(وقع االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد تالمذة الشعبة األولى 
إلى األربعاء  18/9/2012اعتبارًا من یوم الثالثاء تم تطبیق اختبار القراءة البعدي المباشر 

 .دروس) 3(حصص أسبوعیًا أي  )6(بمعدل 2012/ 3/10
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   :الصورة النهائیة لالختبار-6
على عینة استطالعیة،  البعدي المباشر في ضوء آراء السادة المحكمین وتطبیق اختبار القراءة

اختبار القراءة  الذي یضم )7(، ملحقسؤاالً ) 66(أصبح االختبار في صورته النهائیة مكون من
  . البعدي المباشر ومفاتیح إجاباتها

  .استبانة رأي التالمذة في مادة القراءة :الرابعةاألداة  
   :ستبانةاالهدف -1

فهدفت االستبانة  رأي تالمذة المجموعة التجریبیة في مادة القراءة قبل دراسة المادة  تعرّ
  .بوساطة برنامج الوسائط المتعددة وبعده

  :إعداد االستبانة بصورتها األولیة-2
رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة ورة أولیة الستبانة توصلت الباحثة إلى وضع ص

 -موافق(، استبانة الرأيلیكرت في تصمیم  ةتم استخدام طریقعبارة ) 15(والتي تكونت منالقراءة 
، وقد استفادت الباحثة من الدراسات واستخداماً ألنها الطریقة األكثر شیوعًا  ،)غیر موافق -دريأال 

   .هذه االستبانةالسابقة في إعداد 
ق هذه الطریقة تم إخضاع استجابة المفحوصین للتدریج المنتظم دون إعطاء أیة قیمة فوو "

  .)528، ص 2012میخائیل، ( ".تحكیمیة أو سلیمة لعبارات المقیاس بصورة مسبقة
  :التحقق من صدق االستبانة- 3

لتربویة والنفسیة، من أهم خصائص االختبارات والمقاییس ا Validityتعد خاصیة الصدق " 
فصدق االستبانة یتعلق بالهدف الذي تعد االستبانة من أجله، وهو یتمثل باإلجابة عن السؤال 

هل یقیس المقیاس فعالً ما أعد لقیاسه؟ إن قیاس صدق الرائز یثبت أنه یقیس فعًال ما  :التالي
 Contentویشیر مصطلح صدق المحتوى ) 154، ص 1992الجیوشي، ( "وضع لقیاسه

Validity  نوع من الصدق یدل أوًال على درجة تطابق ومناسبة كل بند من بنود المقیاس مع "إلى
قاس، وثانیًا على درجة الصفة التمثیلیة لمجموعة بنود المقیاس إزاء ما نرید قیاسه  "الهدف المُ

)Legendre, 1988, p:364.( 

  :الصدق الظاهري وصدق المحكمین 

تكون األداة صادقة إذا كان مظهرها یشیر إلى ذلك من : Face Validityالصدق الظاهري 
حیث الشكل ومن حیث ارتباط فقراتها بالسلوك المقاس، فإذا كانت محتویات األداة وفقراتها مطابقة 

  . للسمة التي تقیسها فإنها تكون أكثر صدقاً 
ن من یتم ذلك بعرض األداة على عدد من المحكمی: Trustees Validityصدق المحكمین 

المتخصصین والخبراء في المجال التي تقیسه األداة فإذا قالوا أن هذه األداة تقیس السلوك الذي 
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، ص 2007عباس، ونوفل وآخرون، (وضعت لقیاسه فإن الباحث یستطیع االعتماد على حكمهم
262 ،264(.  

، ةرأي تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة القراءاستبانة  وللتحقق من صدق محتوى
مكانیة تطبیقها في النهایة قامت الباحثة بعرض االستبانة بصورتها األولیة على مجموعة من  وإ

  :إلبداء رأیهم في اآلتي) 1(السادة المحكمین الملحق رقم 

 .كفایة العبارات ودقتها 

 .سهولة فهمها من قبل التالمذة 

 .أیة إضافات أخرى 

 .یمكن االستغناء عنها عباراتأیة  

  ):وفقًا لتوصیات المحكمین( م المالحظات وفیما یلي أه
 استمتع :أصبحت القراءة، مادة دراستي أثناء في باالرتیاح أشعر) 1( رقم العبارة تعدیل تم 

  .القراءة درس أثناء في
 دراسة في صعوبة أجد :أصبحت القراءة، مادة فهم في صعوبة أجد) 3( رقم العبارة تعدیل 

 .القراءة مادة
 استمتع :أصبحت األخرى، المواد من أكثر القراءة مادة بتعلم استمتع) 4(رقم العبارة تعدیل 

 .األخرى المواد من أكثر القراءة مادة بدراسة
 في خوفي قل :أصبحت. القراءة مادة تعلم في خوفي من تخلصت) 7(رقم العبارة تعدیل تم 

 .الصعبة القراءة موضوعات دراسة
 إلى القراءة مادة لمعلم حبي انتقل :أصبحت. اءةالقر  مادة معلم أحب) 8(رقم العبارة تعدیل 

 .نفسها المادة
 وسیلة یستخدم ال المعلم ألن القراءة مادة تعلم في صعوبة أجد) 10(رقم العبارة تعدیل 

 .المناسبة التعلیمیة التقنیة المعلم یستخدم عندما أقل بوقت أتعلم :أصبحت
 أشعر :أصبحت. القراءة مادة معلم عم الحدیث عند بالراحة أشعر) 11(رقم العبارة تعدیل 

 .القراءة مادة حول المعلم مع الحدیث عند بالراحة
 مادة دراسة في أرغب ال :أصبحت صعبة، القراءة دروس أن أشعر) 12(رقم العبارة تعدیل 

 .القراءة
 مادة بدراسة أرغب :أصبحت. القراءة دراسة طرائق بتنویع أرغب)14(رقم العبارة تعدیل 

 .المتبعة الطریقة من أكثر الحاسوب اطةبوس القراءة
 . لعدم مناسبتها )14(و) 9(و) 2( العبارات حذف تم 
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 :تم إضافة العبارات اآلتیة 
 .لعمري مناسبة القراءة مادة دروس نصوص -
 .لدي محببة القراءة دروس موضوعات -
 موضوع كتابة في القراءة دروس في أتعلمها التي الجدیدة واأللفاظ العبارات أستخدم -

 .اإلنشائي التعبیر
 .القراءة في أخطائي تجاوز على ویساعدني القراءة على معلمي یشجعني -
 .القراءة في أخطأت إذا يتومعلم زمالئي أمام بالحرج أشعر -

 :Reliabilityالتحقق من ثبات االستبانة  -4
ب"تعرف األداة الثابتة بأنها  قت أكثر من األداة التي تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا ُط

ویشیر معامل الثبات بذلك ). 266، ص 2007عباس، ونوفل وآخرون، . ("مرة في ظروف متماثلة
إلى مدى االرتباط بین أداء المفحوصین في االختبار وأدائهم في هذا االختبار نفسه في مناسبة 

تكررت  درجة موثوقیة االختبار فیما إذا"وبذلك یكون الثبات ) 269، ص 2012میخائیل، ( أخرى
  ).7، ص 1997درویش، (. "التجربة على نفس الشخص أو العینة

عاد تطبیقها علیه   بمعنى أن االستبانة تعد ثابتة إذا حصل المتعلم على درجات متشابهة حین یُ
  .مرات متعددة

 : طرق التحقق من الثبات
  :بطرق عدة وهي االستبانةتم التحقق من ثبات 

 :Alpha coefficientكرونباخ ألفا  باستخدام معامل: االستبانةثبات 
وهو معامل ثبات  ،)0.900( =حیث تبین أن درجة الثبات تم حساب معامل كرونباخ ألفا

  . تتمتع بدرجة كبیرة من االتساق االستبانةویدل على أن بنود مرتفع 
  :طریقة التجزئة النصفیة

ثبات مرتفع بحسب  وهو معامل ،)0.903(بطریقة التجزئة النصفیة  درجة االرتباطبلغت 
  . المقاییس اإلحصائیة

 :التمییزي صدقال
العالقة بین العبارات والمجموع  باستخدام اختبار بیرسون لدراسة زيیالتمیتم التأكد من صدق 

قد أعطت مستوى داللة أصغر من مستوى الداللة  العباراتجمیع الكلي لالستبانة نجد أن 
 ).15(، جدول والمجموع الكليالعبارات ود اتساق بین وجبالتالي هذا یؤكد  و )0.05(االفتراضي



 إجراءات البحث وأدواتھ                       الرابع الفصل

127 

  

  )15(جدول 
  مع المجموع الكلي للمقیاس استبانة رأي التالمذة في مادة القراءةارتباط بنود 

  القرار  مستوى الداللة  درجة االرتباط  العینة  رقم العبارة
  دالة 0.03 (*)397. 25  .1
 دالة 0.001 (**)558. 25  .2
 دالة 0.007 (**)485. 25  .3
 دالة 0.027 (*)404. 25  .4
 دالة 0.049 (*)362. 25  .5
 دالة 0.004 (**)512. 25  .6
 دالة 0.003 (**)517. 25  .7
 دالة 0.004 (**)511. 25  .8
 دالة 0.028 (*)380. 25  .9
 دالة 0.009 (**)465. 25  .10
 دالة 0.009 (**)466. 25  .11
 دالة 0.049 (*)365. 25  .12
 دالة 0.04 (*)377. 25  .13
 دالة 0.017 (*)432. 25  .14
 دالة 0.004 (**)509. 25  .15
 دالة 0.000 (**)600. 25  .16
 دالة 0.003 (**)530. 25  .17

 0.01مستوى الداللة عند  **

  0.05مستوى الداللة عند * 
مة أصبحت بعد إجراء جمیع التعدیالت الالز  :االستطالعیةتطبیق االستبانة على عینة -5

  :بما یأتي التجریب االستطالعياالستبانة جاهز للتجربة االستطالعیة ویمكن تحدید أهداف 

 .العباراتمعرفة مدى وضوح  

 .لالستبانةتحقیق الصدق الظاهري  

قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة من تالمذة الصف الرابع األساسي في 
غیر المشمولة في عینة  )منطقة المزة( ساسي في مدینة دمشقللتعلیم األ  )فیصل دیب(مدرسة

البحث النهائیة، وقد وقع االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد تالمذة الشعبة األولى 
   .    وتلمیذة اً تلمیذ) 25(
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  :الصورة النهائیة لالستبانة-6
ة استطالعیة، أصبحت االستبانة في ضوء آراء السادة المحكمین وتطبیق االستبانة على عین 

  ) 8(ملحق .عبارة) 17(في صورتها النهائیة مكونة من
  :استبانة رأي التالمذة في برنامج الوسائط المتعددة

   :هدف االستبانة-1
دراسة بعد معرفة رأي تالمذة المجموعة التجریبیة في برنامج الوسائط المتعددة هدفت االستبانة 

  . نامجمادة القراءة بوساطة البر 
  :الصورة األولیة لالستبانة-2

ال  -عبارة وفق مقیاس لیكرت الثالثي موافق) 20(تكونت االستبانة في صورتها األولیة من 
  . غیر موافق -أدري

  :صدق االستبانة-3
رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في برنامج الوسائط استبانة  وللتحقق من صدق محتوى

مكانیة تطبیقهاالمتعددة في النهایة قامت الباحثة بعرض االستبانة بصورتها األولیة على  ، وإ
  :إلبداء رأیهم في اآلتي) 1(مجموعة من السادة المحكمین الملحق 

 .ودقتهاووضوحها كفایة العبارات  

 .سهولة فهمها من قبل التالمذة 

 .مدى مناسبة العبارات لألهداف 

 .أیة إضافات أخرى 

 .یمكن االستغناء عنها عباراتأیة  

  ):وفقًا لتوصیات المحكمین ( وفیما یلي أهم المالحظات 
 الوسائط برنامج بوساطة القراءة مادة دروس أفهم أصبحت: من) 1(رقم العبارة تعدیل 

 برنامج بوساطة السابق من أكثر القراءة أجید أصبحت: إلى أفضل، بصورة المتعددة
 .المتعددة الوسائط

 ومهارات معارف المتعددة الوسائط ببرنامج لتعلیما لي قًدم :من )3(رقم العبارة تعدیل 
 اكتساب في المتعددة الوسائط برنامج ساعدني :لتصبح عبارتین إلى تقسیمه تم جدیدة،
 مهارة تطویر في المتعددة الوسائط برنامج ساعدني -  القراءة مادة في جدیدة إثرائیة معارف

 .االستماع
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 فقط للنجاح ولیس التعلیم لغرض القراءة ةماد أدرس أصبحت: من )5(رقم العبارة تعدیل 
 الدراسة بعد المجالت في قصصاً  أقرأ أصبحت :، إلىالمتعددة الوسائط ببرنامج التعلیم بعد

 .المتعددة الوسائط ببرنامج
ي أشعر: من )6(رقم العبارة تعدیل   التعلیم أثناء في القراءة لمعلم انتباهاً  أكثر أصبحت بأنً

 انتباهاً  أكثر أصبحت أنًي أشعر: ، إلىالتقلیدیة بالطریقة مقارنة ددةالمتع الوسائط ببرنامج
 .المتبعة بالطریقة مقارنة المتعددة الوسائط ببرنامج الدراسة أثناء في القراءة لمعلم

 برنامج المعلم یستخدم عندما بسرعة یمضي الوقت بأًن  أشعر :من )7(رقم العبارة تعدیل 
 عندما مسرعاً  یمضي الوقت أًن  أشعر: ، إلىالقراءة مادة تدریس في المتعددة الوسائط
 .القراءة مادة تدریس في المتعددة الوسائط برنامج المعلم یستخدم

 أرغب: إلى مشابهة، برامج خالل من المواد بقیة بدراسة أرغب :من )8(رقم العبارة تعدیل 
 .المتعددة الوسائط لبرنامج مشابهة برامج خالل من كلها المواد بدراسة

: إلى البرنامج، خالل من القراءة مادة تعلم في صعوبة أجد لم :من )9(رقم العبارة تعدیل 
 .المتعددة الوسائط برنامج خالل من القراءة مادة تعلم في صعوبة أجد

 في المناسب التعزیز البرنامج لي یوًجه عندما باالرتیاح أشعر :من )10(رقم العبارة تعدیل 
 الوقت في عملي نتیجة البرنامج یخبرني عندما الرضاب أشعر: إلى المناسب، الوقت

 .المناسب

 یمًكنني: إلى الحاجة، عند التعلیم تكرار من البرنامج یمًكن :من )11(رقم العبارة تعدیل- 
 .الحاجة عند التعلم تكرار من البرنامج

 نيعلم: إلى القراءة، في سرعتي زیادة على البرنامج ساعدني: من )12(رقم العبارة تعدیل 
 .السریعة القراءة البرنامج

 نسیان عدم على یساعدني الوسائط برنامج بمساعدة التعلیم: من ) 13(رقم العبارة تعدیل 
 .أتعلمه ما نسیان عدم على المتعددة الوسائط ببرنامج التدریس ساعدني: إلى تعلمته، ما

 على لبرنامجا في المعروضة المتنوعة التدریبات ساعدتني :من )14(رقم العبارة تعدیل 
 .محتواها فهم على البرنامج في النصوص عرض طریقة زادت: إلى جید، بشكل الفهم

لت: من) 18( رقم العبارة تعدیل  ً  التعلیم عملیة الوسائط برنامج في التعلیمیة األلعاب سه
لت: إلى لدي، ً  .الدراسة في طریقتي الوسائط برنامج في التعلیمیة األلعاب سه
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 على القراءة مادة تعلیم في المتعددة الوسائط برنامج ساعدني: من )19(رقم العبارة تعدیل 
 ببرنامج دراستها بعد القراءة مادة من خوفي قل: إلى المادة، هذه من الخوف حاجز كسر

 المتعددة الوسائط

 : إضافة العبارات اآلتیة تتم 

 .النص من العامة الفكرة تحدید على المتعددة الوسائط برنامج ساعدني -

 .للنص الرئیسة الفكر استخالص على المتعددة الوسائط برنامج دنيساع -

 .الجمیلة العبارات حفظ على المتعددة الوسائط برنامج ساعدني -

 .صحیحاً  نطقاً  والكلمات الحروف نطق على المتعددة الوسائط برنامج ساعدني -

  :ثبات االستبانة-4
  :بطرق عدة وهي االستبانةتم التحقق من ثبات 

 :Alpha coefficientعامل كرونباخ ألفا باستخدام م
وهو معامل ثبات  ،)0.891( =حیث تبین أن درجة الثبات تم حساب معامل كرونباخ ألفا

  . ویدل على أن بنود المقیاس تتمتع بدرجة كبیرة من االتساقمرتفع 
  :طریقة التجزئة النصفیة

امل ثبات مرتفع بحسب وهو مع ،)0.888(بطریقة التجزئة النصفیة  درجة االرتباط بلغت 
  . المقاییس اإلحصائیة

 :التمییزي صدقال
العالقة بین العبارات والمجموع  باستخدام اختبار بیرسون لدراسة یزيیالتمتم التأكد من صدق 

قد أعطت مستوى داللة أصغر من مستوى الداللة  العباراتجمیع الكلي لالستبانة نجد أن 
 ).16(، جدول والمجموع الكليالعبارات وجود اتساق بین د بالتالي هذا یؤك و) 0.05(االفتراضي 

  )16(جدول 
  مع المجموع الكلي للمقیاس استبانة رأي التالمذة في برنامج الوسائط المتعددةارتباط بنود 

  القرار مستوى الداللة  درجة االرتباط  العینة  رقم العبارة
  دالة 0.024 (*)412. 25  .1
 دالة 0.009 (**)470. 25  .2
 دالة 0.005 (**)504. 25  .3
 دالة 0.03 (*)397. 25  .4
 دالة 0.027 (*)405. 25  .5
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 دالة 0.004 (**)512. 25  .6
 دالة 0.007 (**)485. 25  .7
 دالة 0.049 (*)362. 25  .8
 دالة 0.049 (*)0.365 25  .9
 دالة 0.04 (*)377. 25  .10
 دالة 0.004 (**)511. 25  .11
 دالة 0.029 (*)398. 25  .12
 دالة 0.009 (**)468. 25  .13
 دالة 0.009 (**)471. 25  .14
 دالة 0.004 (**)509. 25  .15
 دالة 0.001 (**)558. 25  .16
 دالة 0.017 (*)432. 25  .17
  دالة 0.004 (**)513.  25  18
  دالة 0.003 (**)517.  25  19
  دالة 0.008 (**)478.  25  20
  دالة 0.024 (*)412.  25  21
  دالة 0.003 (**)517.  25  22
  دالة 0.003 (**)530.  25  23
  دالة 0.017 (*)430.  25  24
  دالة 0.005 (**)500.  25  25

  0.01مستوى الداللة عند **
  0.05مستوى الداللة عند * 

بعد إجراء جمیع التعدیالت الالزمة أصبحت  :تطبیق االستبانة على عینة استطالعیة-5
  :بما یأتي التجریب االستطالعياالستطالعیة ویمكن تحدید أهداف  االستبانة جاهز للتجربة

 .العباراتمعرفة مدى وضوح  

 .لالستبانةتحقیق الصدق الظاهري  

قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة من تالمذة الصف الرابع األساسي في 
غیر المشمولة في عینة  ،)منطقة المزة( للتعلیم األساسي في مدینة دمشق )فیصل دیب(مدرسة

البحث النهائیة، وقد وقع االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد تالمذة الشعبة األولى 
   .    وتلمیذة اً تلمیذ) 25(

   :الصورة النهائیة لالستبانة-6
في ضوء آراء السادة المحكمین وتطبیق االستبانة على عینة استطالعیة، أصبحت االستبانة 

  ) 9(عبارة، ملحق) 25(صورتها النهائیة مكونة منفي 
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  :االستماع ةمهار لمالحظة  بطاقةبناء  :األداة الخامسة
   تحدید الهدف من البطاقة-1

في  الوسائط المتعددة برنامج مدى فاعلیةالوقوف على  االستماع استهدفت بطاقة مالحظة 
   .التجریبیة لدى عینة البحث االستماع ةمهار  تحصیل

  :للبطاقة األولیةورة الص-2
  .عبارة) 13(تكونت البطاقة في صورتها األولیة من 

  :تصحیح بطاقة المالحظة-3
اعتمدت الباحثة على أسلوب التقدیر الكمي في وضع تقدیرات بطاقة المالحظة، حیث یمكن 
الوصول إلى معرفة مستوى أداء كل تلمیذ في كل مهارة من مهارات االستماع حیث وضع أمام كل 

أمام مستوى األداء ) ×(وعلى معلمة الصف التي تقوم بالمالحظة أن تضع عالمة) ال - نعم(هارة م
  .الذي یؤدیه التلمیذ لمهارات االستماع

للتأكد من صدق بطاقة المالحظة تم عرضها على بعض المتخصصین في :  صدق البطاقة-4
بهدف التعرف   ،)1(یس، الملحقمجال اللغة العربیة و بعض األساتذة في قسم المناهج وطرق التدر 

   :على آرائهم في بطاقة المالحظة من حیث
 .مدى دقة عبارات بطاقة مالحظة مهارة االستماع في قیاس ما وضعت لقیاسه 

 .دقة الصیاغة اللغویة للعبارات التي تصف المهارات  

 .دقة العبارات في وصف األداء المراد مالحظته 

 .دیلهاإضافة أو حذف بعض المهارات أو تع 

مالحظات أخرى تمّكن من تجوید األداة وتجعلها صالحة للتطبیق في المجال التي   
 .وضعت من أجله

  :تم إضافة العبارات اآلتیة ):وفقًا لتوصیات المحكمین( وفیما یلي أهم المالحظات 
 .صحة تحدید التلمیذ لمعنى كلمة من المقطع المسموع 

 .أ من المقطع المسموعالوقت المستغرق في اكتشاف التلمیذ للخط 

 .صحة اكتشاف التلمیذ للخطأ من المقطع المسموع 

 .الوقت المستغرق في تكرار التلمیذ لجملة استمع إلیها 

  .صحة تكرار التلمیذ لجملة استمع إلیها 
قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة  :تطبیق البطاقة على عینة استطالعیة-5

للتعلیم األساسي في مدینة دمشق غیر  )فیصل دیب(ابع األساسي في مدرسةمن تالمذة الصف الر 
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االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد المشمولة في عینة البحث النهائیة، وقد وقع 
    .4/10/2012الخمیس وذلك في یوم .  تلمیذًا وتلمیذة) 25(تالمذة الشعبة األولى 

في ضوء آراء السادة المحكمین وتطبیق بطاقة المالحظة على عینة : الصورة النهائیة للبطاقة-7
  ).10(الملحق. مهارة) 18(أصبحت البطاقة في صورتها النهائیة مكونة من استطالعیة،

  :القراءة ةمهار لمالحظة  بطاقةبناء : السادسةاألداة 
   تحدید الهدف من البطاقة-1

 ةمهار في تنمیة  الوسائط المتعددة برنامجالوقوف على أثر القراءة  استهدفت بطاقة مالحظة 
   .التجریبیة لدى عینة البحثلقراءة ا

  :للبطاقة األولیةالصورة -2
  .عبارة) 13(تكونت البطاقة في صورتها األولیة من 

  :تصحیح بطاقة المالحظة-3
اعتمدت الباحثة على أسلوب التقدیر الكمي في وضع تقدیرات بطاقة المالحظة، حیث یمكن 

حیث وضع أمام كل  القراءةإلى معرفة مستوى أداء كل تلمیذ في كل مهارة من مهارات  الوصول
أمام مستوى األداء ) ×(وعلى معلمة الصف التي تقوم بالمالحظة أن تضع عالمة) ال - نعم(مهارة 

  .القراءةالذي یؤدیه التلمیذ لمهارات 
بعض المتخصصین في  للتأكد من صدق بطاقة المالحظة تم عرضها على:  صدق البطاقة-4

بهدف التعرف ،  )1(مجال اللغة العربیة و بعض األساتذة في قسم المناهج وطرق التدریس، الملحق
   :على آرائهم في بطاقة المالحظة من حیث

 .مدى دقة عبارات بطاقة مالحظة مهارة القراءة في قیاس ما وضعت لقیاسه 

 .دقة الصیاغة اللغویة للعبارات التي تصف المهارات  

 .دقة العبارات في وصف األداء المراد مالحظته 

 .إضافة أو حذف بعض المهارات أو تعدیلها 

مالحظات أخرى تمّكن من تجوید األداة وتجعلها صالحة للتطبیق في المجال التي   
 .وضعت من أجله

  :تم إضافة العبارات اآلتیة ):وفقًا لتوصیات المحكمین( وفیما یلي أهم المالحظات 
 .لى مخارج الحروفالتركیز ع 

 .الوقت المستغرق في قراءة المقطع 

 .الوقت المستغرق في اختیار عنوان للمقطع المقروء 

 .الوقت المستغرق في استنباط فكرتین من المقطع المقروء 
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قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعیة على عینة  :تطبیق البطاقة على عینة استطالعیة-5
للتعلیم األساسي في مدینة دمشق غیر  )فیصل دیب (ألساسي في مدرسةمن تالمذة الصف الرابع ا

المشمولة في عینة البحث النهائیة، وقد وقع االختیار العشوائي على الشعبة األولى، وبلغ عدد 
    .4/10/2012وذلك في یوم الخمیس . تلمیذًا وتلمیذة) 25(تالمذة الشعبة األولى 

ء آراء السادة المحكمین وتطبیق بطاقة المالحظة على عینة في ضو : الصورة النهائیة للبطاقة-7
  ).11(الملحق. مهارة) 16(أصبحت البطاقة في صورتها النهائیة مكونة من استطالعیة،

 :البحث تجربة تطبیق

  :النهائیة اختیار عینة التجربة
 :ختیار عینة المدارسا -1-1

ابع األساسي في مدرستین طبقت التجربة النهائیة للبحث على عینة من تالمذة الصف الر  
في منطقة باب  عمرة النجاریةمدرسة :(من مدارس التعلیم األساسي في محافظة دمشق، هما

، بعد أخذ موافقة مدیریة التربیة في )في منطقة المزة قتیبة بن مسلم الباهلي، ومدرسة سریجة
  ).12(الملحق. محافظة دمشق

  : اختیار عینة التالمذة -2-2
رستین اللتین ستنفذ فیهما التجربة النهائیة قامت الباحثة باختیار شعبتین من بعد اختیار المد

  :كل مدرسة بطریقة قصدیة، لتكون شعب العینة كما هو موضح بالجدول اآلتي
  )17( جدول 

 توزع شعب التجربة النهائیة وأعداد تالمذتها

  عدد التالمیذ  الشعب عدد  المدرسة
  84  2  عمرة النجاریة

  81  2  لم الباهليقتیبة بن مس
  165  4  المجموع

، تلمیذًا ) 84(وبلغ عدد أفراد المجموعة التجریبیة  ، و) 44(و تلمیذةً   .إناثاً ) 40(منهم ذكورًا

، ) 81(كما بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة ، و) 42(تلمیذًا و تلمیذةً   .إناثاً ) 39(منهم ذكورًا
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  )18( جدول
  مدرسة والعدد والجنستوزع المجموعة التجریبیة وفق ال

  الشعبة   المدرسة
  المجموع  العدد

  إناث  ذكور

  عمرة النجاریة
1  23  20  43  
2  21  20  41  

  84  المجموع

  )19( جدول
 توزع المجموعة الضابطة وفق المدرسة والعدد والجنس

  الشعبة   المدرسة
  المجموع  العدد

  إناث  ذكور

  قتیبة بن مسلم الباهلي

1  21  19  40  
2  21  20  41  

  81  المجموع

  :اختیار عینة المعلمات -1-3

استعانت الباحثة بالمعلمات اللواتي یدرسن الشعب التي حددت إلجراء التجربة، لیقمن بإجراء 
تجربة البحث بعد موافقتهن على ذلك، حیث كان من المتعذر على الباحثة أن تقوم بنفسها بإجراء 

لك یعطي التجریب بعدًا واقعیًا لعدم تأثره بالعوامل الذاتیة التجربة النهائیة من جهة، كما أن ذ
والطمأنینة الذي یقوم عادة بین معلمة الصف وتالمذتها، ویكفل  للباحثة، ویبقي على جو من األلفة

  .سیر التجربة بشكل طبیعي من جهة أخرى
  ).اثنتین في كل مدرسة(معلمات ) أربع( وبذلك بلغ عدد عینة المعلمات

ن الباحثة على تحقیق التكافؤ بین المعلمات األربع منعًا لتأثیر متغیرات أخرى قد وحرصًا م
تؤثر في التجربة، فإنها قامت وقبل البدء بإجراء التجربة بالتأكد من تكافؤهن في المؤهل العلمي 

ى ، إضافة إلوالتربوي، وسنوات الخدمة، وتقدیرات الموجه التربوي للمنطقة التي تقع فیها كل مدرسة
الذي یتضمن مؤهالت معلمات ) 13(الملحق تعریفهن بالبرنامج التعلیمي وتدریبهن على تنفیذه، 
  ):13(یتبین من الملحق الشعب األربع اللواتي قمن بإجراء التجربة النهائیة، 

وجود تكافؤ بین المعلمات األربع في المؤهل العلمي والتربوي، فجمعیهن من حملة  -
 .ین، تم تعمیقه وفق برنامج التأهیل التربويشهادة معهد إعداد المعلم



 إجراءات البحث وأدواتھ                       الرابع الفصل

136 

  

وجود تكافؤ بینهن من حیث تقدیرات الموجه التربوي لكل واحدة منهن في نهایة العام  -
 .م2011- 2010الدراسي 

     .سنوات الخبرة للمعلمات متقاربة -

 :اإلجراءات التمهیدیة لتنفیذ التجربة النهائیة - 2
 :تنفیذ التجریب النهائي - 3

تجربة االستطالعیة ألدوات البحث، والتأكد من صدقها وثباتها، واختیار بعد أن طبقت ال
 :العینة، بدأ التطبیق النهائي للبحث وفق الخطوات اآلتیة

 :لالستماع تطبیق االختبار التحصیلي القبلي - 1- 3
الفصل الدراسي خالل   قبلیاً  البحث مجموعتي على ،اختبار االستماع بتطبیق الباحثة قامت

التحصیلي القبلي  طبق االختبار البحث مجموعتي تكافؤ من م، للتأكد2013/ 2012األول 
 ).20(وقد شمل المجموعتین التجریبیة والضابطة كما في الجدول ،لالستماع

  )20( جدول
  اختبار االستماع القبلي زمن تطبیق

اختبار 
االستماع 

  القبلي
  

  قتیبة بن مسلم الباهليمدرسة   عمرة النجاریةمدرسة 
  الحصة  الیوم  الشعبة  الحصة  الیوم  الشعبة
  األولى  7/10/2012األحد  األولى  األولى  10/10/2012األربعاء  األولى
  الثالثة  7/10/2012األحد  الثانیة  األولى  9/10/2012الثالثاء  الثانیة

 :للقراءة تطبیق االختبار التحصیلي القبلي - 1- 1
الفصل الدراسي األول  خالل  قبلیاً  البحث مجموعتي على ،اختبار القراءة بتطبیق الباحثة قامت

طبق االختبار التحصیلي القبلي لالستماع،  البحث مجموعتي تكافؤ من م، للتأكد2013/ 2012
  ).20(وقد شمل المجموعتین التجریبیة والضابطة كما في الجدول

 )21( جدول

  زمن تطبیق اختبار القراءة القبلي

اختبار 
القراءة 
  القبلي

  

(  قتیبة بن مسلم الباهليمدرسة   )التجریبیة( عمرة النجاریةمدرسة 
  )الضابطة

  الحصة  الیوم  الشعبة  الحصة  الیوم  الشعبة
  الثانیة  7/10/2012األحد  األولى  الثانیة  10/10/2012األربعاء  األولى
  الرابعة  7/10/2012األحد  الثانیة  الثانیة  9/10/2012الثالثاء  الثانیة
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، وبعد الصفمعلمة بمساعدة  للقراءةالتحصیل القبلي  أشرفت الباحثة على تطبیق اختبار
االنتهاء من تطبیق االختبار القبلي، وبغرض التأكد من أن التالمذة في المجموعتین التجریبیة 

 :والضابطة قد انطلقوا من مستوى تحصیلي واحد یل على تكافؤهم، تم اختبار الفرضیات اآلتیة

  :التكافؤ فرضیات نتائج
  :الفرضیة األولى

 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم على األولى الفرضیة نصت
 الداللة مستوى عند القبلي االختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة

)0.05.(  
 المجموعتین لدرجات المعیاریة واالنحرافات المتوسطات حساب تم الفرضیة هذه من للتحقق

 متوسطي بین الفروق )الختبار ستودنت .ت( اختبار ثم ومن القبلي، لالختبار والضابطة التجریبیة
 للحزمة اختصار هو و اإلحصائیة للمعالجة )SPSS( برنامج باستخدام المجموعتین درجات

  . Statistical Package for Social Sciences االجتماعیة للعلوم اإلحصائیة
  )22( جدول

 ،التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین الفروق لداللة) t(االختبار ونتائج المعیاریة اتواالنحراف المتوسطات
 .القبلي االختبار تطبیق في الضابطة المجموعة درجات متوسط وبین

االختبار 
  القبلي 

  العدد  المجموعة
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
  القرار  الداللة  الداللة

 2.92456  14.5500  84  تجریبیة
1.718-  163 0.05  0.087  

غیر دال 
 2.66612  15.2300  81  ضابطة  إحصائیاً 

 واالنحـراف) 14.5500( هو لتجریبیةا المجموعة درجات متوسط أن یتبین ) 22( الجدول ومن
ــو الضـــابطة المجموعـــة درجـــات متوســـط و ،)2.92456( هـــو المعیـــاري  واالنحـــراف) 15.2300(هـ
ـــار اســـتخدام خـــالل ومـــن ،)2.66612( هـــو المعیـــاري ــد )T.Test( اختب ــة نجـ  )-1.718(= ت قیمـ
 فــروق توجــد ال:أي )0.05( االفتراضــي الداللــة مســتوى مــن أكبــر وهــي )0.087( داللتهــا ومســتوى

الضـابطة  المجموعـة درجـات ومتوسـط التجریبیـة المجموعـة درجـات متوسط بین إحصائیة داللة ذات
 فـــي  والضــابطة التجریبیـــة المجمــوعتین بـــین تكــافؤ وجـــود یؤكــد وهـــذا  القبلــي، تبـــاراالخ تطبیــق فــي

 .القبلي االختبار
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  :الثانیةالفرضیة 
 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم على الثانیة الفرضیة نصت
 مستوى عند يالقبل االستماع اختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة

  ).0.05( الداللة
 المجموعتین لدرجات المعیاریة واالنحرافات المتوسطات حساب تم الفرضیة هذه من للتحقق

 بین الفروق الختبار )ستودنت .ت( اختبار ثم ومن القبلي، االستماع الختبار والضابطة التجریبیة
  .ائیةاإلحص للمعالجة SPSS برنامج باستخدام المجموعتین درجات متوسطي

  )23(جدول 
 ،التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین الفروق لداللة) t(االختبار ونتائج المعیاریة واالنحرافات المتوسطات

 .القبلي االستماع اختبار تطبیق في الضابطة المجموعة درجات متوسط وبین

اختبار 
االستماع 

  القبلي

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة ت
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

  القرار  الداللة

 1.87283  7.2600  84  تجریبیة
غیر دال   0.134  0.05 163  -1.505

 1.48922  7.6200  81  ضابطة  إحصائیاً 

 واالنحــراف) 7.2600( هــو لتجریبیــةا المجموعــة درجــات متوســط أن یتبــین )23( الجــدول ومــن
ـــو المعیــــاري ــط و ،)1.87283( هـ ــات متوســ ــابطة المجموعــــة درجــ  واالنحــــراف) 7.6200(هــــو الضــ
ـــار اســـتخدام خـــالل ومـــن ،)1.48922( هـــو المعیـــاري ــد )T.Test( اختب ــة نجـ  )-1.505(= ت قیمـ
 فــروق توجــد ال:أي )0.05( االفتراضــي الداللــة مســتوى مــن أكبــر وهــي )0.134( داللتهــا ومســتوى

الضـابطة  المجموعـة درجـات ومتوسـط التجریبیـة المجموعـة درجـات متوسط بین إحصائیة داللة ذات
  والضـابطة التجریبیـة المجمـوعتین بـین تكافؤ وجود یؤكد وهذا  القبلي، االختبار االستماع تطبیق في
 .القبلي االختبار االستماع في

  :الثالثة الفرضیة 
 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم على الثالثة الفرضیة نصت
 مستوى عند القبلي القراءة اختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسط بیةالتجری المجموعة

  ).0.05( الداللة
 المجموعتین لدرجات المعیاریة واالنحرافات المتوسطات حساب تم الفرضیة هذه من للتحقق

 بین الفروق الختبار )ستودنت .ت( اختبار ثم ومن القبلي، القراءة الختبار والضابطة التجریبیة
 .اإلحصائیة للمعالجة SPSS برنامج باستخدام المجموعتین درجات سطيمتو 
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  )24( جدول

 ،التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین الفروق لداللة) t(االختبار ونتائج المعیاریة واالنحرافات المتوسطات
 .القبلي  القراءة اختبار تطبیق في الضابطة المجموعة درجات متوسط وبین

اختبار 
القراءة 
  القبلي

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
  القرار  الداللة  الداللة

 1.71326  7.2900  84  تجریبیة
1.308 -  163 0.05  0.192  

غیر دال 
 1.74596  7.6100  81  ضابطة  إحصائیاً 

 واالنحــراف) 7.2900( هــو یــةلتجریبا المجموعــة درجــات متوســط أن یتبــین )24( الجــدول ومــن
ـــطو  ،)1.71326( هـــــو المعیـــــاري  واالنحـــــراف) 7.6100(هـــــو الضـــــابطة المجموعـــــة درجـــــات متوســ
ــو المعیــــاري ــالل ومــــن ،)1.74596( هــ ــة نجــــد)T.Test( اختبــــار اســــتخدام خــ  )-1.308(= ت قیمــ
 فــروق توجــد ال:أي) 0.05( االفتراضــي الداللــة مســتوى مــن أكبــر وهــي) 0.192( داللتهــا ومســتوى

الضـابطة  المجموعـة درجـات ومتوسـط التجریبیـة المجموعـة درجـات متوسط بین إحصائیة داللة ذات
  والضــابطة التجریبیــة المجمــوعتین بــین تكــافؤ وجــود یؤكــد وهــذا  القبلــي، االختبــار القــراءة تطبیــق فــي
 .االختبار القراءة القبلي في

  :تطبیق برنامج الوسائط المتعددة
فیذ تدریس الدروس من قبل معلمات الصف في المجموعة التجریبیة، بدأ تطبیق البرنامج بتن

وذلك بعد تجهیز مكان العرض وتهیئة التالمذة لدراسة الدرس ببرنامج الوسائط المتعددة والذي تم 
في تطبیق البرنامج  بدأ ، على شاشة العرض) Data Show(عرضه بجهاز عارض البیانات 

، )27/12/2012( إلى) 9/10/2012( من تاریخ )2013- 2012(عام الدراسي للالفصل األول 
أسبوعیًا كما هو  صحص) 12(بمعدل  المؤجل واستمر حتى الفصل الثاني وذلك لتطبیق االختبار

مقرر من قبل وزارة التربیة، اقتصر دور الباحثة في أثناء تنفیذ لبرنامج على الدور التوجیهي 
  . لمعلمات الصف

  :اشرتطبیق االختبار البعدي المب
درس  كل بعد االنتهاء من تدریسطبقت الباحثة االختبار البعدي المباشر لالستماع والقراءة 

للمجموعة التجریبیة، والتدریس بالطریقة التقلیدیة للمجموعة  بوساطة برنامج الوسائط المتعددة
  . الضابطة
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  )25( جدول

  البعدي المباشر االستماعتطبیق اختبار تاریخ 
اختبار 

اع االستم
البعدي 
  المباشر

  الباهلي مسلم بن قتیبة مدرسة  مدرسة عمرة النجاریة

الشع  الیوم  الشعبة الیوم  الشعبة
  بة

الشع  الیوم
  بة

  الیوم

  )17/10/2012(األربعاء  الثانیة  )16/10/2012(الثالثاء  األولى  )15/10/2012(االثنین  الثانیة  )14/10/2012(األحد  األولى  )1(االختبار 
  )24/10/2012(األربعاء  الثانیة  )23/10/2012(الثالثاء  األولى  )22/10/2012(االثنین  الثانیة  )21/10/2012(األحد  األولى  )2(االختبار
  )31/10/2013(األربعاء  الثانیة  )30/10/2012(الثالثاء  األولى  )29/10/2012(االثنین  الثانیة  )28/10/2012(األحد  األولى  )3(االختبار
  )7/11/2012(األربعاء  الثانیة  )6/11/2012(الثالثاء  األولى  )5/11/2012(االثنین  الثانیة  )4/11/2012(حداأل  األولى  )4(االختبار
  )14/12/2012(األربعاء  الثانیة  )13/11/2012(الثالثاء  األولى  )12/11/2012(االثنین  الثانیة  )11/11/2012(األحد  األولى  )5(االختبار
  )21/12/2012(األربعاء  الثانیة  )20/11/2012(الثالثاء  األولى  )19/11/2012(االثنین  الثانیة  )18/11/2012(األحد  األولى  )6(االختبار
  )28/12/2012(األربعاء  الثانیة  )27/11/2012(الثالثاء  األولى  )26/11/2012(االثنین  الثانیة  )25/11/2012(األحد  األولى  )7(االختبار
  )4/12/2012(األربعاء  الثانیة  )4/12/2012(الثالثاء  األولى  )3/12/2012(الثنینا  الثانیة  )2/12/2012(األحد  األولى  )8(االختبار
  )12/12/2012(األربعاء  الثانیة  )11/12/2012(الثالثاء  األولى  )10/12/2012(االثنین  الثانیة  )9/12/2012(األحد  األولى  )9(االختبار
  )19/12/2012(األربعاء  الثانیة  )18/12/2012(الثالثاء  األولى  )17/12/2012(االثنین  الثانیة  )16/12/2012(األحد  األولى  )10(االختبار
  )26/12/2012(األربعاء  الثانیة  27/12/2012(الخمیس  األولى  )24/12/2012(االثنین  الثانیة  )23/12/2012(األحد  األولى  )11(االختبار

  )26( جدول
  تطبیق اختبار القراءة البعدي المباشر تاریخ

اختبار 
اءة القر 

البعدي 
  المباشر

  الباهلي مسلم بن قتیبة مدرسة مدرسة عمرة النجاریة

  الیوم  الشعبة  الیوم  الشعبة  الیوم  الشعبة  الیوم  الشعبة

  )17/10/2012(األربعاء  الثانیة  )16/10/2012(الثالثاء  األولى  )15/10/2012(االثنین  الثانیة  )14/10/2012(األحد  األولى  )1(االختبار 
  )24/10/2012(األربعاء  الثانیة  )23/10/2012(الثالثاء  األولى  )22/10/2012(االثنین  الثانیة  )21/10/2012(األحد  األولى  )2(االختبار
  )31/10/2013(األربعاء  الثانیة  )30/10/2012(الثالثاء  األولى  )29/10/2012(االثنین  الثانیة  )28/10/2012(األحد  األولى  )3(االختبار
  )7/11/2012(األربعاء  الثانیة  )6/11/2012(الثالثاء  األولى  )5/11/2012(االثنین  الثانیة  )4/11/2012(ألحدا  األولى  )4(االختبار
  )14/12/2012(األربعاء  الثانیة  )13/11/2012(الثالثاء  األولى  )12/11/2012(االثنین  الثانیة  )11/11/2012(األحد  األولى  )5(االختبار
  )21/12/2012(األربعاء  الثانیة  )20/11/2012(الثالثاء  األولى  )19/11/2012(االثنین  الثانیة  )18/11/2012(األحد  األولى  )6(االختبار
  )28/12/2012(األربعاء  الثانیة  )27/11/2012(الثالثاء  األولى  )26/11/2012(االثنین  الثانیة  )25/11/2012(األحد  األولى  )7(االختبار
  )4/12/2012(األربعاء  الثانیة  )4/12/2012(الثالثاء  األولى  )3/12/2012(االثنین  الثانیة  )2/12/2012(األحد  األولى  )8(االختبار
  )12/12/2012(األربعاء  الثانیة  )11/12/2012(الثالثاء  األولى  )10/12/2012(االثنین  الثانیة  )9/12/2012(األحد  األولى  )9(االختبار
  )19/12/2012(األربعاء  الثانیة  )18/12/2012(الثالثاء  األولى  )17/12/2012(االثنین  الثانیة  )16/12/2012(األحد  األولى  )10(االختبار
  )26/12/2012(األربعاء  الثانیة  )27/12/2012(الخمیس  األولى  )24/12/2012(االثنین  الثانیة  )23/12/2012(األحد  األولى  )11(االختبار
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  :تطبیق االختبار البعدي المؤجل
  )27( جدول

  لبعدي المؤجلتطبیق اختبار االستماع ا تاریخ

اختبار 
االستماع 

  البعدي المؤجل

  

  قتیبة بن مسلم الباهليمدرسة   عمرة النجاریةمدرسة 
  الحصة  الیوم  الشعبة  الحصة  الیوم  الشعبة
  األولى  )29/1/2013(الثالثاء  األولى  األولى  )28/1/2013(االثنین  األولى
  األولى  )31/1/2013(الخمیس  الثانیة  الثالثة  )28/1/2013(االثنین  الثانیة

 )28( جدول

  تطبیق اختبار القراءة البعدي المؤجل تاریخ

اختبار القراءة 
  البعدي المؤجل

  

  مدرسة قتیبة بن مسلم الباهلي  مدرسة عمرة النجاریة
  الحصة  الیوم  الشعبة  الحصة  الیوم  الشعبة
  الثانیة  )29/1/2013(الثالثاء  األولى  الثانیة  )28/1/2013(االثنین  األولى
  الثانیة  )31/1/2013(الخمیس  الثانیة  الرابعة  )28/1/2013(االثنین  الثانیة

  
 : تطبیق استبانة رأي التالمذة في مادة القراءة

على المجموعة التجریبیة قبل دراسة مادة القراءة بوساطة برنامج  طبقت االستبانة      
بعد  بانة على المجموعة التجریبیة، كما طبقت االست)8/10/2012(یوم االثنین  الوسائط المتعددة

في یوم  دراسة مادة القراءة بوساطة برنامج الوسائط المتعددة وبعد تطبیق االختبار البعدي المؤجل
  :، كما هو موضح في الجدول اآلتي)30/1/2013( األربعاء

  )29( جدول  
  تطبیق استبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة القراءة تاریخ

بانة رأي تالمذة الصف الرابع است
ً  األساسي في مادة القراءة  قبلیا

  مدرسة عمرة النجاریة
  الشعبة الثانیة  الشعبة األولى

  الحصة  الیوم  الحصة  الیوم
  الثالثة  )8/10/2012(االثنین  الثانیة  )8/10/2012(االثنین

استبانة رأي تالمذة الصف الرابع 
ً  األساسي في مادة القراءة   الثالثة   )30/1/2013(األربعاء  الثانیة  )30/1/2013(ألربعاءا  بعدیا

 :تطبیق استبانة رأي التالمذة في برنامج الوسائط المتعددة
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قبل دراسة مادة على المجموعة التجریبیة ) 8/10/2012(طبقت االستبانة یوم االثنین       
ة التجریبیة بعد دراسة مادة على المجموع، كما طبقت القراءة بوساطة برنامج  الوسائط المتعددة

وبعد تطبیق االختبار البعدي المؤجل في یوم  القراءة بوساطة برنامج الوسائط المتعددة
  :كما هو موضح في الجدول اآلتي ،  )30/1/2013(األربعاء

  )30( جدول  

  تطبیق استبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في برنامج الوسائط المتعددةتاریخ 

رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في  استبانة
  برنامج الوسائط المتعددة قبلیاً 

  مدرسة عمرة النجاریة
  الشعبة الثانیة  الشعبة األولى

  الحصة  الیوم  الحصة  الیوم
  الثالثة   )8/10/2012(االثنین  الثانیة  )8/10/2012(االثنین

استبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في 
  الثالثة  )30/1/2013(ألربعاءا  الثانیة  )30/1/2013(ألربعاءا  بعدیاً ط المتعددة برنامج الوسائ
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  .وتفسیرها يلتحصیلاائج االختبار نت: أوالً 

  .وتفسیرها استبانة الرأي في مادة القراءةنتائج : ثانیاً 

  .وتفسیرها استبانة الرأي في برنامج الوسائط المتعددة نتائج: ثالثاً 

  . وتفسیرها نتائج بطاقة المالحظة الخاصة بمهارة االستماع: رابعاً 
  

  .وتفسیرها الخاصة بمهارة القراءةنتائج بطاقة المالحظة : خامساً 

  .البحث مقترحات - 

  الفصل الخامس
مناقشة النتائج 

والمقترحات  وتفسیرھا

 الناجمة عنھا
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  الخامسالفصل 
  الناجمة عنهاها والمقترحات تفسیر  مناقشة النتائج و

لرأي في مادة القراءة وبرنامج ونتائج ا لى عرض نتائج االختبار التحصیلي،یهدف هذا الفصل إ
وتقدیم تفسیرات لها،  ،لقراءةالخاصة بمهارة االستماع وا بطاقة المالحظةو  ،الوسائط المتعددة

  .واالنتهاء إلى مقترحات ناجمة عنها

ومن ثم  ،یقوم األسلوب المتبع في عرضها على عرض النتائج المتعلقة باالختبارات التحصیلیة
وصوًال ثم نتائج استبانة الرأي في برنامج الوسائط المتعددة،  ،استبانة الرأي في مادة القراءة تائجن

وتقدیم تفسیرات لها ومن ثم  ،القراءةمهارة االستماع و مهارة المالحظة الخاصة ب بطاقةنتائج  إلى
   .قبیل االنتقال إلى تقدیم المقترحات المناسبة الدراسة الحالیة بنتائج الدراسات السابقةنتائج مقارنة 

  :لتحصیلا ختبارانتائج : أوالً 
  :الفرضیة األولى

متوسط درجات  بین ات داللة إحصائیةعدم وجود فروق ذ األولى على نصت الفرضیة
عند مستوى االختبار البعدي المباشر في  المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة

  ).0.05(الداللة 

 للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعتینو 
الختبار  )ستودنت.ت(ومن ثم اختبار  دي المباشرالبع التجریبیة والضابطة لالختبار التحصیل

هو و ,للمعالجة اإلحصائیة  )SPSS(الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین باستخدام برنامج 
 (Statistical Package for Social:اختصار للحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

Sciences(,  إیتا لعینتین مستقلتینحیث تم استخدام مربع  ،األثر مستوىوقد تم حساب :  

n2=  
  2ت         

  )2-2ن+1ن+ ( 2ت
 

  :وتم استخدام معادلة إیتا لعینتین متطابقتین 

n2=  
  2ت         

  )1- ن + ( 2ت
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    وأكثر مرتفع )0.14( ،متوسط )0.06( ، متدني )0.01(حیث تم توزیع المستویات كاآلتي 
  )107-106ص ،2006أبو عالم،  (

  )31(جدول 

 ،لداللة الفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة) t(توسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبارالم
  .المباشر البعدي ختباراالفي تطبیق  متوسط درجات المجموعة الضابطةو 

االختبار 
البعدي 
  المباشر

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

توى مس
مستوى   القرار  الداللة  الداللة

  القرار  األثر

 5.36260  104.4900  84  تجریبیة
15.500  163 0.05  0.000 

دال 
  إحصائیاً 

  مرتفع  0.54
 5.82329  92.2200  81  ضابطة

واالنحـراف ) 104.4900( هـو لتجریبیـةأن متوسط درجات المجموعة ا )31(من الجدول یتبین 
ــو الضـــابطةمتوســـط درجـــات المجموعـــة  ، و)5.36260(المعیـــاري هـــو  واالنحـــراف ) 92.2200(هـ
ــة ت  T.Testومــــن خــــالل اســــتخدام اختبــــار  ،)5.82329(المعیــــاري هــــو   )15.500(= نجــــد قیمــ

صـــحة  ینفـــيوهـــذا  )0.05( وهـــي أكبـــر مـــن مســـتوى الداللـــة االفتراضـــي )0.000(ومســـتوى داللتهـــا 
، متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة ئیة بــینتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــاأي  ،الفرضـیة الصــفریة

، لصــالح المجموعــة التجریبیــة االختبــار البعــدي المباشــري فــمتوســط درجــات المجموعــة الضــابطة و 
   .)0.54( بمستوى أثر مرتفع وبالتالي یؤكد فاعلیة برنامج الوسائط المتعددة

یبیة والمجموعة الضابطة تعزو الباحثة هذه الفروق في التحصیل بین المجموعة التجر  :التفسیر
التنظیم الدقیق في عرض الدروس المتضمنة في برنامج الوسائط المتعددة بدءًا بتحدید األهداف  إلى

التي یتوقع أن تتحقق بعد االنتهاء من الدرس، ثم وضع مقدمة مناسبة، ثم عرض المحتوى 
یرات صوتیة كل ذلك التعلیمي عرضًا متسلسًال یحتوي على ألوان جذابة، وحركات وصور، وتأث

على زیادة  هاأسهم في بث عنصر التشویق وشد االنتباه لدى أفراد العینة التجریبیة، مما ساعد أفراد
قد یرجع السبب إلى أن محتوى برنامج الوسائط المتعددة المستخدم مع تالمیذ المجموعة و . تحصیلهم
فرصًا متعددة للتعلم النشط والعملي مثل ینتج یجعل المادة العلمیة أكثر وضوحًا وثباتًا و التجریبیة 

عادة مشاهدتها ، وتتناسب مع استخدام األجهزة واألدوات والوسائط المستخدمة وتكرار مواقف تعلیمیة وإ
  . بحیث یستخدم الطفل أكثر من حاسة الخصائص النمائیة لألطفال في هذه المرحلة

 ،})1999حسن(، )1994یونيالبس( { مع نتیجة دراسة كل منالبحث الحالي تیجة نتتفق 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط  اأظهرت واللتان

عطا (ودراسة  ،درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
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 بین) 0.05(ة الدالل مستوى عند إحصائیة داللة فروق ذات وجود إلى التي توصلت) 2003اهللا
 أثر إلى تعزى االختبار البعدي في الضابطة والمجموعة التجریبیة، المجموعة متوسطي عالمات

التي ) 2006إبراهیم (، ودراسة التجریبیة ولمصلحة المجموعة اللغویة األلعاب في المقترح البرنامج
عة التجریبیة توصلت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجمو 

 ، ودراسةوالمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة
ودراسة  )2010محمد وقطوس(ودراسة ،)2009النیادي(، دراسة)2006اهللا عبد ({
  .})2010نصار،(

أظهرت التي  ) Palenzuela,2002(دراسة بلنزویال نتائج البحث الحالي مع نتائج وتختلف 
  .والضابطة عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین تحصیل المجموعتین التجریبیة

 
  )1(رسم بیاني 

 المباشر البعدي بیقومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التط ،متوسط درجات المجموعة التجریبیة
  .)االستماع، القراءة(لالختبارات التحصیلیة

  
  :الثانیةالفرضیة 

بین متوسط درجات  ةدالة إحصائیذات فروق  على عدم وجود ةالثانینصت الفرضیة 
عند  اختبار االستماع البعدي المباشرفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  ).0.05(مستوى الداللة 
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تین للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموع
الختبار  ,)ستودنت .ت(ومن ثم اختبار  االستماع البعدي المباشر ختبارالابطة التجریبیة والض

   .للمعالجة اإلحصائیة )SPSS(الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین باستخدام برنامج 
  )32(جدول 

و , ریبیةلداللة الفروق بین متوسط درجات المجموعة التج) t(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
  .اختبار االستماع البعدي المباشر ابطة في التطبیقمتوسط درجات المجموعة الض

اختبار 
االستماع 
البعدي 
  المباشر 

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة ت
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

مستوى   القرار  الداللة
  األثر

  القرار

 2.41500  48.3100  84  تجریبیة
11.194  163 0.05  0.000  

دال 
  إحصائیاً 

  مرتفع  0.38
 2.92954  44.0600  81  ضابطة

االنحراف و ) 48.3100(هو التجریبیةأن متوسط درجات المجموعة ) 32(یتبین من الجدول 
االنحراف و ) 44.0600(هو الضابطةمتوسط درجات المجموعة ، و )2.41500(المعیاري هو 
 )11.194(= قیمة تأن نجد  )T.Test(ومن خالل استخدام اختبار  ،)2.92954(المعیاري هو 

ذا ینفي صحة وه) 0.05(وهي أصغر من مستوى الداللة االفتراضي) 0.000(ومستوى داللتها
, توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة أي ,الفرضیة الصفریة

لصالح  المباشر البعدي اختبار االستماع ي تطبیقف وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة
  .)0.38(أثر مرتفعبمستوى  المستخدموهذا یؤكد فاعلیة البرنامج  ،المجموعة التجریبیة

الطریقة التي إلى  اختبار االستماعالتجریبیة في نتائج المجموعة تفوق تعزو الباحثة  :التفسیر
في المجموعة التجریبیة االستماع إلى نطق  یمكن للتلمیذتعلمت بها كل من المجموعتین، حیث 

عرض المحتوى بشكل سلیم، كما أن  هالكلمة منفردة أو الجملة مرات عدة وبالتالي تترسخ في ذهن
التعلیمي بوساطة برنامج الوسائط المتعددة عرضًا متسلسالً، یحتوي على ألوان جذابة، وحركات 

التشویق وشد االنتباه لدى أفراد العینة وصور، وتأثیرات صوتیة كل ذلك أسهم في بث عنصر 
قبالهم على التعلم التجریبیة، مما ساعد أفراد العینة التجریبیة على زیادة تحصیلهم      .ودافعیتهم وإ

أظهرت التي ) 2003الهواري(، ودراسة )2010نصار، (نتیجة دراسة مع تتفق هذه النتیجة 
تنمیة بعض مهارات  الوسائل في متعددة )وبالحاس(فعالیة تنوع استراتیجیات برامج الكمبیوتر

توصلت إلى أن البرنامج التي  )2004محمد(، ودراسة االبتدائي االستماع تالمیذ الصف الخامس
التعلیمي المقترح  یتصف بدرجة مناسبة من الفاعلیة في تحقیق أهدافه المعرفیة والوجدانیة، وذلك 

   .كل عام ولكل مهارة من مهارات االستماعبالنسبة الختبار الكفاءة اللغویة للبرنامج بش



 مناقشة النتائج وتفسیرھا والمقترحات الناجمة عنھا   الخامسالفصل 

148 

 

ــةكمــــا  ــة دراســ ـــع نتیجــ ــــق مـ ـــي أظهــــرت )Claussen,1992(تتف ــارات  التـ تحســــن ملمــــوس للمهــ
أن  هــانتائج أظهــرتالتــي  ،) (Graham & Macaro, 2008 دراســةنتیجــة  االســتماعیة، و

بــأدائهم حــول  البرنــامج أدى إلــى تحســن ملحــوظ فــي أداء المســتمعین ، وكــذلك أدى إلــى زیــادة ثقــتهم
   .االستماع

تنمیة مهارات االستماع  إلى أن تتوصل التي )2004حواس(وتختلف هذه النتیجة مع دراسة 
  . ولم یصل إلى مستوى جید منخفض

  :الثالثةالفرضیة 
بین متوسط درجات   ذات داللة إحصائیةفروق  على عدم وجود الثالثةنصت الفرضیة 

عند اختبار القراءة البعدي المباشر في  لمجموعة الضابطةومتوسط درجات ا المجموعة التجریبیة
  ).0.05(مستوى الداللة 

للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعتین 
الختبار الفروق  )ستودنت .ت(ومن ثم اختبار  القراءة البعدي المباشر ختبارالالتجریبیة والضابطة 

  . للمعالجة اإلحصائیة )SPSS(درجات المجموعتین باستخدام برنامج  بین متوسطي
  )33(جدول 

, لداللة الفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة) t(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
  .المباشر البعدي اختبار القراءة  وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة في تطبیق

اختبار 
لقراءة ا

البعدي 
  المباشر 

  العدد  المجموعة
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
  القرار  الداللة  الداللة

مستوى 
  القرار  األثر

 5.12743  56.1800  84  تجریبیة
10.924  163 0.05  0.000  

دال 
  إحصائیاً 

  مرتفع  0.37
 5.25457  48.1600  81  ضابطة

واالنحراف ) 56.1800( هو التجریبیةأن متوسط درجات المجموعة ) 33(ن الجدول یتبین م
واالنحراف ) 48.1600( هو الضابطةمتوسط درجات المجموعة ، و )5.12743(المعیاري هو 
 )10.924(=قیمة تأن نجد  T.Test)(ومن خالل استخدام اختبار  ،)5.25457(المعیاري هو 

وهذا ینفي صحة  )0.05(ر من مستوى الداللة االفتراضي وهي أصغ )0.000(ومستوى داللتها 
, أي توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ,الفرضیة الصفریة

لصالح  المباشر البعدي القراءة اختبار وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة في تطبیق
   ).0.37(بمستوى أثر مرتفع الوسائط المتعددة وهذا یؤكد فاعلیة برنامج ،ریبیةالمجموعة التج
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تعزو الباحثة تقدم المجموعة التجریبیة في نتائج التحصیل إلى استخدام برنامج  :التفسیر
الوسائط المتعددة الذي ترك أثرًا إیجابیًا على تحصیلهم، بما یوفره من فرصة للتفاعل مع العملیة 

، باإلضافة للتغذیة الراجعة التي توفرها في نهایة كل لهاالتعلیمیة، التي تجعل من التالمذة محورًا 
  .   تدریب

تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في اختبار القراءة إلى الطریقة  یعزىكما 
فالمجموعة التجریبیة تعلمت ببرنامج الوسائط المتعددة، باإلضافة ، كل مجموعةالتي تعلمت بها 

تجدید عبر استخدام طریقة جدیدة في تعلم مادة القراءة، والخروج بذلك عن الطریقة التقلیدیة إلى ال
السائدة في المدارس، واالبتعاد عن الروتین وتتمثل هذه الطریقة باستخدام دروس القراءة عبر 

  .استخدام الحاسوب التي تتیح للتالمیذ فرصة التفاعل معها

أظهرت فعالیة تنوع استراتیجیات برامج التي ) 2003الهواري(ة نتیجة دراس معتتفق هذه النتیجة 
 تالمیذ الصف الخامس القراءةتنمیة بعض مهارات  الوسائل في متعددة) الحاسوب(الكمبیوتر 

التي أظهرت تفوق أداء طلبة المجموعة التجریبیة التي درست  )2003إسماعیل(، ودراسة االبتدائي
، وظیفیة بمساعدة الحاسوب على نظرائهم طلبة المجموعة الضابطةبرنامج تنمیة مهارات القراءة ال

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود نتائجها أهم من وكان) 2004طه والقناوي(ودراسة 
 لصالح المجموعتین وذلك المعرفة القرائیة في والمجموعتین التجریبیتین المجموعتین الضابطتین

توصلت إلى فاعلیة البرنامج الحاسوبي المقترح في تنمیة ي الت )2006صالح(، ودراسة التجریبیتین
) 0،05(االستعداد للقراءة لدى أطفال الریاض حیث توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة 

بین متوسطي درجات أطفال المجموعة الضابطة ودرجات أطفال المجموعة التجریبیة في اختبار 
  .مج لصالح أطفال المجموعة التجریبیةاالستعداد للقراءة بعد تطبیق البرنا

 المساعد للحاسوب أنالتي أظھرت  )Clayton,1992( تتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة 

  ،)Dunn, 2002( ودراسة، الرابع الصف طلبة عند القراءة مهارة تحسین في دوراً  التعلیم في
یعمل على تنمیة  )سوبالحا(توصلت إلى أن الكمبیوتروالتي  )Karen& Erin,2003(ودراسة 

أظهرت نتائجها فروقًا ذات داللة إحصائیة بین والتي  Campbel,2000)(ودراسة ، مهارات القراءة
  .الطریقتین لصالح التدریس باستخدام الحاسوب
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  :الرابعةالفرضیة 
بین متوسط درجات على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة  الرابعةنصت الفرضیة 

 التحصیلي االختبارفي  همومتوسط درجاتالقبلي  التحصیلي في االختبار المجموعة التجریبیة
  .)0.05(عند مستوى الداللة البعدي المباشر 

ت المجموعة للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجا
ار الفروق بین الختب )ستودنت.ت(ومن ثم اختبار القبلي والبعدي المباشر  التجریبیة لالختبار

  .للمعالجة اإلحصائیة )SPSS(متوسطي درجات المجموعة باستخدام برنامج 
  )34(جدول

 متوسط درجات المجموعة التجریبیة في بین لداللة الفروق) t( المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
 .رالمباش البعدي القبلي واالختبار التحصیلي االختبار تطبیق

  

عة المجمو 
  التجریبیة

  

 المتوسط  العدد  االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة ت
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

مستوى   القرار  الداللة
  األثر

  القرار

 10.27122  51.1957  84  القبلي

45.806-  166 0.05  0.000  
دال 

  مرتفع  0.97  إحصائیاً 
البعدي 
  المباشر

84  104.4900  5.36260 

واالنحــراف ) 51.1957(أن متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة هــو) 34(مــن الجــدول  یتبــین
واالنحــراف ) 104.4900(هــو هم، ومتوســط درجــاتفــي االختبــار القبلــي )10.27122(المعیــاري هــو 
ــر،  االختبــــار فــــي تطبیــــق) 5.36260(المعیــــاري هــــو ومــــن خــــالل اســــتخدام اختبــــار البعــــدي المباشــ

T.Test  وهــي أصــغر مــن مســتوى الداللــة  )0.000(ومســتوى داللتهــا )-45.806(=نجــد قیمــة ت
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین : وهذا ینفي صحة الفرضیة الصفریة أي ،)0.05(االفتراضي 

البعـــدي فـــي التطبیـــق هم ومتوســـط درجـــات فـــي التطبیـــق القبلـــي، متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة
بمسـتوى أثـر  الوسـائط المتعـددةوهـذا یؤكـد فاعلیـة برنـامج  ،المباشـر التطبیـق البعـديلصالح  المباشر
  .)0.97(مرتفع 

 االختبار في تقدماً  أحرزوا قد التالمذة أنتعزو الباحثة هذه الفروق في التحصیل إلى  :التفسیر

بوساطة برنامج  التعلیمیة الدروس بطریقة المادة التعلیمیة تدریس تم أن بعد البعدي التحصیلي
 وتعزو الحاسوب، على التعلم المعتمدة طریقة من مدى استفادتهم إلى یشیر وهذا عددة،الوسائط المت

لى التعلیمیة بوساطة برنامج الوسائط المتعددة، الدروس طریقة استخدام إلى الفروقات هذه الباحثة  وإ

 بشكل وسبةالمح التعلیمیة الدروس بتوظیف وذلك العربیة اللغة جدیدة لتّعلم طریقة استخدام في التجدید
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 ویقبلون یتجاوبون عن طریق الحاسوب تجعلهم جدیدة بطریقة التالمذة التعلیمیة المادة فیه تحاكي

و  ومیولهم، واحتیاجاتهم التالمیذ الهتمامات ومحتواها مادتها مالءمة إلى باإلضافة التّعلم، على
اطة برنامج الوسائط التعلیمیة بوس الدروس جاءت فقد العمریة، المرحلة هذه لخصائص مالءمتها
نة باأللوان بأشكال المتعددة والرسومات،  والصور، بالصوت، مزودة ،التالمیذ یرغبها التي ملوّ

 اإلیجابي من التفاعل جواً  یخلق مما وتجذبهم، انتباهم  تثیر التي والتعزیزات المتحركة، والشخصیات

 فروق وجود النتائج وبالتالي تظهر تعلم،لل دافعیته من ویزید والتلمیذ، الوسائط المتعددة برنامج بین

البعدیة لدى  القیاسات ولصالح والبعدي، القبلي القیاس على التحصیل درجات في إحصائیة داللة ذات
  .المجموعة التجریبیة

 عند إحصائیة داللة ذي فرق وجودالتي أظهرت ) 2009،النیادي(تتفق هذه النتیجة مع دراسة 

 قبلي، (االختبار متغیّر وحسب التجریبیة في أداء طلبة المجموعة) 0.05( اإلحصائیة الداللة مستوى

  .البعدي االختبار على المجموعة التجریبیة طلبة أداء ولصالح ،)وبعدي
  )2(رسم بیاني 

االستماع، ( لالختبارات التحصیلیة المباشر التطبیقین القبلي و البعديفي , متوسط درجات المجموعة التجریبیة
  ).القراءة

  
  :الخامسةالفرضیة 

على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  الخامسةنصت الفرضیة 
هم في اختبار االستماع البعدي ومتوسط درجاتفي اختبار االستماع القبلي  المجموعة التجریبیة

  .)0.05(عند مستوى الداللة المباشر، 
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 حرافـــات المعیاریـــة لـــدرجات المجموعـــةللتحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة تـــم حســـاب المتوســـطات واالن
ــة ال ـــارالتجریبیــــ ـــر، ختبـــ ــدي المباشـــ ـــــتماع البعــــ ـــار االسـ ـــي واختبـــ ــتماع القبلـــ ــــار االســــ ــــم اختبــ ـــن ثــ     ومـــ

ــتخدام برنـــــامج ) ســـــتودنت .ت( ــطي درجاتهـــــا باســـ ــروق بـــــین متوســـ ــار الفـــ للمعالجـــــة  )SPSS(الختبـــ
  .اإلحصائیة

  )35(جدول
 متوسط درجات المجموعة التجریبیة في بین لداللة الفروق) t( الختبارالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج ا

  .رالمباش البعدي اختبار االستماع القبلي و تطبیق

المجموعة 
  التجریبیة

 المتوسط  العدد  االختبار
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
مستوى   القرار  الداللة  الداللة

  القرار  األثر

 االستماع
  القبلي

84  24.7694  6.38964 

دال   0.000  0.05 166  -33.603
االستماع   مرتفع  0.95  إحصائیاً 

البعدي 
  المباشر

84  48.3100  2.41500 

 
واالنحــراف ) 24.7694(أن متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة هــو) 35(یتبــین مــن الجــدول 

ــو ــاري هـــ ـــار االســـــتماع القبلـــــي، )6.38964(المعیـــ ـــــي اختبــ ــــاتومت ف ــط درجـ ) 48.3100(هـــــوهم وســـ
ومـــن خـــالل ، البعـــدي المباشـــر اختبـــار االســـتماع فـــي تطبیـــق) 2.41500(واالنحـــراف المعیـــاري هـــو

ــــار  ـــتخدام اختب ـــد )  T.Test(اسـ ـــة ت أن نجـ ــا  )-33.603(=قیمـ ــتوى داللتهــ ــي ) 0.000(ومســ وهـــ
وجـد فـروق ت: وهذا ینفي صحة الفرضـیة الصـفریة أي )0.05(أصغر من مستوى الداللة االفتراضي 

ومتوسـط  فـي اختبـار االسـتماع القبلـي، ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة
وهـذا یؤكـد  ،التطبیـق البعـدي المباشـرلصـالح  البعـدي المباشـر اختبـار االسـتماع فـي تطبیـق همدرجات

  ).0.95(بمستوى أثر مرتفع  الوسائط المتعددةفاعلیة برنامج 

برنامج  استخدام إلى التحصیل نتائج فيالمجموعة التجریبیة  تالمیذ تقّدم باحثةال تعزو :التفسیر
العملیة  مع للتفاعل فرصة منبما وفره  تحصیلهم، على یاً إیجابًا أثر  ترك الذيالوسائط المتعددة 

 كما تدریب، كل نهایة فرها فيیوّ  التي الراجعة التغذیة إلى باإلضافة ،لهاًا  محور  همجعلیو  التعلیمیة،

زات بوساطة برنامج الوسائط المتعددة التعلیمیة الدروس أن التعلیمیة،  المادة عرض في متعددة میّ
 تجذب وكلها واللون، والحركة، والصورة، الصوت،: مثل المختلفة بأشكالها المؤثرات كاستخدام

قبالهم دافعتیهم من وتزید العمر، هذا في یذالتالم  باستخدام طریقة التجدید إلى باإلضافة التّعلم، على وإ
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 عن داالبتعاالمدارس، و  في السائدة التقلیدیة الطریقة عن بذلك والخروج العربیة، اللغة لتّعلم جدیدة

من خالل برنامج الوسائط  التعلیمیة الدروس برامج باستخدام الطریقة هذه وتتمثل والتقلید، الروتین
فر حواسه، ویستغل نشًطا فاعالً  یكون بحیث معها، التفاعل فرصة للتلمیذ تتیح التي المتعددة  اً جو  وتوّ
ثارة والتفاعل للمشاركة ا الحواس، وإ  جاذبیة والحصول أكثر وجعلها التعلیمیة، المادة فاعلیة من زاد ممّ

نظام البیئة الصفیة أثار حماس التالمیذ التجدید في أن و، البحث هاأظهر  التي اإلیجابیة النتائج على
  .ستماع بدافع قويلتعلم مهارات اال

  :السادسةالفرضیة 
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  السادسةنصت الفرضیة 

البعدي المباشر،  القراءةهم في اختبار ومتوسط درجاتفي اختبار القراءة القبلي  المجموعة التجریبیة
  .)0.05(عند مستوى الداللة 

 المتوســـطات واالنحرافـــات المعیاریـــة لـــدرجات المجموعـــةللتحقـــق مـــن هـــذه الفرضـــیة تـــم حســـاب 
ـــار ــــ ــــة لالختبـ ــــــر التجریبیــــ ــدي المباشــ ـــــ ـــراءة البعـ ــــار القـــــ ــــ ـــي واختب ــــ ــراءة  القبلـ ـــــ ـــ القـ ــــارومـــــ ــــ ــم اختب ــــ         ن ثــ

ــتخدام برنـــــامج ) ســـــتودنت .ت( ــطي درجاتهـــــا باســـ ــروق بـــــین متوســـ ــار الفـــ للمعالجـــــة  )SPSS(الختبـــ
  .اإلحصائیة

  )36(جدول
 متوسط درجات المجموعة التجریبیة في بین لداللة الفروق) t( لمعیاریة ونتائج االختبارالمتوسطات واالنحرافات ا

  المباشر البعدي اختبار القراءة القبلي واختبار القراءة تطبیق

المجموعة 
  التجریبیة

  االختبار
 المتوسط  العدد

  الحسابي
االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
  القرار  الداللة  الداللة

مستوى 
  القرار  األثر

 6.21056  26.4263  84  القراءة القبلي

دال   0.000  0.05 166  -37.825
  إحصائیاً 

القراءة   مرتفع  0.96
البعدي 
  المباشر

84  56.1800  5.12743 

 
ــــدول  ـــن الجـــــ ـــین مــــــ ــــ ـــــو) 36(یتبـ ـــــة هــــ ــــة التجریبیــــ ــات المجموعـــــ ــــ ــط درجــ ــــ ) 26.4263(أن متوســـ

ـــو ــــ ـــاري هـــ ــــ ــــراف المعیـــ ــــ ــي  )6.21056(واالنحــ ــــ ـــــار فــــ ــــ ـــــراءةاختبـ ـــــاتهم  القـــــ ـــط درجـــــ ــــ ـــي، ومتوســـ ــــ ـــ القبل
ــو ـــــو) 56.1800(هـــــ ــــاري هــ ــــراف المعیـــ ــق) 5.12743(واالنحـــ ـــــي تطبیـــــ ـــراءة فــ ـــــار القــــ ـــــدي  اختبــ البعــ

ــــر ـــتخدام اختبــــــار ، المباشــ ــــالل اســـ ــــن خــ ـــــد) T.Test(ومــ ـــة ت أن  نجـ ــتوى ) -37.825(=قیمـــ ومســــ



 مناقشة النتائج وتفسیرھا والمقترحات الناجمة عنھا   الخامسالفصل 

154 

 

ـــا  ــة االفتراضــــــي ) 0.000(داللتهـــ ـــتوى الداللــــ ـــــن مســـ ـــــغر مـ ــــي أصـ ـــي صــــــ )0.05(وهــ ــــذا ینفـــ حة وهــ
ـــــیة الصـــــــفریة أي ـــــة : الفرضـ ــات المجموعــ ـــط درجــــ ـــــین متوســــ ــــائیة بـ ــة إحصـــ ــــ ــــروق ذات دالل ـــــد فـــ توجـ

ــــة ـــــار  التجریبیــــ ــــي اختبـــ ــــراءةفــــ ــاتهم القــــ ـــــ ــط درجـ ــــي، ومتوســــــ ــق  القبلــــ ــــ ـــي التطبیــ ــــ ـــرفـ ـــــدي المباشـــــ  البعـــ
ــــــار  ــــراءةالختبـ ــالح  القـــ ـــق لصـــــ ــــ ـــرالتطبی ـــــدي المباشــــ ــــــامج  ،البعــ ــة برنـ ــــ ــــــد فاعلیـ ـــــذا یؤكـ ـــائط وهــ الوســــ

  .)0.96(بمستوى أثر مرتفع المتعددة
ــیر ـــر إلـــــى جـــــذب  :التفســـ ـــدي المباشــ ــــین اختبـــــار القـــــراءة القبلـــــي والبعـ ــة الفـــــروق ب ــزو الباحثـــ تعــ

ــوس  ــه مـــن أثــــر ملمــ ــى شـــكل ألعــــاب تربویـــة، ممــــا كـــان لــ ــذ نحـــو محتــــوى البرنـــامج علــ انتبـــاه التالمیــ
ــتخدام الوســـــائل  ـــي اســـ ـــلیم، والتنویـــــع فــ ـــكل ســ ــذ للمهـــــارات بشــ ــراءة التالمیـــ ـــن مـــــدى قـــ فـــــي الكشـــــف عــ

ـــیم  ــي تعلــ ـــــى ممارســــــة فـــ ـــــذ إل ـــل التالمی ــا، و میــ ـــاههم نحوهـــ ـــذب انتبــ ـــــراءة، وجـــ ـــارات الق ــذ لمهــ التالمیـــ
ـــة، كمــــا  ــي تعلـــیم المهـــارات القرائی ــك ألعـــاب تربویـــة أســـهم فــــي تعزیـــز الدافعیـــة لـــدیهم فــ ــزى ذلــ قـــد یعـ

ـــــاب  ــــتخدام األلعـــ ــتعلم باســــ ــــ ــــتعدادهم للـ ـــــدى اســــ ــامج، ومـــ ــــ ـــــطة البرنـ ـــــع أنشـــ ــــذ مـــ ـــل التالمیـــ ــى تفاعـــــ ــــ إلـ
ــــت الب ـــة، والحظـ ــامج التربویــ ـــذ البرنـــ ــ ـــات تنفی ــ ــي أوق ـــ ـــف ف ـــة الصــ ــ ــي غرف ـــدها فـــ ـــاء تواجــ ــ ــــي أثن ــة فـ احثـــ

ــــرورة  ــــة وضــ ــــى أهمیــ ـــــا یــــــدلل علــ ـــة، ممـ ــة التربویـــ ـــذ اللعبــــ ــد تنفیـــ ــطة بعــــ ــذ لألنشــــ ـــل التالمیــــ ــرعة حـــ ســــ
ـــزهم للحــــــروف  ــرعة تمییـــ ــة، وســــ ــتخدمة لتالمیــــــذ هــــــذه المرحلــــ ــــة المســــ ـــائل التعلیمیــ ـــي الوســـ ـــع فـــ التنویـــ

ــاز الح ـــى جهــــ ــــظ علــ ـــي الشــــــكل واللفـ ــــابهة فــ ــى المتشـ ــغف علــــ ـــل التالمیــــــذ بشـــ ـــد أقبــ اســـــوب، هــــــذا وقــ
ـــذ البرنــــامج ــذ الحصـــــة المقــــررة لتنفیـ ــت تنفیــ ـــار وقــ ــرح وانتظـ ــاب التربویـــــة المقتـــ ــــف األلعــ ، و أن توظی

ــام  ــي نظـــ ن التجدیـــــد فــ ـــة، وإ ـــة المهــــارات القرائیـ ــي الكشـــــف عــــن مــــدى تنمیــ ــــه أثـــــر ملمــــوس فــ ــان ل كــ
  .بدافع قوي لتعلم المهارات القرائیة میذالبیئة الصفیة أثار حماس التال

ـــة ـــــة دراســــ ــع نتیجــ ـــــة مـــــ ــذه النتیجــ ـــارات  )2003،إســـــــماعیل( تتفـــــــق هـــــ ـــو مهــــ ـــــرت نمــــ ــي أظهــ التـــــ
ـــا  ــًا بمـ ـــیهم قیاســ ــــامج علـ ــق البرن ـــد تطبیــ ـــة المجموعــــة التجریبیــــة بعـ ــة لــــدى طلبـ ــــة كافــ ــراءة الوظیفی ــ الق

  .كانت علیه قبل التطبیق

  :السابعةالفرضیة 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  على السابعةنصت الفرضیة 

عند مستوى  االختبار البعدي المؤجلفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  ).0.05(الداللة 

 للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعتین
الختبار الفروق بین  )ستودنت.ت(ومن ثم اختبار  لبعدي المؤجل،ا التجریبیة والضابطة لالختبار

  .للمعالجة اإلحصائیة )SPSS(متوسطي درجات المجموعتین باستخدام برنامج 
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  )37(جدول 

 ،لداللة الفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة) t(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
 .المؤجل البعدي االختبار طبیقتفي  لمجموعة الضابطةوبین متوسط درجات ا

االختبار 
البعدي 
  المؤجل

 المتوسط  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة ت
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

مستوى   القرار  الداللة
  األثر

  القرار

 3.23047  27.2200  84  تجریبیة
18.781  163 0.05  0.000  

دال 
  إحصائیاً 

  مرتفع  0.64
 2.15207  19.9300  81  ضابطة

واالنحراف ) 27.2200( هو لتجریبیةیتبین أن متوسط درجات المجموعة ا )37(ومن الجدول 
واالنحراف ) 19.9300(هو الضابطةمتوسط درجات المجموعة ، و )3.23047(المعیاري هو 
 )18.781(= قیمة ت  أن  نجد )T.Test(ومن خالل استخدام اختبار  ،)2.15207(المعیاري هو 

صحة  ینفيوهذا  )0.05(وهي أكبر من مستوى الداللة االفتراضي  )0.000(ومستوى داللتها 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة، أي  ،الفرضیة الصفریة

موعة التجریبیة، االختبار البعدي المؤجل لصالح المجي فوبین متوسط درجات المجموعة الضابطة 
   .)0.64(، بمستوى أثر مرتفعوبالتالي یؤكد فاعلیة برنامج الوسائط المتعددة

قد تعزى هذه النتیجة لعرض صور بوساطة برنامج الوسائط المتعددة أضفى على  :التفسیر
بقاء  یذالمواضیع عنصري التشویق والجاذبیة الذي یجعل من السهل على التالم فهم الدروس وإ

  .دیهم مدة طویلةالتعلم ل

التي  ،})1999،حسن(، )1994،البسیوني( { تتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة كل من
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات  اأظهرت

التي  )2003،عطا اهللا(ودراسة  المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
 التجریبیة، المجموعة متوسطي عالمات بین إحصائیة داللة فروق ذات وجود إلى توصلت

 اللغویة األلعاب في المقترح البرنامج أثر إلى تعزى االختبار البعدي في الضابطة والمجموعة
  .التجریبیة ولمصلحة المجموعة
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  )3(رسم بیاني 
لالختبارات  المؤجل لمجموعة الضابطة في التطبیق البعديومتوسط درجات ا, متوسط درجات المجموعة التجریبیة

  ).االستماع، القراءة( التحصیلیة
  

  
  :الثامنةالفرضیة 

بین متوسط درجات   ةدالة إحصائیذات فروق  على عدم وجود الثامنةنصت الفرضیة 
عند  اختبار االستماع البعدي المؤجلفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

  ).0.05(مستوى الداللة 
للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعتین 

الختبار  )ستودنت .ت(ومن ثم اختبار  المؤجلاالستماع البعدي  التجریبیة والضابطة لالختبار
  . ة اإلحصائیةللمعالج)SPSS(الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین باستخدام برنامج 

  )38(جدول رقم 

, لداللة الفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة) t(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
  .المؤجل البعدي اختبار االستماع متوسط درجات المجموعة الضابطة في تطبیقوبین 

اختبار 
االستماع 
البعدي 
  المؤجل 

  العدد  المجموعة
 المتوسط
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
  القرار  الداللة  الداللة

مستوى 
  القرار  األثر

 2.15922  13.6200  84  تجریبیة
13.910  163 0.05  0.000  

دال 
  إحصائیاً 

  مرتفع  0.49
 1.50367  9.9600  81  ضابطة
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واالنحــراف ) 13.6200(هــو ةالتجریبیــأن متوســط درجــات المجموعــة ) 38(یتبــین مــن الجــدول 
ـــط درجـــــات المجموعـــــة ، و )2.15922(المعیـــــاري هـــــو  ـــو الضـــــابطةمتوســ واالنحـــــراف ) 9.9600(هــ
 )13.910(=قیمــة ت أن نجــد) T.Test(ومــن خــالل اســتخدام اختبــار  ،)1.50367(المعیــاري هــو 

 وهــذا ینفــي صــحة )0.05(وهــي أصــغر مــن مســتوى الداللــة االفتراضــي  )0.000(ومســتوى داللتهــا 
, توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة: الفرضــیة الصــفریة أي

لصــالح  المؤجــل البعــدي اختبــار االســتماع المجموعــة الضــابطة فــي التطبیــقوبــین متوســط درجــات 
  ).0.49( وهذا یؤكد فاعلیة البرنامج المقترح بحجم أثر مرتفع ،المجموعة التجریبیة

الباحثة هذه النتیجة إلى أن تقدیم محتوى  وحدات  البرنامج وأنشطتها  تعزو: التفسیر
عن األسلوب  یذ، یبعد التالم)صوت، حركة، صوت، صورة(وتدریباتها بأسلوب فعال ومشوق

التقلیدي الذي یعتمد في الغالب على التلقین والسرد، ویزید من تفاعل التلمیذ في عملیة تعلمه بحیث 
  .   ن المتلقي، مما ساعد أفراد العینة التجریبیة على زیادة تحصیلهمیصبح مشاركًا بدًال م

باإلضافة إلى  لتالمیذو نظرًا ألن المحتوى عرض بشكل منتظم عبر الشاشات التي تثیر انتباه ا
أكثر إیجابیة  ممع رسوم هادفة جعلته مالمؤثرات الصوتیة التي ترافق النصوص التي عرضت علیه

والصورة و الحركة مع بعضها البعض في أثناء عملیة الشرح زاد من إثارة  للتعلم، وتفاعل الصوت
  .للمهارة ممن معدل اكتسابه التالمیذ

  :التاسعةالفرضیة 
بین متوسط درجات   ةدالة إحصائیذات فروق  على عدم وجود التاسعةنصت الفرضیة 

عند  ة البعدي المؤجلاختبار القراءفي  ومتوسط درجات المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
  ).0.05(مستوى الداللة 

للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجموعتین 
الختبار  )ستودنت .ت(ثم اختبار  المؤجل، ومنالبعدي  القراءة  التجریبیة والضابطة لالختبار

  . للمعالجة اإلحصائیة )SPSS(مج الفروق بین متوسطي درجات المجموعتین باستخدام برنا
  )39(جدول رقم 

, لداللة الفروق بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة) t(المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
  .المؤجل البعدي  القراءةاختبار  وبین متوسط درجات المجموعة الضابطة في تطبیق

اختبار 
القراءة 
البعدي 
  المؤجل 

 المتوسط  العدد  عةالمجمو 
  الحسابي

االنحراف 
 قیمة ت  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى 
مستوى   القرار  الداللة  الداللة

  القرار  األثر

 1.99494  13.6000  84  تجریبیة
15.90  163 0.05  0.000  

دال 
  إحصائیاً 

  مرتفع  0.53
 1.34431  9.9700  81  ضابطة
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واالنحــراف ) 13.6200(هــو التجریبیــةمجموعــة أن متوســط درجــات ال) 39(یتبــین مــن الجــدول 
ـــط درجـــــات المجموعـــــة ، و )1.99494(المعیـــــاري هـــــو  ـــو الضـــــابطةمتوســ واالنحـــــراف ) 9.9700(هــ
ومستوى ) 15.90(= نجد قیمة ت T.Testومن خالل استخدام اختبار  ،)1.34431(المعیاري هو 

ا ینفــي صــحة الفرضــیة وهــذ )0.05(وهــي أصــغر مــن مســتوى الداللــة االفتراضــي  )0.000(داللتهــا 
ــة: الصـــفریة أي وبـــین  ،توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـ

لصــالح المجموعــة  اختبــار القــراءة البعـدي المؤجــلدرجــات المجموعــة الضــابطة فـي التطبیــق متوسـط 
  ).0.53( أثر مرتفع بمستوى الوسائط المتعددةوهذا یؤكد فاعلیة برنامج  ،التجریبیة

 أحرزوا قد تالمیذ المجموعة التجریبیة أنتعزو الباحثة هذه الفروق في التحصیل إلى : التفسیر

 الـدروس بطریقـة المـادة التعلیمیـة تـدریس تـم أن بعـد البعـدي المؤجـل التحصـیلي االختبـار فـي تقـدماً 

مج الوســائط دروس القــراءة بوســاطة برنــا جــاءت بوســاطة برنــامج الوســائط المتعــددة، فقــد التعلیمیــة
نـة بـاأللوان بأشـكال المتعـددة والرسـومات،  والصـور، بالصـوت، مـزودة ،یـذالتالم یرغبهـا التـي ملوّ

 اإلیجـابي من التفاعـل جواً  یخلق مما وتجذبهم، انتباهم  تثیر التي والتعزیزات المتحركة، والشخصیات

  .والتلمیذ الوسائط المتعددة برنامج بین
  .التالمذة في مادة القراءةرأي استبانة  نتائج  -ثانیاً 

  :العاشرةالفرضیة 
على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  العاشرةنصت الفرضیة 

عند مستوى الداللة مادة القراءة قبل استخدام البرنامج وبعده  فيفي آرائهم  المجموعة التجریبیة
)0.05.(  

عة سطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات المجمو للتحقق من هذه الفرضیة تم حساب المتو 
الختبار الفروق بین متوسطي  )ستودنت.ت(ومن ثم اختبار  ،في آرائهم نحو مادة القراءة التجریبیة

  .للمعالجة اإلحصائیة )SPSS(باستخدام برنامج  همدرجات
  )40(جدول

التجریبیة في  متوسط درجات المجموعة بین قلداللة الفرو) t( المتوسطات واالنحرافات المعیاریة ونتائج االختبار
  .آرائهم في مادة القراءة قبل تطبیق برنامج الوسائط المتعددة وبعده

المجموعة 
  التجریبیة

الرأي في 
  مادة القراءة

 المتوسط  العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة ت
درجة 
  الحریة

مستوى 
  الداللة

مستوى   القرار  الداللة
  األثر

  القرار

 2.67921  29.5600  84  ليقب
7.667-  166 0.05  0.000  

دال 
  مرتفع  0.37  إحصائیاً 

 4.29475  31.8600  84  بعدي
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واالنحــراف ) 29.5600(أن متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة هــو) 40(یتبــین مــن الجــدول 
درجــاتهم  فــي التطبیــق القبلــي الســتبانة الــرأي فــي مــادة القــراءة، ومتوســط )2.67921(المعیــاري هــو

ومــن خــالل اســتخدام البعــدي،  تطبیــقالفــي ) 4.29475(واالنحــراف المعیــاري هــو) 31.8600(هــو
ــة ت  أن نجــــد )T.Test(اختبـــار  ــغر مــــن ) 0.000(ومســــتوى داللتهــــا  ) -7.667(=قیمـ وهـــي أصــ

توجـد فـروق ذات داللـة : وهذا ینفـي صـحة الفرضـیة الصـفریة أي) 0.05(مستوى الداللة االفتراضي 
في آرائهم في مادة القراءة قبـل اسـتخدام البرنـامج   بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة إحصائیة
الوســـائط المتعـــددة بمســـتوى أثـــر مرتفـــع وهـــذا یؤكـــد فاعلیـــة برنـــامج  التطبیـــق البعـــدي،لصـــالح وبعـــده 

)0.37.(  

لتجریبیة المجموعة ا یذأسلوب التعلم في برنامج الوسائط المتعددة الذي ساعد تالم إن:التفسیر
على تطبیق األنشطة بنجاح، وتحقیق األهداف مما حقق النجاح لدیهم، وشعورهم بالجهد الذي بذلته 
شراكهم باألنشطة التعلیمیة، واإلعادة في حال الخطأ األمر الذي  المعلمة من أجل رفع تحصیلهم وإ

حبًا للمادة التي حققوا فیها  أدى إلى رفع معنویاتهم ویجعلهم أكثر تفاؤًال وتوقعًا للنجاح، ومن ثم أكثر
وتعزیزه عند األداء الصحیح، كل ذلك یزیل  باألنشطة وتزویده التلمیذالنجاح، وكذلك مشاركة 

     .مشاعر الخوف لدى التلمیذ ویستبدلها بمشاعر المحبة وینمي آراء إیجابیة في مادة القراءة

التعلم باستخدام برنامج الوسائط كما و تعزو الباحثة هذه النتیجة إلى اندفاع التالمیذ نحو 
المتعددة كان له األثر الكبیر في سعادتهم ومتعتهم في أثناء التعلم لحداثة الطریقة مما انعكس ذلك 

الربط بین مادة القراءة كمادة نظریة وتطبیقاتها العملیة من خالل و على آرائهم نحو مادة القراءة،
تعددة كان له أثر واضح في تغییر رأي تالمیذ دروس القراءة باستخدام برنامج الوسائط الم

المجموعة التجریبیة وشعورهم بأن هذا البرنامج أسلوب جدید  للتعلم أدى إلى تغییر آرائهم في مادة 
  .القراءة

التي توصلت إلى نمو اتجاه المجموعة ) 2003،إسماعیل(تتفق هذه النتیجة مع نتیجة دراسة 
م لبرنامج تنمیة مهارات القراءة الوظیفیة بمساعدة الحاسوب مقارنة التجریبیة نحو القراءة بعد دراسته

 التعلیم في المساعد للحاسوب أن )Clayton,1992( بمستوى اتجاههم قبل دراستهم له، ودراسة

  .القراءة نحو مادة  الموجبة االتجاهات في زیادة في دوراً 
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  )4(رسم بیاني 
  :الستبانة الرأي في مادة القراءةقین القبلي و البعدي في التطبی, متوسط درجات المجموعة التجریبیة

  

 
  . نتائج استبانة رأي التالمذة في برنامج الوسائط المتعددة - ثالثاً 

  ما هي آراء التالمذة في برنامج الوسائط المتعددة ؟ -
  )41(جدول

  :رنامج الوسائط المتعددةفي ب المجموعة التجریبیة تالمذة آراءالمتوسطات واالنحرافات المعیاریة لداللة یبین 

آراء التالمذة في برنامج 
  الوسائط المتعددة

 النسبة المئویة  االنحراف المعیاري  الحسابي المتوسط

2.25  0.27 75.17%  

وهــذا یؤكــد آراء التالمـــذة اإلیجابیــة فـــي ) %75.17(نجـــد أن النســبة المئویـــة )41(مــن الجــدول 
   .برنامج الوسائط المتعددة

تعزى إیجابیة آراء تالمذة المجموعة التجریبیة في برنامج الوسائط المتعددة إلى ربما  :التفسیر
شعور التالمذة أن قدرتهم على تعلم مادة القراءة تحسنت بعد استخدام برنامج الوسائط المتعددة، 

د لدیهم أفكارًا وآراء إیجابیة في برنامج وحصولهم على درجات أعلى في االختبار التحصیلي ولَّ 
  .ائط المتعددةالوس

  البرنامج التعلیمي المقترح أنتوصلت إلى لتي ا )2004محمد،(تتفق هذه النتیجة مع دراسة 
وبالنسبة لمقیاس ، یتصف بدرجة مناسبة من الفاعلیة في تحقیق أهدافه المعرفیة والوجدانیة

   .االتجاهات نحو البرنامج
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  . نتائج بطاقة المالحظة الخاصة بمهارة االستماع -رابعاً 
  هل تختلف مهارة االستماع لدى المجموعة التجریبیة قبل تطبیق البرنامج وبعده؟ -

یبین ) 42(لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب النسب المئویة لكل مهارة  من المهارات الجدول 
  .النسب المئویة لمهارة االستماع قبل تطبیق البرنامج وبعده

  )42(جدول
  .برنامج الوسائط المتعددة وبعده  قبل تطبیق مجموعة التجریبیةلل ماعیبین النسب المئویة لمهارة االست

  بعدي استماع  قبلي استماع  المهارة

 المستغرق في الوقت-1
  .االستماع إلى المقطع

 النسبة  د3-د1
أكثر من 

  د5-د 3
 النسبة  د3-د1 النسبة

أكثر من 
  د5-د 3

 النسبة

26  31%  58  69%  50  60%  34  40%  
ي صحة الجمل الت -2

لخصها التلمیذ من المقطع 
 .المسموع

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

24  29%  60  71%  51  61%  33  39%  

عدد الجمل الخاطئة  -3
  .التي ذكرها التلمیذ

)1-3 (
 جمل

) 5-3( النسبة
 جمل

) 3-1( النسبة
 جمل

) 5-3( النسبة
 جمل

 النسبة

23  28%  61  72%  48  57%  36  43%  
المستغرق في  الوقت -4

وضع عنوان للمقطع 
  .المسموع

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

29  35%  55  65%  53  63%  31  %37  

الصحة في وضع  -5
  .عنوان المقطع المسموع

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

21  25%  63  75%  45  54%  39  46%  

الوقت المستغرق في  -6
  .تلخیص المقطع المسموع

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

25  30%  59  70%  54  64%  30  36%  

صحة في تلخیص  -7
  .النص المسموع

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

18  21%  66  %79  46  %55  38  45%  

الوقت المستغرق في  -8
تحدید الفكرة الرئیسة 

  .طع المسموعللمق

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

29  34%  55  66%  53  63%  31  37%  

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعمصحة في تحدید الفكرة  -9
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  %46  39  %54  45  %75  63  %25  21  .الرئیسة للمقطع المسموع

الوقت المستغرق  -10
لمیذ في إعادة ما سمعه الت
  .بطریقته الخاصة

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

17  20%  67  80%  41  49%  43  51%  

الوقت المستغرق  -11
في إعطاء ضد كلمن من 

  .القطع المسموع

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

18  21%  66  79%  44  50%  44  50%  

اء التلمیذ صحة أعط -12
ضد كلمة من المقطع 

  .المسموع

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

20  24%  64  76%  44  53%  40  47%  

الوقت المستغرق  -13
في تحدید التلمیذ لمعنى 

كلمة من المقطع 
  .المسموع

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

23  27%  51  73%  47  56%  37  44%  

صحة تحدید التلمیذ  -14
لمعنى كلمة من المقطع 

  .المسموع

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

26  31%  58  69%  50  60%  34  %40  

الوقت المستغرق  -15
في اكتشاف التلمیذ للخطأ 

  .من المقطع المسموع

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

64  76%  20  24%  39  47%  45  53%  

صحة اكتشاف  -16
التلمیذ للخطأ من المقطع 

  .المسموع

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

22  26%  62  74%  46  55%  38  45%  

الوقت المستغرق  -17
في تكرار التلمیذ لجملة 

  .استمع إلیها

 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1 النسبة  د5-د 3 النسبة  د3-د1

26  31%  58  69%  54  64%  30  36%  

صحة تكرار التلمیذ  -18
  .لجملة استمع إلیها

 النسبة  ال النسبة  نعم النسبة  ال النسبة  نعم

23  27%  51  73%  47  56%  37  44%  
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 :أن )42(یتبین من الجدول 

المتعلقة بالوقـت الـذي یسـتغرقه التلمیـذ، قـد ) 17-15-13-11-10-8-6-4-1(المهارات -
قل بعد تطبیق البرنامج، وهذا یؤكد فاعلیة البرنامج وتطور أداء التلمیذ أعطت نسب مئویة أ

 .من خالله

 .عدد الجمل الخاطئة التي ذكرها التلمیذ، بعد تطبیق البرنامجانخفض ) 3(المهارة  -

، المتعلقــة بصــحة مــا ذكــره التلمیــذ، قــد أعطــت )18-16-14-12-9-7-5-2(المهــارات  -
  .ًا بنسبة عدم الصحة، بعد تطبیق البرنامجارتفاعًا في نسبة الصحة، وانخفاض

ألن دروس القراءة باستخدام برنامج الوسائط المتعددة أتاحت  تعزى هذه النتیجة :التفسیر
إمكانیة التوقف عن الشرح بالصوت مع تواصل عرض المادة التعلیمیة على الشاشة مع  یذللتالم

ألن المحتوى عرض  ، كماة التكرار واإلعادةمما یزید فرص إمكانیة شرح المهارة مرة ثانیة أو أكثر
باإلضافة إلى المؤثرات الصوتیة التي ترافق  یذبشكل منتظم عبر الشاشات التي تثیر انتباه التالم

النصوص التي عرضت مع رسوم هادفة جعلتهم أكثر إیجابیة للتعلم، وتفاعل الصوت والصورة و 
للتعلم، كل ذلك انعكس على  یذاد من إثارة التالمالحركة مع بعضها البعض في أثناء عملیة الشرح ز 

  .المجموعة التجریبیة لمهارات االستماع یذمعدل اكتساب تالم
  . نتائج بطاقة المالحظة الخاصة بمهارة القراءة - خامساً 
  هل تختلف مهارة القراءة لدى المجموعة التجریبیة قبل تطبیق البرنامج وبعده؟-

یبین ) 43(ب النسب المئویة لكل مهارة  من المهارات الجدول لإلجابة عن هذا السؤال تم حسا
  .النسب المئویة لمهارة القراءة قبل تطبیق البرنامج وبعده

  )43(جدول
  :برنامج الوسائط المتعددة وبعده  قبل تطبیق مجموعة التجریبیةلل القراءةیبین النسب المئویة لمهارة 

  بعدي قراءة  قبلي قراءة  رقم المهارة

 النسبة ال النسبة نعم النسبة ال النسبة نعم .ركیز على النطق الصحیحالت -1
33  39%  51  61%  50  59% 34  41% 

  .التركیز على التشكیل -2
 النسبة ال النسبة نعم النسبة  ال النسبة نعم
29  35%  55  %65 53  63% 31  37% 

 .التركیز على مخارج الحروف -3
 النسبة ال النسبة نعم النسبة ال النسبة نعم
30  36%  54  64%  55  66% 29  34% 

 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1الوقت المستغرق في قراءة  -4



 مناقشة النتائج وتفسیرھا والمقترحات الناجمة عنھا   الخامسالفصل 

164 

 

 %36  30 %64  54 %70  59 %30 25 .المقطع

 .عدد المرات الخاطئة في القراءة -5
)1-3 (

 مرات
) 5-3( النسبة

 مرات
) 3-1( النسبة

 مرات
) 5-3( النسبة

 مرات
 النسبة

31  37% 53  63% 48  57% 36  43% 

اختیار الوقت المستغرق في  -6
  .عنوان للمقطع المقروء

 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1
25  30% 59  70% 54  64% 30  36% 

صحة اختیار عنوان للمقطع  -7
  .المقروء

 النسبة ال النسبة نعم النسبة ال النسبة نعم
21  25% 63  75% 38  45% 46  55% 

صحة استخالص المغزى  -8
  .للمقطع المقروء

 النسبة ال النسبة نعم النسبة ال النسبة نعم
23  27%  51  73% 50  59% 34  41% 

التعبیر الوقت المستغرق في  -9
  .عن المقطع المقروء

 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1
18  22% 66  78% 44  53% 40  47% 

استنباط الوقت المستغرق في  -10
  .فكرتین من المقطع المقروء

 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1
23  28% 51  72% 49  58% 35  42% 

استنباط فكرتین من  صحة -11
  .المقطع المقروء

 النسبة ال النسبة نعم النسبة ال النسبة نعم

23  27% 51  73%  51  72% 23  28% 
استنتاج الوقت المستغرق في  -12

  .المعنى العام من المقطع المقروء
 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1

24  %29 60  71% 52  62% 32  38% 
التمییز الوقت المستغرق في  -13

بین الحروف المتشابهة في المقطع 
  .المقروء

 النسبة د5-د3 لنسبةا د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1

26  31%  58  69% 49  58% 35  42% 

 عدد المرات الخاطئ في -14
التمییز بین الحروف المتشابهة في 

  .المقطع المقروء

)1-3 (
 مرات

) 5-3( النسبة
 مرات

) 3-1( النسبة
 مرات

) 5-3( النسبة
 مرات

 النسبة

60  71% 24  29% 29  34% 55  66% 

التمییز الوقت المستغرق في  -15
بین الكلمات مع الحركات واختالف 

  .معناها في المقطع المقروء

 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1 النسبة د5-د3 النسبة د3-د1

23  28% 51  72% 53  63% 31  37% 

في  عدد المرات الخاطئة -16
التمییز بین الكلمات مع الحركات 

)1-3 (
 مرات

) 5-3( النسبة
 راتم

) 3-1( النسبة
 مرات

) 5-3( النسبة
 مرات

 النسبة
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واختالف معناها في المقطع 
  .المقروء

25  70% 59  30% 34  40% 50  60% 

  :أن) 43(نالحظ من الجدول 

المتعلقــة بالوقـت الــذي یســتغرقه التلمیـذ، قــد أعطــت ) 15-13-12-10-9-6-4(المهـارات -
-د3(بعــد تطبیــق البرنــامج، ونســب مئویــة أقــل للوقــت ) د3-د1(نســب مئویــة أعلــى للوقــت 

 .مما یؤكد فاعلیة البرنامج، )د5

المتعلقة بعدد محـاوالت التلمیـذ الخاطئـة، تبـین أن النسـبة انخفضـت ) 16-14-5(المهارات  -
 .بعد تطبیق البرنامج) 5-3(، وزادت النسبة لعدد المرات )3-1(لعدد المرات من 

ــالقراءة والتشــكیل والتركیــز علــى النطــق الصــحیح،) 3-2-1(المهــارات  - دت فقــد زا المتعلقــة ب
 .نسبة الموافقة، وانخفضت نسبة عدم الموافقة بعد تطبیق البرنامج

ــبة ) 11-8-7(المهـــارات  - ــت ارتفاعــــًا فــــي نســ ـــذ، فقــــد أعطــ ــا ذكــــره التلمی المتعلقــــة بصــــحة مــ
وهــذا یؤكــد فاعلیــة برنــامج الصــحة، وانخفاضــًا بنســبة عــدم الصــحة، بعــد تطبیــق البرنــامج، 

   .الوسائط المتعددة في تنمیه مهارة القراءة

خروج طریقة التدریس في البرنامج عن الطریقة العادیة، و  وقد تعزى هذه النتیجة إلى: التفسیر
تضمن البرنامج العدید من األمثلة مما ساعد التالمیذ على إتقان تعلمهم، وتوفر أنماط التعزیز 

الحاسوب المناسبة بعد كل استجابة، والتنوع في استخدام األجهزة المشوقة كجهاز العرض وجهاز 
وما  )الفالش والبوربوینت(واعتماد البرنامج على برامج حاسوب تعلیمیة مشوقة وجذابة ومثیرة مثل 

تتمیز به هذه البرامج من میزات صوتیة وحركیة، وعرض المادة العلمیة بشكل مجزأ ومبسط 
ن من أهم ، إضافة إلى أالتفاعل معها یذومتدرج، وعرض البرنامج أنشطة متنوعة تسهل على التالم

  .  ساب التكرار وهذا ما أتاحه البرنامجكتطرائق ا
ــة  ــــ ـــة دراسـ ــــع نتیجــــ ــة مـــ ـــذه النتیجـــــ ــق هــــ ــــ ـــــماعیل(تتفـ ـــارات )2003،إســ ــو مهــــ ــــرت نمـــــ ـــــي أظهـــ ــ الت

ـــا  ــًا بمـ ـــیهم قیاســ ــــامج علـ ــق البرن ـــد تطبیــ ـــة المجموعــــة التجریبیــــة بعـ ــة لــــدى طلبـ ــــة كافــ ــراءة الوظیفی ــ الق
  .كانت علیه قبل التطبیق
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  :حثالب مقترحات
استخدام البرمجیات الحاسوبیة في تدریس اللغة العربیة عامة وفي مهارات القراءة خاصة،  .1

ذ مقارنة یحیث یسهم استخدامها كوسیلة تعلیمیة حدیثة في رفع مستوى تحصیل التالم
 .بالوسائل التعلیمیة التقلیدیة في تدریس اللغة العربیة

لطریقة السلیمة للقراءة الجهریة لیحاكیها تعلیمي مع الكتاب المدرسي یراعي ا )(CDإرفاق  .2
 .لدیهم وینمي مهارات االستماع  ،عند التدرب على القراءة یذالتالم

تضمین الكتب الدراسیة موضوعات وأنشطة تنمي االستماع فیخصص لها جزًء من الكتاب  .3
 .المدرسي

  .استعمال طرائق التدریس التي تدعم تنمیة المهارات اللغویة .4

في تصمیم مقررات اللغة العربیة بحیث توجه العنایة إلى إنتاج مقررات إعادة النظر  .5
إلكترونیة، وبرمجیات تعلیمیة حیث یقدم المحتوى التعلیمي على أقراص مدمجة، أو في 

 .شكل صفحات من خالل بیئة تفاعلیة تعتمد على الوسائط المتعددة

مج الوسائط المتعددة، ودمجها في أثناء الخدمة للتعامل مع برافي إعداد معلم اللغة العربیة  .6
من مطالب إعداده لیكتسب المهارات الالزمة  برامج إعداده، بحیث تصبح مطلبا أساسیاً 
  .الستخدامها في المواقف التعلیمیة المختلفة

عقد برامج ودورات وورش عمل لمعلمین ومعلمات الصفوف األساسیة األولى حول  .7
 .المهارات اللغویة
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 وسائط برنامج بناءو  ، والقراءة  االستماع مجالي في اللغویة المهارات تحدیدهدف هذا البحث 
 البرنامج فاعلیة عن الكشفو  ، الرابع الصف تالمذة لدى والقراءة االستماع مهارتي لتنمیة متعددة

 الطریقةب مقارنة األساسي الرابع الصف تالمذة لدى والقراءة االستماع في مهارتي التحصیل في
مادة التي تدرس (ف الفروق في التحصیل بین المجموعة التجریبیة وتعرّ  التدریس، في المتبعة

التي تدرس المقرر بالطریقة (والمجموعة الضابطة ) القراءة بوساطة برنامج الوسائط المتعددة
لقراءة وبعدها قبل دراسة مادة ا بمادة القراءة المجموعة التجریبیةرأي وتعرف الفروق في ). السائدة

ببرنامج الوسائط المتعددة بعد  ، وتعرف رأي المجموعة التجریبیة بوساطة برنامج الوسائط المتعددة
بوساطة البرنامج، وتعرف الفروق في مهارتي االستماع والقراءة لدى المجموعة  مادة القراءةدراسة 

  .التجریبیة قبل دراسة المادة وبعدها من خالل بطاقة المالحظة

  :یات البحثفرض
وفقًا لما  )0.05(سعى البحث الحالي إلى اختبار الفرضیات الصفریة التالیة عند مستوى داللة 

  :یأتي

  :التكافؤ فرضیات -أوالً 
  :الفرضیة األولى

 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد
  .القبلي االختبار في الضابطة المجموعة

  :الفرضیة الثانیة
 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

  .القبلي االستماع اختبار في الضابطة المجموعة

  

  ملخص البحث
 باللغة العربیة
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  :الفرضیة الثالثة
 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

  .القبلي القراءة اختبار في الضابطة المجموعة

  :التحصیل اختبار فرضیات -ثانیاً 
  :األولى الفرضیة

 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق التوجد
  .المباشر البعدي االختبار في الضابطة المجموعة

   :الفرضیة الثانیة
 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة رجاتد متوسط بین  إحصائیة دالة ذات فروق توجد ال

   .المباشر البعدي االستماع اختبار في الضابطة المجموعة

   :الثالثةالفرضیة 
 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین  إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

   .المباشر البعدي القراءة اختبار في الضابطة المجموعة

  :الرابعة الفرضیة
 القبلي االختبار في التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

  .المباشر البعدي االختبار في درجاتهم ومتوسط

  :الفرضیة الخامسة
 اختبار في التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

  .المباشر البعدي االستماع اختبار في درجاتهم ومتوسط القبلي االستماع

  :الفرضیة السادسة
 القراءة اختبار في التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

  .المباشر البعدي القراءة اختبار في درجاتهم ومتوسط القبلي

  

  



  ملخص البحث باللغة العربیة

169 

 

  :السابعة الفرضیة
 درجات ومتوسط التجریبیة لمجموعةا درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد

  .المؤجل البعدي االختبار في الضابطة المجموعة

  :الفرضیة الثامنة
 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین  إحصائیة دالة ذات فروق ال توجد

  .المؤجل البعدي االستماع اختبار في الضابطة المجموعة

  :الفرضیة التاسعة
 درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین  إحصائیة دالة ذات فروق وجودال ت

   .المؤجل البعدي القراءة اختبار في الضابطة المجموعة

  .القراءة مادة في التالمذة رأي ةفرضی -ثالثاً 

 مادة في آرائهم في التجریبیة المجموعة درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق ال توجد
  . البرنامج تخداماس قبل القراءة

  :منهج البحث وأدواته

  :اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبي معتمدة على األدوات التالیة

  .القراءة مادة في الوسائط متعدد برنامج .1

 ).مؤجل بعدي -مباشر بعدي -قبلي( تحصیلي اختبار .2

 .القراءة مادة نحو التالمیذ آراء استبانة .3

 .الوسائط متعدد البرنامج نحو التالمیذ آراء استبانة .4

 التجریبیة المجموعة تالمیذ لدى القراءة مادة في) القراءة -االستماع( مهارتي لقیاس أداة .5
  .تطبیقه وبعد البرنامج تطبیق قبل

  :عینتهالبحث و مجتمع 
 دمشق مدینة في األساسي التعلیم من  الرابع الصف وتلمیذات تالمیذ من البحث مجتمع تكون

  .التربیة لوزارة التابعة الرسمیة المدارسب
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تم و  تلمیذًا وتلمیذة من تالمذة الصف الرابع األساسي،) 165(عینة البحث من  تتكونوقد 
) 84(تكونت العینة التجریبیة من  ، فقدتقسیم عینة البحث إلى مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة

 من الضابطة بینما تكونت العینة .على شعبتینتلمیذة، موزعین ) 40(تلمیذ و) 44(تلمیذًا وتلمیذة، 
 .إناث، موزعین على شعبتین) 39(ذكور و) 42(تلمیذ وتلمیذة، ) 81(

  :نتائج البحث
  :یأتينتائج إلى ما التوصل البحث من خالل تحلیل 

فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  تشیر نتائج البحث الحالي إلى عدم وجود 
 مما  القبلي، االختبار في تطبیقومتوسط درجات المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة

 .یدل على تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة  في التحصیل قبل تطبیق البرنامج

ـــائج البحـــث الحـــالي إلـــى وجـــود  ــین متوســـط درجـــات  تشـــیر نت ـــة إحصـــائیة بـ ــروق ذات دالل فـ
االختبــار البعــدي المباشــر ي فــبطة المجموعــة التجریبیــة، ومتوســط درجــات المجموعــة الضــا

لصــالح المجموعــة التجریبیــة، وبالتــالي یؤكــد فاعلیــة برنــامج الوســائط المتعــددة بمســتوى أثــر 
  .)0.54(مرتفع 

ـــائج البحـــث الحـــالي إلـــى وجـــود  ــین متوســـط درجـــات  تشـــیر نت ـــة إحصـــائیة بـ ــروق ذات دالل فـ
التطبیــق البعــدي المباشــر  التطبیــق القبلــي، ومتوســط درجــاتهم فــيي فــالمجموعــة التجریبیــة، 

، وبالتــالي یؤكــد فاعلیــة برنــامج الوســائط المتعــددة بمســتوى لصــالح التطبیــق البعــدي المباشــر
  .)0.97(أثر مرتفع 

ـــائج البحـــث الحـــالي إلـــى وجـــود  ــین متوســـط درجـــات تشـــیر نت ـــة إحصـــائیة بـ ــروق ذات دالل  فـ
البعدي المؤجل لصـالح  وبین متوسط المجموعة الضابطة في االختبار المجموعة التجریبیة،
وبالتــالي یؤكــد فاعلیــة برنــامج الوســائط المتعــددة بمســتوى أثــر مرتفــع   المجموعــة التجریبیــة،

)0.64(.  

ـــائج البحـــث الحـــالي إلـــى وجـــود  ــین متوســـط درجـــات تشـــیر نت ـــة إحصـــائیة بـ ــروق ذات دالل  فـ
 التطبیـقلصـالح  في آرائهم في مادة القراءة قبل استخدام البرنامج وبعـده المجموعة التجریبیة

 .)0.37(البعدي، وبالتالي یؤكد فاعلیة برنامج الوسائط المتعددة بمستوى أثر مرتفع 
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   .المتعددة الوسائط برنامج في التالمذة رأي استبانة نتائج
 الوســائط برنــامج فــي اإلیجابیــة التالمــذة آراء یؤكــد وهــذا% 75.17 المئویــة النســبة أن تبــین 

 . المتعددة

   .االستماع بمهارة الخاصة لمالحظةا بطاقة نتائج
 التلمیذ، یستغرقه الذي بالوقت المتعلقة) 17- 15- 13- 11- 10- 8- 6-4-1(المهارات أن 

 أداء وتطور البرنامج فاعلیة یؤكد وهذا البرنامج، تطبیق بعد أقل مئویة نسب أعطت قد
 .خالله من التلمیذ

 .البرنامج تطبیق بعد یذ،التلم ذكرها التي الخاطئة الجمل عدد انخفض) 3( المهارة 

 أعطت قد التلمیذ، ذكره ما بصحة المتعلقة ،)18-16-14-12-9-7-5-2( المهارات 
 .البرنامج تطبیق بعد الصحة، عدم بنسبة وانخفاضاً  الصحة، نسبة في ارتفاعاً 

   .القراءة بمهارة الخاصة المالحظة بطاقة نتائج
 قد التلمیذ، یستغرقه الذي تبالوق المتعلقة) 15- 13- 12- 10- 9-6-4(المهارات أن 

 للوقت أقل مئویة ونسب البرنامج، تطبیق بعد) د3- د1( للوقت أعلى مئویة نسب أعطت
 .البرنامج فاعلیة یؤكد مما ،)د5-د3(

 انخفضت النسبة أن تبین الخاطئة، التلمیذ محاوالت بعدد المتعلقة) 16- 14- 5( المهارات 
 .البرنامج تطبیق بعد) 5-3( المرات لعدد النسبة وزادت ،)3-1( من المرات لعدد

 زادت فقد الصحیح، النطق على والتركیز والتشكیل بالقراءة المتعلقة) 3- 2-1( المهارات 
 .البرنامج تطبیق بعد الموافقة عدم نسبة وانخفضت الموافقة، نسبة

 نسبة في ارتفاعاً  أعطت فقد التلمیذ، ذكره ما بصحة المتعلقة) 11-8-7( المهارات 
 برنامج فاعلیة یؤكد وهذا البرنامج، تطبیق بعد الصحة، عدم بنسبة وانخفاضاً  الصحة،
  .القراءة مهارة تنمیه في المتعددة الوسائط

  :وخلص البحث إلى بعض المقترحات الناجمة عنه
استخدام البرمجیات الحاسوبیة في تدریس اللغة العربیة عامة وفي مهارات القراءة خاصة،  .1

وسیلة تعلیمیة حدیثة في رفع مستوى تحصیل التالمیذ مقارنة حیث یسهم استخدامها ك
 .بالوسائل التعلیمیة التقلیدیة في تدریس اللغة العربیة
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تعلیمي مع الكتاب المدرسي یراعي الطریقة السلیمة للقراءة الجهریة لیحاكیها ) (CDإرفاق  .2
  .التالمیذ عند التدرب على القراءة،  وینمي مهارات االستماع لدیهم

مین الكتب الدراسیة موضوعات وأنشطة تنمي االستماع فیخصص لها جزًء من الكتاب تض .3
  .المدرسي

  . استعمال طرائق التدریس التي تدعم تنمیة المهارات اللغویة .4

إعادة النظر في تصمیم مقررات اللغة العربیة بحیث توجه العنایة إلى إنتاج مقررات  .5
حتوى التعلیمي على أقراص مدمجة، أو في إلكترونیة، وبرمجیات تعلیمیة حیث یقدم الم

  .شكل صفحات من خالل بیئة تفاعلیة تعتمد على الوسائط المتعددة

إعداد معلم اللغة العربیة في أثناء الخدمة للتعامل مع برامج الوسائط المتعددة، ودمجها في  .6
زمة برامج إعداده، بحیث تصبح مطلبا أساسیًا من مطالب إعداده لیكتسب المهارات الال

  . الستخدامها في المواقف التعلیمیة المختلفة

عقد برامج ودورات وورش عمل لمعلمین ومعلمات الصفوف األساسیة األولى حول  .7
  .المهارات اللغویة
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  .مكتبة العامرین: سلطنة عمان).1.ط.(واإلجراءات

 الوســائط فاعلیــة ).2000.(كمــال جیهــان السـید، و محمــد فوزیــة الخیــل، أبـا .2
 الكــرة مــاذجن اســتخدام مهــارات بعــض وتنمیـة الدراسـي علـى التحصـیل المتعـددة
 ، الریـاض بمدینـة المتوسـط األول الصـف طالبـات لـدى الجغرافیـا مـادة فـي األرضـیة

 عـین جامعـة ، والسـتون السـابع العـدد ، التـدریس المنـاهج وطـرق فـي دراسـات مجلـة

  .القاهرة ، شمس

ـــالح .3 ـــادو، صــ ــوي). 2000.(أبـــــو جــ ـــنفس التربـــ ــ ــــم ال ــــان). 2.ط. (علـ دار : األردن -عمـ
 .یع والطباعةالمسیرة للنشر والتوز 

ــة الطریقــــة علــــى قــــائم محوســــب برنــــامج بنــــاء). 2006. (أبــــو راس، زیــــاد .4  فــــي الكلیــ
ــدریس ـــ ــاج تـ ـــ ــة منهـ ــ ـــة اللغـــ ـــ ـــي العربی ــ ــــدارس فــ ــ ـــة الم ـــي الحكومیــــ ـــ ــالة  .األردن ف رســـــ

 .األردنماجستیر غیر منشورة، 

 لتنمیــة المتعـددة بالوســائط برنـامج فعالیــة ).2006(.یوســف حـاتم زایـدة، أبـو .5
 ،األساسـي الســادس الصـف طلبـة لـدى العلـوم فـي الصـحي المفـاهیم والـوعي

 .غزة ، اإلسالمیة الجامعة ماجستیر، رسالة
ــــدیا).1991.(الســـــعود، ســـــید أبـــــو .6 ــوتر والمالتمیـ ــك فهـــــد : الریـــــاض. الكومبیـــ ــة الملـــ مكتبـــ

 .الوطنیة
 فــي المتعــددة بالوســائط برنــامج فاعلیــة ).2007.(منیــر وحســن، محمــد شــقیر،أبو  .7

 مجلـة ، التاسـع الصـف طالبــات لـدى التكنولوجیـا مـادة فـي التحصـیل مسـتوى
، ینـــایر 1، العــدد ١٦ المجلــد ،)سلســـلة الدراســـات اإلنســانیة(الجامعــة اإلســـالمیة

 .2008 . غزة

حجــم أثــر المعالجــات التجریبیــة وداللــة الداللــة اإلحصـــائیة،  .)2006(.أبــو عــالم، رجــاء .8
 ).المجلد العشرون(بعون، جامعة الكویت، ملحق العدد الثامن والسالمجلة التربویة
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فـي  المتعـددة الوسـائط برمجیـات أثـر ).2006.(مـرزوق محمـد إیهـاب ورد، أبـو .9
 طالبـات لـدى التكنولوجیـا مـادة نحـو واالتجـاه األساسـیة البرمجـة مهـارة اكتسـاب

 .غزة اإلسالمیة، الجامعة ماجستیر، رسالة الصف العاشر،
ـــــین .10 ــــن حســ ــؤاد حســـ ــــ ــاء، فـ ــــ ـــو الهیجـ ـــ). 2002.(أبــــ ـــ ــــالیب وطـ ـــة أســـ ـــ ـــدریس اللغـ ـــ رق تـ

 .دار المسیرة: األردن).2.ط. (العربیة
 :اإلســـكندریة.التعلیمیـــة والوســـائل المعلـــم). 2005.(محمـــد البـــاقي عبـــد.دأحمــ .11

  .الحدیث الجامعي المكتب
ـــماعیل .12 ــــ ــا. اســـ ــــ ـــة). 1999.(زكریــــ ـــ ــــة العربیــــ ـــ ــدریس اللغـــ ـــ ـــ ــرق تــ ـــ ــ ــــة . طـــ ــــ دار المعرفــ

  .الجامعیة
ـــراهیم. اســـــماعیل .13 ــــي ابــ ــــامج مق). 2003.(علـ ـــة برنــ ــارات فعالیــ ــــة مهــــ ـــي تنمیـ ـــرح فــ تــ

ــن  ــ ـــتوى األول مــ ــالب المســـ ــات طــــ ـــوب واتجاهــــ ــــاعدة الحاســـ ــة بمســ ــ ـــراءة الوظیفیــ القــ
ـــا، ــرین نحوهــ ـــة البحـــ ـــة بمملكــ ـــة الثانویــ ــورة، معهـــــد  المرحلــ ــر منشـــ ـــوراه غیـــ ــ رســـــالة دكت

  .الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، القاهرة
 .تعلــیمال تحــدیث و المعلومــات تكنولوجیــا). 2001.(زاهــر الغریــب اســماعیل، .14

  .للنشر الكتب عالم
ـــین،  .15 ة أمــ ــدھب ـــال  .) 2003( .محمــــ ـــاب أطفـــ ـــي اكتســـ ـــوتر فـــ ـــتخدام الكمبیـــ ــر اســـ أثــــ

ـــبعض  ـــاض لـ ـــاراتالریـ ــــة المهــ ــورة ".اللغوی ـــر منشــ ــتیر غیـ ــالة ماجســـ ـــین  ،رســ جامعــــة عــ
  .القاهرة ، كلیة التربیة ،شمس

 المنظـومي المـدخل باسـتخدام حوسـبم برنـامج ( 2008 ). .سـامي سـالم البابـا، .16
 رســالة ،العاشــر الصــف طلبــة لــدى بهــا واالحتفــاظ العلمیــة المفــاهیم ةلتنمیــ

  فلسطین ، غزة اإلسالمیة الجامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر ماجستیر
ــــاح .17 ــــد الفتــ ـــة، عبــ ـــة  .)2000.(البجـــ ــــین النظریـــ ـــة بــ ــة العربیـــ ــــدریس اللغــــ ـــول تــ أصـــ

  .دار الفكر: األردن -عمان). 1.ط. (المرحلة األساسیة الدنیا -والممارسة

ـــــة، .18 ـــــاح البجــ ــــد الفتــ ـــ ـــة). 2002.(عب ــ ــ ـــة والكتابی ـــ ــارات القرائیـ ـــ ـــال المهــ ـــ ــیم األطفـ ـــ ــ . تعل
  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: األردن -عمان). 1.ط(
ـــر محمـــــد علـــــي .19 ــدوي، یاســ ــارات  . )2002( .بـــ ـــ ــــة مه ــــرح  لتنمیـ ــامج مقتـ ـــ ــــة برن فعالیـ

ـــدادي ـــف األول اإلعـــ ــذ الصـــ ـــدى تالمیــــ ـــد لـــ ــــتماع الناقـــ ــر .االســ ــــتیر غیــــ ــــالة ماجســ  رســ
  .منشورة، كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة
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ــــي .20 ــــل). 2000.(بــــدیر، إیمــــان وصــــادق، إمیل ــة للطف ــ ـــة المهــــارات اللغوی ). 1.ط.(تنمیـ
  .عالم الكتب: القاهرة

ــــان .21 ـــدیر، كریمــ ــتخدام ). 2001.(بـــ ــــوء اســــ ـــــي ضــ ــة فـ ــــل الروضــــ ـــراءة لطفــ ــتعداد للقـــ االســــ
ــرات المباشــــرة ــوتر والخبــ ــرحالت(الكمبیــ ـــة). الــ ــراءة والمعرفـ ـــة القــ بحــــوث المـــــؤتمر  ،مجلـ

ـــــواد  ـــم المــ ــــي تعلــــ ـــــراءة فـــ ــة، دور القــ ــراءة والمعرفـــــ ــــ ـــــریة للقـ ــة المصــ ــــ ــــي األول للجمعیـ العلمـــ
  .197-151یولیو، ص 13-1،11الدراسیة المختلفة، م

ـــیوني،  .22 ـــد  .)1994(ســــــامیة البســ ــدریس قواعـــ ـــي تــــ ـــوتر فـــ ــــتخدام الكومبیـــ ـــة اســ فاعلیــ
ــة، ــة الثانویــــ ــالب المرحلــــ ــــة لطــــ ــــة العربیــ ـــتیر غیــــــر م اللغــ ــالة ماجســـ ــــة رســــ نشــــــورة، كلیــ

  .التربیة، جامعة عین شمس، مصر
ــد .23 ــ ــانم، حســــنو  بســــیوني، عبــــد الحمی ـــددة .)2000( .غــ ــائط المتعـ ــاء الوســ ـــاهرة ،بنــ : القـ

  .مكتبة ابن سینا
ــا .24 ــــ ــد رضـ ــــ ـــدادي،  محمـ ـــتعلم ،)1998( .البغــــ ـــ ــــیم والـ ــا التعلـــ ـــ ــ ــــاهرة,  تكنولوجی ـــ دار : الق

 .الفكر العربي
ــــى بنـــــي .25 ــددة ). 2009.(دومـــــي، منـ ـــائط المتعـــ ــر الوســ ــــي أثـــ ـــال فـ ــــاض األطفــ ـــي ریـ ــ ف

ــــة ـــ ــراءة والكتاب ـــ ــ ــارات الق ــ ــــابهم مهـــ ــ ــــة  .إكسـ ــورة، جامعـــ ــــ ــــر منشـ ــــتیر غیـــ ــالة ماجســـ ــــ رسـ
 .الیرموك، األردن

 طـالب تحصـیل علـى الحاسـوب اسـتخدام أثـر). 2000.(سـعد بـن اهللا عبـد التـویم، .26
 غیـر ماجسـتیر رسـالة العربیـة، اللغـة قواعـد مقـرر فـي االبتـدائي السـادس الصـف
 .السعودیة العربیة المملكة الریاض، سعود، الملك جامعة یةكلیة الترب ، منشورة

ـــــال .27 ـــــودة، آمــــ ـــم  ).2006.(جــــ ـــ ــــي علـــ ــ ـــي فـــ ـــ ــث العلمـــ ــ ـــ ـــى البحــ ـــ ـــب إلـــ ـــ ـــل الطالـــ ـــ دلیـــ
 .األردن ).1.ط(،النفس

ـــي، فاطمـــــة .28 ـــوي). 1992.(الجیوشــ ــــث التربــ ــاهج البحـ مطبعـــــة دار : دمشـــــق).3.ط.(منـــ
 .الكتاب
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 علــى مســاعدة ستـدری كوســیلة الحاسـوب اســتخدام أثـر ).2002.(الحایـك، صــالح .29
 ،دراســات مجلــة، الحاســوب نحــو الریاضــیة التربیــة كلیــة طلبــة اتجاهــات

 .األردن-عمان) 2(العدد، )31(المجلد
ــراهیم .30 ـــــي، إبـــــ ـــة ). 2012.(الحربــ ــــي تنمیــــ ــــددة فـــ ـــائط المتعـــ ــتخدام الوســــ ــ ـــة اســـ ــ فاعلیــ

ــة المكرمـــة ــة مكـ ـــدائي بمدینـ ـــذ الصـــف األول االبت ــدى تالمی ـــراءة لـ ــارات الق الة . مهـ ــ رسـ
 .ر منشورة، جامعة أم القرىماجستیر غی

ـــن .31 ــــ ــران حســ ــــ ـــــن، عمـــ ـــــى ).  1999(  .حســــ ـــــة علــــ ــاب التعلیمیــــ ــــ ـــتخدام األلعـــ ــــ ـــة اســ ــــ فعالیــ
ــد النحویـــــة ـــــیم القواعـــ ــــع االبتـــــدائي فـــــي تعل ـــة  .تحصـــــیل تالمیـــــذ الصـــــف الرابـ ــ ــة كلی ـــ مجل

  .88-65) 15( جامعة أسیوط،: ، أسیوطالتربیة
ـــامي .32 ــي ســـ ــــالق، علــــ ــــة ال). 2010(الحــ ـــارات اللغــ ـــدریس مهـــ ـــي تـــ ـــ ـــع ف ـــة المرجـــ ـــ عربی

 .لبنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب: وعلومها

ــــین .33 ـــواني، مــــــاجي حســ ــــا  .)1988( .الحلـــ ــالمتكنولوجیــ ــــي  اإلعــــ ــال التعلیمــ ــي المجــــ فــــ
 .الفكر العربي دار .والتربوي

ــف أحمــــد .34 ـــالء یوســـ ـــدى تالمیـــــذ  .) 2004( .حــــواس، نجـ ــارات االســــتماع لــ تقـــــویم مهـــ
ـــدائي ــع االبت ــر الصـــف الرابـ ــتیر ،فـــي جمهوریـــة مصـ غیـــر منشـــورة، كلیـــة  رســـالة ماجسـ

 .دار الفكر العربي: التربیة، جامعة قناة السویس
 محمــد:تقـدیم ،وممارسـة نظریــة -التعلیمــي التصـمیم ).1999.(محمـود الحیلـة، .35

 .المسیرة دار :األردن -عمان ،)1:ط( غزاوي، ذبیان
ــــر، .36 ــد خضــــ ــــ ـــــي محمــ ــرف). 2003.(زكـــ ـــ ــــي الحـــ ــ ــ ـــبة العرب ـــ ـــان ،والحوســ ــــ  :األردن-عمـ

 .األردنیة الجامعة
يالخ .37 ب، لطف ي). 2002. (طی وتر التعلیم ي الكومبی یات ف د). 1.ط. (أساس  -ارب

  . دار الكتب للتوزیع: األردن
ــداء .38 ـــبة ). 2010.(دار صــــالح، نــ ــة المحوســ ـــدروس التعلیمیــ ــرامج الـ ــــر اســــتخدام بــ أث

ــي مــــدارس  اللغــــةفــــي تعلــــیم  ــف األول األساســــي فــ ــي تحصــــیل طلبــــة الصــ العربیــــة فــ
  .عة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، رسالة ماجستیر، جاممحافظة نابلس
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ـــز .39 ــلوب التكــــاملي ). 2002. (الــــدخیل، فهــــد عبــــد العزیـ برنــــامج مقتــــرح باســــتخدام أســ
ــط  ــف األول المتوســــ ـــالب الصـــ ـــیل طــ ــــي تحصــ ــره فـ ــ ــــة وأثــ ـــة العربیـ ـــنهج اللغــ ــ ــي م ــ فـ

ــعودیة ــة العربیــــة الســ ــي المملكــ ــارات اللغویــــة فــ كســــابهم للمهــ ــر  .وإ رســــالة دكتــــوراه غیــ
ـــــورة ــ. منشــ ــــ ــــة العلـ ــالمیةكلیـــ ــعود اإلســـــ ـــــن ســـــ ــد بــ ـــــام محمـــــ ــة اإلمــ ــــ ـــة، جامعـ . وم االجتماعیــــ
 .السعودیة

ـــان ،درویــــــش .40 ــد رمضـــ ــــم  .)1997(.محمــــ ــ ــة وعل ـــ ـــي التربیـ ــائیة فـــ ـــ ــارات اإلحصـ ـــ االختبـ
 .دمشق، النفس

ــد جمیــــــل .41 ـــن محمــــ ــي بـــ ــــدي، علــــ ــــب اآللــــــي ). 2003. (دویــ ــاب الحاســ ــتخدام ألعــــ ـــر اســــ أثـــ
ــــدى ـــداعي لـــ ــــر اإلبــــ ـــــو التفكیـــ ــــــیل ونمــ ــي التحصـ ــــ ــة فـ ـــــه التعلیمیـــــ ــف  وبرامجــ ــــ ـــــذ الصـ ــ تالمی

ــراءة والكتابـــــة بالمدینـــــة المنــــورة،  ــي مقـــــرر القــ ـــدائي فـــ ــع،األول االبتـ ــالة الطبـــ  مجلـــــة رســـ
 ).9(جامعة الملك عبد العزیز، المدینة المنورة، العدد

ـــــریم .42 ـــد الكـ ـــــعاد عبـــ ـــــوائلي، سـ ــــه والـ ـــــدلیمي، طــ ــعوباته). 2005.(الـ ــ ـــتعلم وصــ ـــ ــطء ال ـــ . بـ
  .إربد -عمان. )1.ط(

ــــطفى .43 ــــالن، مصـــ ــــیم ال). 2005.(رســ ــــةتعلـــ ــة العربیـــ ـــ ـــاهرة.لغــ ــــة : القــــ ـــر للثقافـــ دار النشــــ
 .والتوزیع

ــــوان طهبــــــوب  ر  .44 ـــــتعمال .)2004(.ضــ ـــــاقات  اسـ ـــمیم المسـ ــي تصـــ ــددة فــــ ــائط المتعــــ الوســــ
ــي ــــ ــــث تطبیقـــــ ــــ ـــــات، بحـــ ــــ ـــدارس والجامعــ ــــ ــــة  المــــ ــــ ـــة لطلبـــ ــــ ـــــك . المنهجیــــ ــــ ـــة بولیتكنیــ ــــ جامعــــ

  .فلسطین

http://www.najah.edu/arabic/articles/30.htm. 

ـــــد .45 ـــد، فهـــ ــــ ــــل زایـ ــــ). 2006.(خلیــــ ــارة الیب أســــ ـــ ــ ــــین المهـ ــ ــ ـــة ب ـــ ــة العربیــ ـــ ــدریس اللغـــ ـــ تـــ
  .دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع: األردن -عمان. والصعوبة

– عمـان الرابـع، اإلصـدار،)1.ط.(العلـوم تـدریس أسـالیب ).2001.(عـایش زیتـون، .46
 .والتوزیع للنشر الشروق دار :األردن
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ــلیطي، حمــــدة .47 ــالج بعــــض م). 2001. (السـ ــداخل لعــ شــــكالت تعلــــم برنــــامج متعــــدد المــ
ــة التعلــــیم االبتدائیــــة بدولــــة قطــــر ــ ــى مــــن مرحل ــراءة فــــي الصــــفوف األولــ ــالة القــ ، رســ

 .جامعة عین شمس. دكتوراه غیر منشورة

ــي اكتســــاب ). 2011.(ســــلیمان، هالــــة .48 ــ ــائط ف ــدد الوســ ــي متعــ ـــامج حاســــوبي إثرائــ برنـ
ـــه،  ـــیم فاعلیتـــ ــــة وتقیـــ ـــة االنكلیزیــ ــارات اللغـــ ــ ــــة مهــ ـــــوراه غیــــــر منشــــــورة، كلیــ ـــالة دكت رســـ

 .ربیة، جامعة دمشقالت

ــان .49 ــافظ، حنــــ ــایزة وحــــ ــــید، فــــ ـــة ). 2002.(الســ ــة العربیـــ ـــ ــــدریس اللغـ ــــي تــ ــــرات فــ محاضــ
 .القاهرة. ، جامعة عین شمس، كلیة البناتللمبتدأین

ـــــود .50 ــــید، محمـ ــة). 1996.(الســ ـــ ـــة العربیـ ــدریس اللغـــ ـــ ــق تـ ـــ ـــي طرائـ ــــق.فـــ ــــة  :دمشــ جامعــ
  .دمشق

 دمشق ح،تعلیم اللغة العربیة بین الواقع والطمو ). 1998.(السید، محمود .51

 ق،دمشـ جامعـة ،العربیـة اللغـة تـدریس طرائـق). 1988. (أحمـد محمـود ،السـید .52
 .سوریة

ـــد .53 ـــود أحمــــ ـــــید، محمــــ ـــة). 2008-2007.(الســ ــــة العربیــــ ــدریس اللغـــ ــ ـــق تـــ ــــي طرائــــ . فـــ
 .منشورات جامعة دمشق: دمشق، كلیة التربیة

ــــد .54 ــود أحمــــ ــــ ـــید، محمـــ ــــ ـــــة). 2011.(السـ ــــة العربیــــ ــدریس اللغــــ ــــ ــق تـــ ـــــ ــــي طرائـ ـــــق. فـــــ : دمشــــ
 .ة دمشقمنشورات جامع

ــــن .55 ــــخریتي، سوسـ ــارات ): 2009( .الشـ ـــ ـــض مه ــة بعــ ـــ ــــي تنمی ــرح فـ ــ ـــامج مقتـ ــ ــر برن ـــ أث
ـــة  ــوث الدولیــ ــة الغـــ ــدارس وكالـــ ــي بمـــ ـــث األساســـ ـــدى تالمیـــــذ الصـــــف الثالــ ـــراءة لــ القــ

 .غزة اإلسالمیةرسالة ماجستیر، الجامعة . بشمال غزة

ــوى .56 ــددة  .)2005(صــــالح، نجــ ـــى الوســــائط المتعــ ــائم علـ ـــوبي قــ ــة برنــــامج حاسـ فاعلیــ
ـــى االســـتعداد للقـــراءة لـــدى أطفـــال الریـــاض فـــي محافظـــة غـــزةلتنمیـــة  ، بحـــث مقـــدم إل
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ـــــاني  ــــؤتمر الثــ ـــــتقبل" المـــ ــات المســ ــــ ــع وطموحـ ــــ ـــــدیات الواقـ ــــین تحــ ــطیني بـــ ـــــل الفلســـــ " الطفــ
ـــــن ــرة مـ ـــي الفتــــ ـــالمیة فـــ ــة اإلســـ ــــي الجامعــــ ــ ـــــة ف ـــــة التربیـ ــــد بكلیـ ــ ــــوفمبر/ 13 -22المنعق / نــ

 .م2005

ـــد اهللا، زیـــــاد .57 ــ ــبحي، تیســـــیر وعب ــــة ). 2004.(صـــ ــوب أثـــــر طریقـ ــاعدة الحاســـ ــــتعلم بمســـ الـ
ــوبین،  ـــة الموهــ ــــد لــــدى الطلبـ ــام الــــتالوة والتجوی ــي اتقــــان أحكــ ــةفــ ــ ــوم التربوی ــ ـــة العل ، مجلـ

 .العدد الرابع، كلیة التربیة، الدوحة، قطر

ــزي). 2000.(الصـــــوفي، عبـــــد اهللا .58 ــي انجلیـــ ــــة عربـــ ــات التربویـ ـــم التقنیـــ ). 2.ط.(معجــ
 .ةدار المسیرة للنشر والتوزیع والطباع: األردن -عمان

ــدنان .59 ــــد والعبــــــد هللا، فــــــواز وزیتــــــون، عــــ ـــد وحیــ ـــیام، محمـــ ـــتعلم ). 2010.(صـــ ــــات الـــ تقنیــ
 .منشورات جامعة دمشق: كلیة التربیة -جامعة دمشق .الذاتي والتعلیم من بعد

ـــي هـــاني صـــیام، .60 ــر). 2008.(عل ــامج أثـ ـــیم بأســـلوبي محوســـب برنــ  التعل
 العلمیـة المهـارات علـى الطاقـة وحـدة لتـدریس والممارسـة والتـدریب الخصوصـي

 الجامعـة التربیـة، كلیـة ماجسـتیر، رســالة .األساسـي السـابع الصـف طلبـة لـدى
 .غزة اإلسالمیة،

ـــــاف .61 ــــب، أوصــ ــواز ودیـــ ــــ ــــــد هللا، فـ ـــد والعبـ ـــــد وحیــــ ــــیام، محمــ ــــى ). 2011.(صـــ ــدخل إلـــ ـــ مــ
 .منشورات جامعة دمشق: كلیة التربیة -جامعة دمشق .تقنیات التعلیم

ـــاهیم اللغو ). 2001.(الضــــبع، ثنــــاء .62 ـــیم المفـ ــــالتعلـ ـــدى األطف ـــة لـ ــــة والدینیـ ) 1.ط. (ی
 .دار الفكر: القاهرة

ـــام .63 ـــــد عصـــ ـــه، محمـ ــة .)2008(.طربیـــ ـــ ــــدریس الحدیثـ ــ ـــرق الت ــالیب وطـــ ـــ ـــان. أسـ  -عمـــ
 .دار حمورابي للنشر والتوزیع :األردن

ــة، رشــــــدي .64 ــــي). 1998.(طعیمــــ ــالتعلیم األساســ ــــة بــــ ـــة العربیــ ــدریس اللغـــ ــــاهج تــــ . منــ
 .دار الفكر العربي: القاهرة
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ـــاع، .65 ـــدي ومنــ ــد طعیمـــــة، رشــ ام  ).2001.(محمـــ یم الع ي التعل ة ف دریس العربی  -ت

 .دار الفكر العربي: القاهرة ،نظریات وتجارب

ـــاع، محمـــد .66 ـــم والفـــن). 2001.(طعیمـــة، رشـــدي ومن ــة والـــدین بـــین العل ــیم العربیـ . تعلـ
 .دار الفكر العربي: القاهرة).2.ط(

ــد .67 ـــــ ـــــدي أحمـ ــــة، رشـــ ـــها، ). 2006.(طعیمــــ ــ ــتویاتها، تدریســـ ـــ ـــة مســـ ـــ ــ ــــارات اللغوی ـــ المهـ
 .دار الفكر العربي: القاهرة. وباتهاصع

ـــدي .68 ــد، وهریــ ـــدكور، علـــــي أحمـــ ــد، ومــ ــــدي أحمـــ ــان. طعیمـــــة، رشـ ــع ). 2010(إیمـــ المرجـــ
 .دار الفكر: القاهرة. في تعلیم اللغة العربیة

ــاوي .69 ــــ ــــــاكر القنــ ــحاته وشــ ــــ ـــــه، شــ ــائط )." 2004( .طـــ ـــــ ـــــى الوسـ ـــائم علـــ ــــ ـــامج قـ ــــ ـــة برنـ ــــ فعالیـ
ــراءة اإلبد ـــارات القــــ ـــــة مهـــ ــــي تنمیـ ــ ـــــددة ف ـــــة المتعـ ــــاالتعلیمیـ ــولهم نحوهــ ـــــة ومیــــ ـــة ، "اعیـ ـــ مجل

ـــة ــراءة والمعرفـ ـــة، كلیــــةالقــ ــریة للقــــراءة والمعرفـ ــة المصــ ــ ـــین . ، الجمعی ــة عـ ــة، جامعــ ــ التربی
 .126  75، دیسمبر، ص ص  40شمس، ع 

ـــان .70 ــتعلم). 2008.(الظــــــاهر، قحطـــ ـــ ــــعوبات الـ ــــان -األردن). 2.ط.(صــ ــل : عمــ دار وائــــ
 .للنشر والتوزیع

ــــب .71 ــ ــو، رات ــد و عاشــــ ــــدة، محمــــ ـــةأ .) 2007( الحوامــ ـــ ــــة العربی ــ ـــدریس اللغ ــ ـــالیب تـ ــ  .سـ
 .   دار المسیرة :، األردن)2.ط(

ــري .72 ــــ ــــد فخــــ ــــ ـــدادي، محمــ ــــ ــم ومقـــ ــــ ـــــب قاســــ ـــــور، راتـــــ ــــة ). 2009.(عاشـــــ ــــ ــــارات القرائیــ المهــــــ
 .دار المسیرة: األردن -عمان). 2.ط.(والكتابیة طرق تدریسها واستراتیجاتها

ــلایر  .73 ــودة، فـــ ــد مصـــــطفى، وأبـــــو عـــ ـــي، محمـــ ـــل، بكـــــر، والعبســ ــل ونوفــ ـــد خلیـــ عبـــــاس، محمــ
ــنفس). 2007(محمـــــد ـــ ـــم ال ــ ـــة وعل ــي التربیــ ــــث فـــ ــاهج البحـ ــى منـــ ــدخل إلـــ ). 1.ط.(مـــ
   .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: عمان
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ــي، محمــــد .74 ــد؛ العبســ ـــدریس الریاضــــیات ). 2007. (عبــــاس، محمــ ــالیب تـ ــــاهج وأســ من
  .دار المسیرة: األردن، عمان.للمرحلة األساسیة الدنیا

ــرحیم .75 ــیم ). 2002.(عبــــد اهللا، عبــــد الــ ــ ــة تعل ــنهج  اللغــــة العربیــ ــي مــ تربیــــة الطفولــــة فــ
 .  دار الفالح: الكویت). 2.ط. (المبكرة في المنزل، والروضة، والمدرسة

ـــــدنان .76 ــون، عـ ـــــواز وزیتـــــ ــد اهللا، فـ ــــ ـــه). 2008.(العب ــ ــذاتي ومهاراتــ ـــ ــتعلم الــ ـــ ــات الـ ـــ . كفایــ
 .دمشق

ــــارق .77 ــــ ـــل طــ ــــ ـــد، جمیــــ ــــ ــد المجیـــ ــــ ــــ ـــراءة ). 2005.(عب ـــ ــ ــــي للقـــ ـــ ــ ـــل العربــ ـــ ـــ ــداد الطفـ ـــ ــ إعــــ
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان-ردناأل). 1.ط.(والكتابة

ــي .78 ــــنعم، علــــ ــد المــ ــیم.)1998(.عبــــ ـــ ـــا التعلـ ــ ــــى تكنولوجیـ ــ ـــدخل إل ــ ـــكندریةالمـ دار  :،اإلســـ
 .البشري

ــــنعم .79 ــد المــ ـــــا. عبــــ ــر ). 2003.(رانیـ ـــ ـــف العاشـ ــــة الصـــ ــ ـــه طلب ـــي تواجـــ ــعوبات التـــ ـــ الصـ
ــراتب ـــبعض المتغیــ ــا بـ ــوب وعالقتهــ ـــتخدام الحاســ ــي اسـ ــ ـــزة ف ـــة غـ ــــة -غــــزة. محافظـ كلی

  .اإلسالمیةالجامعة : التربیة

ــــل .80 ــــ ــــادي، نبی ــــد الهــــ ـــر .) 2003( .عبــــ ــ ـــ ــــة والتفكی ـــ ــي اللغـ ـــ ـــ ـــارات ف ـــ دار  :، األردنمهــ
  .المسیرة

ـــین .81 ــــي حســـــ ــــــدلیمي، علــــ ــــرحمن والــ ــد الــــ ــــ ــمي، عبــ ــــ ـــد الهاشــ ــــ ـــتراتیجیات  .)2008(.عب ـــ اســ
 .دار الشروق :األردن -عمان. حدیثة في فن التدریس

ــــو الســـــــمید، ســـــــهیلة .82 ــــان وأبـــ ــدات، ذوقـــ ــــدریس .)2007( .عبیـــــ ـــتراتیجیات التـــ ــــي  اســــ فـــ
ــي ـــ ــــرف العرب ــم والمشـ ـــ ــــل المعل ـــرین دلیـ ـــادي والعشــ ـــرن الحــ ــ ـــان).1.ط( .الق دار : عمــ

 .الفكر

ــــان .83 ــــ ــــدات، ذوق ــــ ــي). 2004.(عبی ــ ـــ ـــث العلمــ ـــ ــــالیبه -البحــ ـــ ـــه وأســ ــ ـــ ــه وأدوات ــ ـــ . مفهومـ
 . دار الفكر: عمان -األردن
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ـــــزو .84 ــــة، عـــ ـــــیم وعفانـــــ ــــد، ولـــ ــــ ــي). 2003.(عبی ـــ ــــاج المدرســــ ـــ ـــر والمنهــ ـــ ). 1.ط.(التفكیــ
 .بة الفالح للنشر والتوزیعمكت: اإلمارات العربیة المتحدة

ــى المــدخل (2003)..حمــد بــن صــالح العســاف، .85  العلــوم فــي البحــث إل
 .العبیكان مكتبة :الریاض -السعودیة العربیة المملكة )3.ط.(السلوكیة

 بـین التعلـیم فـي والتكنولوجیـا الوسـائل..( 2006 )الفتـاح عبـد محمـد عسـقول، .86
 .آفاق مكتبة :فلسطین -ةغز  ،)2.ط( ،التطبیقي واإلطار الفلسفي اإلطار

ــد .87 ــــد الحمیـــــ ــــا اهللا، عبـــ ـــــالج  ). 2003( .عطـــ ـــــة لعــ ـــاب اللغویــ ـــــي األلعــــ ــــرح فــ ـــــامج مقتـــ برنــ
ـــــدائي ــــالب الصـــــف الثالـــــث االبت ـــة،.الضـــــعف القرائـــــي لـــــدى طـ ــ ـــراءة والمعرف ــ ـــة الق ــ  مجل

 .103-128) 25( جامعة عین شمس  كلیة التربیة،

 تـدریس أسـالیب ).2005.(نصـر والكحلـوت، نائلـة والخزنـدار، إسـماعیل عـزو عفانـة، .88
 .آفاق مكتبة الحاسوب،

ـــــدین  .89 ــ ــــالح ال ــــالم، صـــ ـــة ): 2000(عـــ ـــ ـــیة والتربویـ ـــ ـــوث النفسـ ـــ ـــات البحـ ـــ ــــل بیانـ ــ تحلیـ
 .القاهرة .واالجتماعیة

 .تدریســـها وطرائـــق ماهیتهــا اللغویـــة المهـــارات). 1992.(أحمــد علیــان، .90
  . والتوزیع للنشر المسلم دار :الریاض.)1.ط(

 لمرحلـة العلـوم تـدریس أسـالیب ).2001.(صـبحي جاللـة، وأبـو محمـد علیمـات، .91
 .والتوزیع للنشر الفالح مكتبة :الكویت -الصفاة ،)1.ط( التعلیم األساسي،

ـــام .92 ـــار، ســ ـــة). 2002.(عمــ ــ ــة العربی ــدریس اللغـــ ـــ ـــي ت ــة فــ ـــ ــات حدیث -بیـــــروت. اتجاهـــ
 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع: لبنان

 .المعارف دار :القاهرة ).3.ط.(وعناصره المنهج). 1991.(إبراهیم عمیرة، .93
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 التربیـة فـي للباحـث اإلحصـاء .( 2000 ). یوسـف خلیـل والخلیلـي، احمـد عـودة، .94
 .والتوزیع للنشر األمل دار: اربد -األردن .)2.ط( .والعلوم اإلنسانیة

ـــراهیم  .95 ـــــار، إبـــ ـــیل ). 2000(الفـ ــى تحصـــ ـــوب علــــ ـــا المعــــــزز بالحاســـ ــــیم الجغرافیـــ ــــر تعلــ ــ أث
ــــ ــف األول الثــــ ــــ ـــات الصــ ـــــات طالبـــــ ــرة . انويواتجاهـــ ــ ـــیج والجزیــــ ـــ ـــات الخلــ ــ ــة دراســـ ـــ مجلـــ

 .مجلس النشر العلمي: الكویت. العربیة

ــل .96 ـــار، إبـــــراهیم عبـــــد الوكیـــ ـــیم). 2002. (الفــ ــي التعلــ ـــوب فـــ ـــتخدام الحاســ ــان. اســ : عمـــ
 .دار الفكر للطباعة والنشر

تربویــــات الحاســــوب وتحــــدیات مطلــــع القــــرن ). 1998.(الفــــار، إبــــراهیم عبــــد الوكیــــل .97
 .دار الفكر العربي: رةالقاه. الحادي والعشرین

ــاب .98 ـــید,  فــــتح البـــ ـــیم ســ ــد الحلــ ــیم .)1995( .عبــ ــوتر فـــــي التعلـــ ــالم : القـــــاهرة,  الكمبیــ عـــ
   .الكتب

ـــــد .99 ــــ ـــــد محمــــ ــــ ــــ ـــــون، خال ـــــ ـــر  .)2004(.فرجـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــین التنظی ـــ ــ ـــ ــ ــددة ب ـــ ـــ ـــ ـــائط المتعــ ـــ ـــ ـــ الوسـ
 .مكتبة الفالح للنشر والتوزیع :الكویت،والتطبیق

ـــــب .100 ـــــد رجـــ ــــل اهللا، محمـــ ـــة وم .)2001(.فضـــ ــ ـــة الوظیفیـــ ــ ــات الكتابـــ ــ ــــاعملیــــ  .هاراتهــــ
 .كلیة التربیة :جامعة اإلمارات

 لتنمیـة اإلضـافیة القـراءات فـي مقتـرح برنـامج ).2002(.كامـل جمـال الفلیـت، .101

 رسـالة غـزة، بمحافظـات التاسـع الصـف طلبـة لـدى الكتـابي التعبیـر مهـارات بعـض

 .التربیة كلیة األزهر، جامعة منشورة، غیر ماجستیر

ـــدین .102 ــع . )2005. (فهمـــي، محمـــد شـــامل بهـــاء ال ـــاة المفـــاهیم مـ ــاء بـــال معان اإلحصـ
ــــامج  ــتخدام برنـــ ـــ ــات باســ ــ ـــــزء األول، الریـــــــاض،  Spssالتطبیقـــ ــوث، ، الجــ ــــز البحـــــ مركـــ

 .معهد اإلدارة العامة
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 .السـلوكیة العلـوم فـي البحـث مـنهج (2004) ..سـعید بـن سـالم القحطـاني، .103
 .الریاض -السعودیة العربیة المملكة .)2.ط(

ــــد وح .104 ـــــ ــــیام، محمــ ــــ ـــــدین وصــ ــــ ــر الـ ـــــ ــــال، فخـــ ــــ ــدالقــ ــــ ــــ ـــیم). 2004.(ی ـــ ـــ ــات التعلــ ـــ ــ ـــ . تقنی
 .منشورات جامعة دمشق).3.ط(

ــال .105 ـــدین ،القــ ـــر الـ ــــونس و فخـ ــوم  .)1996(.ناصــــر، ی ـــالب دبلــ ــــدریس لطـ ـــول الت أصـ
 .دمشق :منشورات جامعة دمشقالتأهیل التربوي، 

ـــدریس.(2004).یـــونس ناصـــر، الـــدین؛ فخـــر القـــال، .106 ــه أصـــول الت ـــة .وطرائقـ  كلی
 .دمشق: دمشق جامعة التربیة،

ـــــال .107 ــل، القــ ــاد جمــــــ ــــ ـــــد جهـ ــــل، محمــ ــــــونس، الجمــــ ــــر، یـ ــــدین، وناصـــ ـــــر الــــ ): 2006(فخــ
ـــات، ـــ ـــر المعلومــ ـــ ــي عصــ ـــ ــــة فـــ ـــدریس العامــــ ـــ ــق التــ ـــ ــــة ). 1.ط(طرائـــ ــارات العربیــــ ــــ اإلمــ

 .دار الكتاب الجامعي: العین -المتحدة

ــــوم ). 2001.(قنـــــدیل، أحمـــــد .108 ــیل العلـ ــي تحصـــ ــــددة فـــ ــأثیر التـــــدریس بالوســـــائط المتعـ تـــ
ــــا  ــوعي بتكنولوجیـــ ـــــة والـــــ ــ ــدرات االبتكاری ــــ ــــث والقـ ــف الثالـــ ــــ ـــــذ الصـ ــ ــــدى تالمی ـــ ـــــات ل المعلومــ

ـــدریس، . اإلعـــــدادي ــــرق التــ ـــــي المنـــــاهج وطـ ـــات ف ــاهجدراســ ـــ ـــریة للمن ـــة المصــ ــ ، الجمعی
 . 59-15، ص72ع

ـــــیر .109 ــــوب، بشــ ــــتعلم). 2003. (كلـــ ـــیم والـــ ـــ ــي التعلـ ـــ ــــزة فــ ـــتخدام االجهـــ ــان .اســــ ــــ : عمـ
 .األردن

ــرحمن .110 ـــد الـــ ــ ــد اهللا عب ــــدري، عبـــ ــــداعي .)1995(.الكنـ ــــر اإلبـ ـــارات التعبیـ ــة مهــ ـــ ، تنمی
 .مؤسسة الكویت للتقدم العلمي :، الكویت)1.ط(

ــد والمطلــــق، فــــرح .111 ــرات اللغویــــة فــــي ریــــاض األطفــــال). 2005.(كنعــــان، أحمــ ، الخبــ
 منشورات جامعة دمشق: دمشق
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ـــال .112 ــریفین، نضــــال كمــ ــــد اهللا والشــ ــــد عب ـــي، زی ـــث ). 2007.(الكیالنـ ـــى البحــ ــــدخل إلـ م
ــة ـــ ــة واالجتماعی ـــوم التربویــــ ــي العلــ ــ ــــامیمه و  -فـ ـــه وتصـ ــیاته ومناهجـــ ــــالیبه أساســـ أســ

 .دار المسیرة: عمان. اإلحصائیة

 عـالم: القـاهرة. واللغـة التقنیـة بـین التكامـل. )2006(.اهللا عبـد سـعید ،الفـي .113
 . الكتب

ــدین .114 ـــالح الـــ ــاور، محمـــــد صــ ـــة ). 2000.(مجـــ ــ ــــي المرحل ـــة فـ ـــة العربیــ ـــدریس اللغــ تــ
 .دار الفكر العربي: القاهرة أسسه وتطبیقاته التربویة، -الثانویة

فاعلیة برنامج تعلیمي في تنمیة بعض مهارات  ،)2004( .ي یوسفمحمد، إبراهیم عل .115
، مجلة العلوم التربویة والنفسیةاالستماع لدى طالب الصف الثاني اإلعدادي، 

  .م2004سبتمبر  )3(، العدد  )5المجلد (البحرین، 
ــرین وقطــــوس، رشــــا .116 ــة اســــتخدام التعلــــیم المتمــــازج فــــي ). 2010(محمــــد، جبــ فاعلیــ

ـــف ــــات الصـ ــیل طالب ــي األردن تحصــ ــــة فـــ ــة العربی ــ ـــادة اللغ ـــي مـ ــع األساســـــي فـ ــ . الراب

ـــــیم ـــا التعلـ ـــر محــــــور تكنولوجیـــ ـــ ـــــالم متغی ـــي عـ ـــ ــــة ف ــ ـــــؤتمر التربی ـــــمیة  .مـ ـــة الهاشـ الجامعـــ
 .2010نیسان  7-8

ــار .117 ــد نصــ ــددة ). 2010.(ســــامیة .محمــ ــائط المتعــ ــة بالوســ ــر تــــدریس اللغــــة العربیــ أثــ
ــع مـــ ــة لتالمیـــذ الصـــف الرابـ ــي تنمیـــة المهـــارات اللغویـــة الالزمـ ــیم األساســـيفـ  ن التعلـ

  .جامعة صنعاء، الیمن  ، رسالة ماجستیر،بالجمهوریة الیمنیة

ـــد  .118 ـــي أحمـ ــدكور، علـ ـــة).2002.(مــ ـــة العربیـ ــــون اللغـ ــاهرة.تــــدریس فن ــ ــر : الق دار الفكــ
 .العربي

ـــــدكور .119 ــدمــ ــــي أحمـــــ ــــة). 2007.(، علـــ ــة العربیـــ ـــ ـــدریس اللغــ ـــرق تــــ ـــان. طــــ دار : عمــــ
 .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة

ــــم ا .120 ـــــرادان، نجـــ ــيمــ ــــ ـــــدین علـ ــ ـــة ). 2005.(ل ـــ ــــي مرحلـ ــویره فـــ ـــ ــوي وتطــ ـــ ـــو اللغــ ـــ النمـ
 .مكتبة الفالح: العین). 1.ط( .الطفولة المبكرة
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ـــــد .121 ــي، محمـــ ــــ ـــــي  .)2003(.مرســ ــــددة فـــ ــة المتعــــ ـــــ ــائط التعلیمیـ ــــ ــــتخدام الوســ ـــــة اســــ فعالیـــ
ــة،  ـــة االبتدائیـــ ــــذ المرحلــ ــــدى تالمیـ ـــة لـ ــــاهیم الدینیــ ــة المفـ ـــ ـــة،تنمی ـــراءة والمعرفــ ـــة القــ ــ  مجل

  .2003، مارس 21عدد 

ـــطف .122 ــــ ـــد ،ىمصــ ــــ ـــــمیع محمــ ــد الســــ ــــ ــا .)1999( .عبـــ ـــ ـــتعلم  تكنولوجیــــ ـــ ــــات  –الـــ ـــ دراســ
 .مركز الكتاب للنشر : القاهرة،)1.ط( .عربیة

ــــدري .123 ــــاض بـــ ـــــطفى، ریـــ ــــى ). 2005. (مصــ ـــ ـــة إل ــ ــ ــن الطفول ـــ ــــراءة مــ ــكالت القـــ ـــ مشــ
  .األردن). 1:ط(.التشخیص والعالج -المراهقة

ـــیم). 2005.(معمــــر، مجــــد .124 ـــي التعلـ ـــوب فـ ـــتخدام الحاسـ ــــي . اسـ ـــوب ف ــلة الحاسـ سلســ
 .وزارة التربیة والتعلیم، فلسطین. التعلیم

ــــد العزیــــــز .125 ـــد اهللا بــــــن عبــ ــى، عبـــ ــي .)2002(.الموســــ ـــیم االلكترونــــ ـــه، : التعلـــ مفهومـــ
ــه ــة عمــــل( .خصائصــــه، فوائــــده،  عوائقــ ــــي ) ورقــ ــى نــــدوة مدرســــة المســــتقبل ف مقدمــــة إلــ

 ).17/8/1423ـ16(الفترة 

ــــماعیلموســــــى .126 ــــطفى إســ ــــی .) 2002( .، مصــ ـــي تعلــ ــة فـــ ـــ ــــارب حدیثـ ــایا وتجــ ــ م قضــ
 .دار أبو هالل للطباعة :المنیا اللغة العربیة وتعلیمها،

ـــي .127 ـــور، علـــ ــه). 2003.(منصــ ــــتعلم ونظریاتــــ ــق). 4.ط(.الــ ــة دمشــــ ــــورات : جامعـــ منشــ
 . جامعة دمشق

ـــــانیوس .128 ــــ ــــ ـــــ ــــل، امطــــ ــــ ــــ ـــــ ــــة .)2012(میخائیـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــي التربیـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــویم فــ ــــ ــــ ــــ ـــــاس والتقـــــ ــــ ــــــــ  القیـــــ
 .منشورات جامعة دمشق :كلیة التربیة-دمشق).12.ط(،الحدیثة

كلیــة العلــوم  ،أساســیات القیــاس فــي تقــویم العلــوم الســلوكیة .)2004(.موســى ،النبهــان .129
 . دار الشروق :األردن-جامعة مؤتة ،التربویة

 .األردن. الحاسوب وتطبیقاته التربویة). 2002. (النجار، إیاد .130
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ـــــدي .131 ـــد، ،النجـــ ــــ ــــد أحمـ ــــي ،و راشــــ ــــى ، علــــ ـــــادي، منــــ ــد الهـــ ــــ ــ ــدریس  .)1999(و عب ـــ ـــ ت
ـــر ــالم المعاصــ ـــي العـــ ـــوم فــ ــي تـــــدریس -العلــ ــدخل فـــ ــاهرة ،العلـــــوم المـــ ــر : القـــ دار الفكـــ

  .العربي

ــــیف .132 ـــــد ســــ ـــــافع محمـــ ـــــادي، شـــ ـــیل ). 2009.(النیـــ ــــ ــــي تحصـ ــــة فــــ ـــة تعلیمیــــ ــــ ــــر برمجیـ أثــــ
ــــة  ــــین بدولـ ـــة العـ ـــة فـــــي منطقــ ـــة العربیــ ـــد اللغــ ـــي فـــــي قواعــ ـــع األساســ ــــف الرابــ ـــالب الصـ طــ

ـــدة ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة المتحـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــارات العربی ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ  .اإلمــ
http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?i

d295 

 العلـــوم مجلـــة، العربیـــة اللغـــة وتعلـــم الحاســـوب).1999.(عایـــد، الهـــرش .133
 .دیسمبر. ( 12 ) العدد، اإلنسانیة

ــاروق .134 ـــــ ــــــد فـ ــ ــــواري ،خال ــــرامج  .)2002(الهــــ ـــ ـــدیم بـ ـــ ــ ــتراتیجیات تق ـــ ـــوع اســـ ـــ ــ ــر تن ـــ ـــ أث
ــا ــددة الوسـ ـــوتر متعـ ــارات االســـتماع والقـــراءة لــــدى  ئل فــــيالكمبی ــض مهــ ـــة بعـ تنمی
ــامس ــف الخـ ــدائي، تالمیـــذ الصـ ـــة ،  االبتـ ــة التربی ــالة  دكتـــوراه غیـــر منشـــورة ، كلیـ رسـ

 .جامعة األزهر

ــوریة .135 ــــ ــة الســـ ـــــ ــة العربیــ ــــ ـــي الجمهوریـــ ـــــ ــــــة فـ ــداخلي ): 2002(.وزارة التربیـــ ـــ ـــ ــام الـ ـــ ـــ النظـ
ــي ـــیم األساســـ ــ ــــة التعل ــم لمرحلـ ــــاریخ ) 32(، القـــــانون رقـــ ــادر بتـ ، وزارة 7/4/2002الصـــ

 .دمشق :التربیة

ـــــة .136 ــل ). 2009. ( وزارة التربیــــ ــــ ـــا قبـــ ــــ ـــــام مــ ـــــیم العــــ ـــــاهج التعلــــ ــــة لمنــــ ــــ ــــاییر الوطنیـ المعـــــ
 . الجامعي في الجمهوریة العربیة السوریة
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   )1(الملحق 

اختبارات االستماع  - برنامج الوسائط المتعددة- أسماء السادة محكمي قائمة مهارتي االستماع والقراءة
استبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في  -والقراءة القبلیة والبعدیة المباشرة والبعدیة الؤجلة

بطاقة  -رنامج الوسائط المتعددةاستبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي في ب -مادة القراءة
  .بطاقة مالحظة مهارة القراءة - مالحظة مهارة االستماع

  األداة التي تفضل بتحكمها  مكان العمل  االختصاص  اسم المحكم

      

قائمة 
مهارتي 
االستماع 
  والقراءة

برنامج 
الوسائط 
  المتعددة

 اختبارات
 التحصیل  

استبانة رأي 
تالمذة نحو ال

  مادة القراءة
  

ستبانة رأي ا
تالمذة ال

نحو برنامج 
الوسائط 
  المتعددة

  

بطاقة 
مالحظة 
مهارة 
  االستماع

بطاقة 
مالحظة 
مهارة 
  القراءة

محمد خیر . د.أ
  الفوال

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×    ×  ×    ×  دمشق

 سام عمار. د.أ
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

أحمد . د.أ
  كنعان

مناھج 
ائق رطو

  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 أسما إلیاس. د.أ
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 أحمد دبسي. د.أ
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 خلود جزائري. د
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 جمعة إبراهیم.د
  

مناھج 
ئق وطرا

  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 هاشم إبراهیم.د
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق
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 آصف یوسف.د
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

محمد جهاد .د
  جمل

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

  أمل كحیل.د
مناھج 

وطرائق 
  التدریس

جامعة 
              ×  دمشق

 أوصاف دیب.د
  

تقنیات 
  التعلیم

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

ظریفة أبو .د
 الفخر
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

إلیاس أبو .د
 یونس
  

مناھج 
وطرائق 
  التدریس

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 فایزة باكیر. د
  

طرائق 
تدریس اللغة 

  العربیة

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  قدمش

محمد حسني .د
 طالب

  

طرائق 
تدریس اللغة 

  العربیة

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

  یاسین فاعور.د
  

طرائق 
تدریس اللغة 

  العربیة

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

 وفاء العیسى.د
  

طرائق 
تدریس اللغة 

  العربیة

جامعة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  دمشق

توجیھ أول   بثینة الخیر
  لغة عربیة

رة وزا
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  التربیة

  مصطفى
  حسون

توجیھ أول 
  لغة عربیة

وزارة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  التربیة
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توجیھ أول   أبو سمرة جمال
  لغة عربیة

وزارة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  التربیة

توجیھ أول   محمد عنیزان
  لغة عربیة

وزارة 
  ×  ×  ×  ×  ×    ×  التربیة

توجیھ أول   میساء أبو شنب
  لغة عربیة

وزارة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ةالتربی

توجیھ أول   نصر عبد اهللا
  لغة عربیة

وزارة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  التربیة

توجیھ أول   جابر معمرجي
  لغة عربیة

وزارة 
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  التربیة
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  )2(المحلق 

  جامعة دمشق
  كلیة التربیة

  قسم المناهج وطرائق التدریس
  
  

  المحترم..................................................األستاذ الدكتور

  :تحیة طیبة وبعد

ــة ــإجراء دراســــة تجریبیــ ــائط (بعنــــوان مشــــروع رســــالة دكتــــوراه تقــــوم الباحثــــة بــ فاعلیــــة برنــــامج بالوســ
ـــددة  ـــيالمتعـــ ـــیل فـــ ـــــراءة م تحصـــ ـــــتماع والقـ ــارتي االسـ ــذهــــ ــدى تالمــــ ـــــراءة لــــ ــادة القـ ــي مــــ ــف  ةفــــ الصــــ

  ).دمشق دراسة تجریبیة في مدارس مدینة الرابع األساسي
قائمة مهارتي االستماع ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة علمیة نعتز بها، یرجى التفضل بتحكیم 

  :من حیث والقراءة

 .  أهمیة المهارة الواردة في القائمة .1

 .ط المهارة بالمجال الذي تنتمي إلیهمدى ارتبا .2

 . نص المهارة من حیث الصیاغة والمعنى .3

 .یمكن االستغناء عنها مهاراتأیة  .4

 .هاإضافاتمهارات یمكن  أیة  .5

  .إضافة أو حذف ما ترونه مناسباً  .6

  
  وتفضلوا بقبول التحیة والتقدیر

  
  الباحثة                                                                                 

  جمیلة سكریة
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  مهارات االستماع 

  .أن یضع التلمیذ عنوانًا للنَّص المسموع- 1

  .أن یلخِّص التلمیذ نصًا مسموعاً  - 2

  . أن یحدِّد التلمیذ الفكرة الرئیسیة لنَّص مسموع - 3

  . أن یعید التلمیذ ما سمعه بطریقته الخاصة وأسلوبه الخاص - 4

  .أن یعطي التلمیذ ضد كلمة في نص مسموع - 5

  .أن یحدِّد التلمیذ معنى كلمة في نص مسموع - 6

  .أن یكتشف التلمیذ الخطأ فیما یستمع إلیه - 7

ر التلمیذ جملةً یستمع إلیها - 8   .أن یكرِّ

   مهارات القراءة
  .شكلبال مضبوطةً  سلیمةً  جهریةً  ص قراءةً من الن  اً أن یقرأ التلمیذ مقطع -1

  . لما یقرأأن یختار التلمیذ عنوانًا  -2

  .لما یقرأ أن یستخلص التلمیذ المغزى -3

  .أن یعبِّر التلمیذ عن النَّص المقروء بأسلوبه -4

  .مما یقرأ/ فكرتین/فكرة أن یستنبط التلمیذ  -5

  .من النَّص المقروءأن یستنتج التلمیذ المعنى العام  -6

  .ین الحروف المتشابهة في اللفظ من غیرها أن یمیِّز التلمیذ ب -7

  .أن یمیِّز التلمیذ الكلمات مع الحركات واختالف معناها -8
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  )3(الملحق 
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  )4(الملحق

  القبلي والبعدي المؤجل اختبار االستماع

 :استمع إلى المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة: أوالً 

ا       :فَقالَ  هاني أمَّ

تِي(( ُ  ِهوایَ  ُكلِّ  ِمن وأختارُ  والغاباِت، والحدائِقَ  َأزورُ الُحقولَ  فأنا ،))واَألْزهار اَألشجارِ  َأوراقِ  َجمع
ٍف  اِف  ِصنْ ، والِغراسِ  جرِ الشَّ  ِمن َأْصنَ قًَة رَ مَّ  وَ َعها تحتَها وأكتُُب  َدفتَِري، وأُلِصقُها على أجفِّفُها، ُث وْ  نَ

ها، مَّ  وَشكَل فَحةِ  أكتُب  ُث ةِ  في الصَّ َل قاِب ها المعلوماِت  بعَض  المُ ي. َعنْ دعوِن علِِّمي بالباِحِث  یَ  مُ
غیِر؛ وُسوعةٌ  ِعندي َأصبَح  فقد الصَّ ةٌ، مَ قَ  فیها تَرى َصغیرَ رَ زِ  وَ ریَض، الَجوْ رِ  العَ نوبَ ورَق الصَّ  وَ

، كأنَّهُ  الدَّقیقَ  رُ رقَ  اِإلبَ یَِّب  اللَّیمونِ  ووَ ائَِحِة، الطَّ رودَ  الرّ الوُ ، وَ ردِ  المختلفَة ةِ  الُجوِريِّ ذي كالوَ رَ  الُحمْ
  .النُّجومُ  كأنَّهُ  والیاَسمینِ  الدَّاِكنِة،

 :هوایة هاني- 1

 .جمع أوراق األشجار واألزهار - جـ .   وئيالتصویر الض - ب    .الشطرنج - أ   

 :معلم هاني یدعوه بـ - 2

  .الباحث المخضرم -جـ      .الباحث الكبیر - ب    .الباحث الصغیر -أ  

 :هو/صنف/معنى كلمة - 3

  .شكل -جـ                  .نوع -ب           .طریق - أ   

  :الخاطئة العبارة أمام)×( الصحیحة،و إشارة العبارة أمام) √(إشارة ضع-

وُسوعةٌ  ِعند هاني َأصبَح  -1  .(  )كبیرةٌ  مَ
افِ  ِصنْفٍ  ُكلِّ  ِمن ویختارُ  والغاباِت، والحدائَِق  كان هاني یزورُ الُحقولَ -2 قَةً  والِغراسِ  الشَّجرِ  ِمن َأْصنَ رَ  )  (وَ
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 :استمع إلى المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة: ثانیاً 
عِ  في     طَل ي مَ ِحبَّاً  ُت ُكنْ  َشباِب ِقَصٌص  الرِّْحالِت  هذهِ  في صاَدفَنِي ما وكثیراً  والرِّْحالِت، لَألسفارِ  مُ

، ُت  غریبٌة ها وكنْ نُ َذّكراتِي، َدفتَرِ  في أدوِّ ِب  وِمْن  مُ ِفها الِقَصصِ  هذهِ  َأغرَ  في ِإحدى شاَهْدتُه ما وَأطرَ
َطقَةِ  تلكَ  ،))سیبریا ((  ِإلى الرِّْحالِت  ةِ  الِمنْ رةِ  برِدها، بِشدَّةِ  الشَّهیرةِ  النَّائیَ ناَك ُدعیُت  ثلِجها، وَكْث وهُ
وا احتفاٍل، لِحضورِ  َطَقِة، تلكَ  بأهلِ  خاصٌّ  إنُّهُ : قاُل ُت  االطِّالعِ  ُحبُّ  وشدَّنِي الِمنْ  للُحضوِر، فرَأیْ

اِت  في شابَّاً  بدو ُعمِرِه، ِمْن  العشرینیّ و  واالنتصاِر، السَّعادةِ  مالمُح  علیهِ  تَ قدِّموَن والقَرَ  لهُ  یُّوَن یُ
رودَ  الَحلوى هُ  والوُ ناُدونَ نتَِصر ویُ   .بالمُ

 :الفكرة الرئیسة للمقطع هي- 1
  .الرحلة إلى سبیریا - جـ .العبرة من عادات سیبریا -ب     .صفات سیبریا - أ   
طلع شبابي/ ضد كلمة - 2  :هو/مَ

 .نهایة عمري  - جـ  .      عمري بدایة -ب.          منتصف عمري -أ    
 :هو/ األسفار/مفرد كلمة - 3

  سفور -جـ                         سفر -ب               أسفر -أ    
  استمع إلى المقطع األتي ثم امأل الفراغات بالكلمة المناسبة- ثالثاً 
عِ  في طَل ي مَ ُت  َشباِب ِحبَّاً  ُكنْ ِقَصٌص  الرِّْحالِت  هذهِ  في صاَدفَنِي ما وكثیراً  ،والرِّْحالِت  لَألسفارِ  مُ

، ُت  غریبٌة ها وكنْ نُ َذّكراتِي، َدفتَرِ  في أدوِّ ِب أَ  وِمْن  مُ ِفها الِقَصصِ  هذهِ  غرَ  في ِإحدى شاَهْدتُه ما وَأطرَ
  )).سیبریا ((  ِإلى الرِّْحالِت 

 :استمع إلى المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة: رابعاً 
َدانِيُّ  الدَّولةِ  َسیُف  أَسسَّ       ، في ولتَهُ دَ  الَحمْ َة ها، عاصمةً  حلَب  وَجعلَ  سوِریَ نَى َل تَها  وبَ َقلعَ

هیرةَ  تِها على الشَّ اً  واتَّخَذها َهَضبَ قرّ ، مَ هُ دُّ  َل ةِ  َأَهمِّ  ِمْن  واحدةً  قلعتُها وتُعَ ّ  حیثُ  ِمْن  الصُّروِح األثری
 .الفَریدُ  الِمعماِريُّ  ِطراُزها
ِصلُ  َعمیقٌ  َخنَدقٌ  بالَقلعةِ  یُحیطُ       قُهُ  یَ الثیَن  وَعرُضه ِمتراً  ِعشریَن  ِإلى ُعمْ ، ِإلى َث رُ  ِمترًا َ  وَأْشه

رشِ  قَاَعةُ : َأْقَساِمها هیبةُ  العَ ، المَ امُ ُ الصَّغیرُ  والَحمَّ ها والَجاِمع   . وغیرُ
 :الفكرة الرئیسة للمقطع هي- 1

  أسواق مدینة حلب -جـ     موقع مدینة حلب -ب       وصف قلعة حلب -أ    
  :هو/الصروح/كلمة معنى - 2

 العالي البناء- جـ              البناء القدیم - ب        البناء الجدید - أ     
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 :هو/طرازها/معنى كلمة - 3
  الشكل فقط-جـ  والهیكل الشكل -ب     الشكل والمضمون -أ

 :الخاطئة العبارة أمام)×( الصحیحة،و إشارة العبارة أمام) √(إشارة ضع

 (   ) .الفریُد  الِمعماريُّ  ِطراُزها حیثُ  مْن  األثریَّةِ  الصُّروحِ  أهمِّ  ِمْن  حلَب  قلعةُ  تُعدُّ  - 1

  .(  )من أشهر أقسام قلعة حلب الجامع الصغیر - 2
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  مفتاح تصحیح إجابات اختبار االستماع القبلي والبعدي المؤجل

  

  :استمع إلى المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة: أوالُ 

  جـ-1

  أ-2

  ب -3

  :الخاطئة العبارة أمام)×( الصحیحة،و إشارة العبارة أمام) √(إشارة ضع

1-×  

2-√  

 

  :استمع إلى المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة: ثانیاً 
  

  أ-1

  جـ-2

  ب -3
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  :أكمل الفراغات  اآلتیة-
 

  لألسفار-1

  قصص-2

  أغرب-3

  سیبریا-4

  
  :جب عن األسئلةاستمع إلى المقطع اآلتي ثم أ: ثالثاً 

  أ-1

  جـ-2

  ب-3

  
  :الخاطئة العبارة أمام)×( الصحیحة،و إشارة العبارة أمام) √(إشارة ضع

1-√  

2- √  
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  )5(الملحق

  والبعدي المؤجلاختبار القراءة القبلي 

  :                   الشعبة                                      :الجنس:                              االسم

  :أقرأ المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة اآلتیة :أوالً 
ورِ  َدیْرِ  في فولةِ الطُّ  ُعرُس  كاَن  ) 2006 ( العامِ  مَن  َأیلولَ  َشهرِ  في دَّةَ ُأسبوعٍ  الزَّ قافةِ (  ِشعارِ  تَحَت  كاملٍ  مُ  َث

فل ُ  واختُتِمَ  ،)الطِّ جلسِ  باجتماعِ  اُألسبوع اِب األطفاِل، مَ دینةِ  من لألطفالِ  مجلسٍ  َأعضاءِ  انتخاُب  فیه وتمَّ  نُوّ  َدیرِ  مَ
ورِ  جهٍ  وجهاً  اَألطفالُ  كاَن  وِریِفها، وُهناكَ  الزَّ َ  لِوَ سؤولیَن ال مع دیرین مَ   . والمُ

شاركوَن  اَألطفالُ  نَظَّمَ  وقد َجلسةِ  في المُ م اْل ُ ها َكثیرٍة، لِجانٍ  في أَنفَسه جنةُ : ِمنْ یئِة، َل جنُة حمایةِ  الِب  ِمَن  الطِّفلِ  وَل
نفِ    .العُ

 : اختر عنوانًا مناسبًا للمقطع مما یأتي-1
  .اختتام جلسة مجلس األطفال- ـج    .مشكلة عمل األطفال- ب   .مجلس أطفال دیر الزور-أ

 :المغزى من المقطع هو-2
  أهمیة التضامن مع األطفال -ب       .أهمیة البیئة الصحیة السلیمة لحمایة األطفال من العنف-أ   

 .أهمیة مجلس األطفال -جـ                          
 :أفكار المقطع هي إحدى-3
  .التعریف بمجلس األطفال -جـ  .مجلس ووضع لجان لهتنظیم ال -ب   .مقترحات مجلس األطفال -أ   
 :المعنى العام للمقطع-4

 .إنشاء مجلس لألطفال في دیر الزور وریفها، وانتخاب أعضاؤه ولجانه، وتوضیح دور كل عضو ولجنة -أ     
 .إنشاء مجلس أولیاء األمور،یتم من خالله التعرف على دور أولیاء األمور تجاه أبنائهم -ب    

  .إنشاء مجلس للمعلمین، لتفعیل دورهم  -جـ   
 :جمع كلمة المشارك-5

  المشاركون  - جـ                 المشاغبون  -ب           المشاكسون - أ   

  :أقرأ المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة اآلتیة: ثانیاً 

ستَضیفُ  التَّالمیَذ، ِرفاِقي مَ  َن وْ َ جِ  في الی امَ َن َرْ لَ  ِمْن  عالِمٌ (( ب َهْنِدساً  َعِظیماً  َعالِماً ))ِدي بَ اِرعًا، ومُ َ  ب
 َ ع َرَ ونِ  ِمْن  متعّددةٍ  ُفنونٍ  في ب ِرَفة الِعلمِ  ُفُن عْ  .والمَ
ُفنا َهلْ ..بكَ  أهالً  -  .؟ بنفِسكَ  تُعرِّ
 .الَهیثَمِ  بُن  الَحَسُن  اسِمي -
َن  - ْدَت؟ أیْ تى؟ ُوِل  ومَ
ْدُت  - ةِ  في ُوِل ِدیَن ةِ  مَ َْصرَ لَ قَ  الِعراِق، في الب  .تَقریباً  َسنةٍ  أَْلفِ  بْ
لومُ  ما - َت  اّلتي العُ  .ِبها؟ اشتََغْل
یاِضیَّاِت  في َعالِمٌ  أَنا - ِك  والَهْندسةِ  الرِّ َل ء، وِعلمِ  والَف مٌ  وَأنا الضَّوْ ْختَصٌّ  َعالِ ن بعلومِ  مُ یْ   .العَ
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 :اختر عنوانًا مناسبًا للمقطع مما یأتي-1
 .براعة عروبة في تقدیم البرامج - جـ .عریف  بالحسن بن الهیثمالت -ب .اكتشافات الحسن بن الهیثم - أ  
  :المغزى من المقطع هو-2
 .عدم ضرورة اختیار العالم- جـ.عدم جدوى التعرف على العلماء- ب .ضرورة وأهمیة معرفة العلماء - أ  
 :المعنى العام للمقطع هو-3
 .هویة الحسن بن الهیثم - جـ   .اكتشافات الحسن بن الهیثم- ب علوم الحسن بن الهیثم - أ  
، العالِمِ  تجاهَ  ُشعوري عْن  ُأعبِّرُ -4   :إلجابة الصحیحة للفراغ  من اآلتيباختیار ا الَهیثمِ  ابنِ  العربيِّ

  ............. الحسن بن الهیثم یحب
 .الفروسیة - جـ                     .العلم - ب           .الریاضة– أ     

5- َ ع رَ ثمِ  ابُن  بَ  :أختر الصحیح ممایلي كثیرٍة، علومٍ  في الَهیْ
  .الدراسات االجتماعیة - جـ           .الفنون الجمیلة- ب       .الریاضیات - أ    
  :اقرأ المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة اآلتیة: ثالثاً 
ِعهِ  على الِحساَب  اِإلنساُن  بدأَ  حبَّاِت  أو أصاِب اِكهةِ  ِب مّ  الِعیداِن، أو الِحجارةِ  أو الفَ  المتعدَِّدةَ  الحاسبةَ  اخترعَ اآللةَ  ُث

تي واَألحجاِم، األشكالِ  ملیَّاٍت  تَقومُ  واّل یَّةٍ  بعَ مّ  طویلٍة، ِحساِب ِت  آلةٌ  وهوَ  اْختَرعَ الحاسوَب، ُث  ِمَن  الَكثیرَ  اختََصرَ
یَّةِ  العملیَّاِت  قَّدةِ، الِحساِب عَ ْت  المُ ِت  في حیاتِنا، أكثِر جوانِب  في وَدخَل یْ َ   . لعملِ وا الب

 :اختر عنوانًا مناسبًا للمقطع ممایلي-1
  ,مساوئ الحاسوب -جـ. خصائص الحاسوب -ب.   مراحل ما قبل اختراع الحاسوب -أ   
 :المغزى من المقطع هو-2
   .ضرورة معرفة مساوئ الحاسوب-ب             .ضرورة معرفة خصائص الحاسوب-أ  

 .راحل التطور العلميضرورة معرفة م -جـ                       
 :المعنى العام للمقطع هو-3
 ضرورة مواكبة التطور العلمي للوصول إلى  -ب         .الوقوف عند ما تم التوصل إلیه دون تقدم -أ  

 .األفضل عدم السعي إلى التقدم والتطور -جـ       
 :َعن البحِث  في الحاسوُب  یُساعُدنا-4

 .الصور-جـ            .األلعاب-ب                      .المعلومات-أ    
 :هو/ توسعت/ضد كلمة -5

 .اختصرت -جـ             .ازدادت-ب                        .كبرت -أ    
 :هو/حواسیب/مفرد -6

  .حسب-جـ                    .حاسوب -ب                    .حساب -أ   
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  قبلي والبعدي المؤجلمفتاح تصحیح إجابات اختبار القراءة ال

  :المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة أقرأ -أوالً 

  أ-1
  جـ-2
  ب -3

  أ-4
  جـ-5

  :المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة أقرأ -ثانیاً 

  ب-1
  أ-2
  جـ -3
  ب-4
  أ-5

  :المقطع اآلتي ثم أجب عن األسئلة أقرأ - ثالثاً 

  أ-1
  جـ-2
  ب -3

  أ-4
  جـ-5
  ب-6
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  )6(الملحق

 البعدي المباشر االستماع ختبارا

  الوحدة األولى

  مجلس األطفال  : الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 

 :هو/ جهوري/ معنى كلمة - 1
 طویل -جـ    غریب - ب      عالٍ  -أ    

 :هو/حدیقة/جمع كلمة  - 2
 حادقات -جـ   حدائق - ب   حدیقات- أ   

 :هو/أطعمة/مفرد كلمة  - 3
  طعام -جـ       مطاعم - ب         طعوم -  أ  

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 

 .المصروِف  في لمساعدتِهمْ  العملِ  إلى األطفالَ  یدفعوَن  اُألَسرِ  بعَض  إّن  ( ) - 1
 .المكشوفةِ  األطعمةِ  یجب تناول( ) - 2

  یا أطفال العالم  : ي الدرس الثان

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 :هو/ العنف/عكس كلمة  - 1
 اللین -جـ   العدوان -ب     القوة- أ   

 :هو/ معارفنا/معنى كلمة  - 2
 مكاسبنا -جـ     علومنا -ب     مهاراتنا- أ   

 :هو/ المقلة/معنى كلمة  - 3
 سواد العین -جـ  بیاض العین -ب   سواد وبیاض العین-أ        
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 :هو/ العنت/معنى كلمة  - 4
 الِعناد -جـ   القهر - ب   الظلم-أ  

  مستقبلنا في أیدیكم...........وننادي من   - 5
  أهلینا - جـ    أصغر منا -ب    أكبر منا-أ  

  أحد عنا ولتحمونا بمآقیكم.....أّال   - 6
  ینكر -جـ        یغفل -ب   یتذكر -أ  

  حبة قمح تصبح بیدر..... حتى ننمو غصناً   - 7
  أخضر -جـ أصفر -ب  أحمر -أ

 /:رحبة قمح تصبح بید/ اختر الشعور المناسب للجملة - 8
  حزنال -جـ     التفاؤل -ب    تشاؤمال-أ
 

  الوحدة الثانیة

  هوایة التَّمثیل : األولالدرس 

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 :هو/أساریره تشرق/معنى كلمة  - 1
 تلمع مساؤئ وجهه -جـ   تلمع محاسُن الوجهِ  -ب    تلمع عیونه-أ 

 :هو/بصوٍت خافت/عكس كلمة  - 2
  بصوت منخفض  -جـ  بصوت ال یسمعه أحد -ب   بصوتٍ  جهوري-أ 

كـــاَن فـــي الجملـــة التالیـــة /بتثاقـــل/اختـــر المعنـــى الصـــحیح لكلمـــة  - 3 ـــلُ  وَ قَّ نَ تَ ـــهِ  فـــي یَ  ُغرفَتِ
ثاقُلٍ  تَ  :ِب

 ببطء -جـ   بسرعة -ب     بتوازن-أ   
 :هو/  یتجهَّمُ  /معنى كلمة  - 4

  متوهج الوجه -جـ     عابس الوجه -ب      ضاحك الوجه-أ  
  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 

شارَكةِ  یستَِعدُّ  ُحسامٌ  كاَن (  ) -1 ْلمُ قِدیِم  في لِ سرحیَّةٍ  تَ نزل في مَ  .المَ

أُخذُ كان حسام  ( ) -2 اِت  استِْظهارِ  في یَ تي الِخطابَ ها اّل ِره داءِ َأ عندَ  یقُوُل   .َدوْ
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  الهواة الثالثة : الدرس الثاني

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 

 :هوایة هاني - 1

 واألزهار جمع أوراق األشجار - التصویر الضوئي    جـ -الشطرنج    ب  - أ

 :معلم هاني یدعوه ب - 2

 الباحث المخضرم -الباحث الكبیر   جـ - الباحث الصغیر  ب  - أ

  :أمام العبارة الخاطئة)×(ارة الصحیحة،و إشارة أمام العب) √(أضع إشارة: ثانیاً 

وُسوعةٌ  ِعند هاني َأصبَح  ( ) - 1  .كبیرةٌ  مَ

ٍف  ُكلِّ  ِمن ختارُ یو  والغاباِت، والحدائِقَ  الُحقولَ  زورُ كان هاني ی( ) - 2 اِف  ِمن ِصنْ  َأْصنَ
قَةً  والِغراسِ  الشَّجرِ  رَ   .وَ

  الوحدة الثالثة

  عالمٌ  من بلدي: الدرس األول

  :إلجابة الصحیحة ممایلياختر ا:أوالً 

 :معنى كلمة بطالنه  - 1

 ثباته- عدم صحته    جـ - صحته   ب  - أ

 :العین شرَّْحُت معنى جملة   - 2

ف بهدف قطعتها -أ ف بهدف قطعتها -ب إلى أجزائها التعرّ  شكلها إلى التعرّ

ف بهدف قطعتها -جـ   جمالها إلى التعرّ
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  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 

 .كان الحسن بن الهیثم یكتشف األشیاء بالتجریب( )  - 1

 .یجب على التالمیذ تقریب الكتاب من عیونهم أثناء القراءة( ) - 2

 .اكتشف الحسن بن الهیثم نظریة اإلبصار( ) - 3

  عند طبیب العیون : الدرس الثاني
  :ة الخاطئةأمام العبار )×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة

نا أال: التفََت َأبي ِإلى ُأمِّي، وقالَ (   )  - 1 یْ  .نزورَ طبیَب العیوِن بأسرِع وقٍت ممكنٍ  عَل
َخ  ( ) - 2 كتَُب  ما أرى ال أنا: قائِالً  الصَّغیرُ  َأِخي َصرَ َشكلٍ  السَّبُّورةِ  على یُ  ِمْن  جیِّدٍ  ِب

كانِي  .الصَّفِّ  في مَ

  الوحدة الرابعة

  یات تدویر النفا: الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 :هو/السائبة/معنى كلمة  - 1
  ترعى من غیر راعي - جـ    ترعى من قبل راعي -ب      الجائرة-أ  

 :مفرد كلمة حاویات - 2
 حیة-حوایا    جـ - حاویة   ب  - أ

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 

أ ِمْن  ( ) - 1 ظاِهرِ ا َأْسوَ تي لمَ ُ  اّل ا تَُشوِّه نَ ُدنَ ةُ  مُ ِ  النُّفایاِت  حاویاِت  ظاِهرَ ْعث بَ تَ ةِ المُ ِقنا في رَ رُ  ُط
نا وداخلَ   .َأحیائِ

نقُلُ ال  النُّفایاِت  حاویاِت  ( ) - 2 ةَ  اَألمراَض  تَ عِدیَ  .المُ
وائِحِ یصدر عنها  النُّفایاِت  حاویاِت  ( ) - 3  الَكریهةِ  الرَّ
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  الوحدة الخامسة

  من عادات الشعوب : الدرس األول

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

طلع شبابي/ ضد كلمة  - 1  :هو/مَ
 منتصف عمري -جـ   نهایة عمري - ب     بدایة عمري-أ

 :هو/رحلة/جمع كلمة  - 2
 رحول - جـ     رحال -ب      رحالت-أ

 :هو/ األسفار/مفرد كلمة  - 3
 سفر - جـ     أسفر -ب سفور -أ

  :أمام العبارة الخاطئة)×(مام العبارة الصحیحة،و إشارة أ) √(أضع إشارة: نیاً ثا
 .سیبیریا منطقة نائیة)  (  - 1
  .لم یكن غریبًا ما حصل في سیبیریا(  ) - 2

  
  الحاسوب: الدرس الثاني 

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 :هو/ تخزین/معنى كلمة  - 1
 حفظ - جـ    تخلیص -ب    تجمیع-أ

 :هو/ هائل /معنى كلمة  - 2
 صغیر جداً  -جـ    كبیر جداً  - ب     قوي-أ

 :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: انیاً ث
ناعِة، ِألنَّهُ یعمُل كِإنساٍن عادي القُدرةِ ) (   - 1 جاَل الصِّ  .اْقتََحمَ الحاسوُب مَ
نفِّذُ الحاسوب ( )  - 2 ملیَّاِت  مالییَن  یُ  .تامَّةٍ  وبِدقَّةٍ  انیٍة،ث في الكتابیَّةِ  العَ
ةٍ  مخطَّطاٍت  برسِم الحاسوب  یقومُ  ( ) - 3 ّ   .ِجسرٍ  أو َسدٍّ  أو َضْخمٍ  لبناءٍ  محدودةٍ  هندسی



222 

 

  الوحدة السادسة

  مدینة حلب: الدرس األول

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 :هو/الصروح/معنى كلمة  - 1
 اليالبناء الع -جـ  البناء القدیم -ب   البناء الجدید-أ

 :هو/طرازها/معنى كلمة  - 2
 الشكل فقط -جـ   الشكل والهیكل -ب   الشكل والمضمون-أ

 :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 

روِح األثریَِّة مْن حیُث ِطراُزها الِمعماريُّ الفریُد ) (    - 1  .تُعدُّ قلعُة حلَب ِمْن أهمِّ الصُّ

َدانِيُّ  الدَّولةِ  َسیُف  سَّ أَس )   (  - 2  .لبنان في َدولتَهُ  الَحمْ

رُ  ) (    - 3 َ اَعةُ : َأْقَساِم القلعة وَأْشه رشِ  قَ هیبةُ  العَ ، المَ ُ  والَحمَّامُ  .الصَّغیرُ  والَجاِمع

  من أغاني الرُّعاة: الدرس الثاني

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 :هو/ثغاء/معنى كلمة- 1
 صوت الحصان -جـ    الخرافصوت  - ب     صوت البقر-أ

 :هو/ الفجاج/معنى كلمة - 2
الطرق الجمیل بین  -جـ الطریق الضیق بین جبلین - ب الطریق الواسع بین جبلین-أ

  جبلین
 :معنى كلمة الصبا- 3

  ریح شرقیة ناعمة -جـ  ریح قویة -ب ریح قاسیة  - أ
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  االستماع البعدي المباشرمفتاح تصحیح إجابات اختبار 

  الوحدة األولى

  مجلس األطفال  : الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 

 أ-1
 ب -2
 جـ -3

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-√ 
2-× 

  یا أطفال العالم  : ي الدرس الثان

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

  جـ-1
 ب-2
 أ -3
  جـ -4

  أ-5
  ب-6
  جـ -7
  ب-8
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  الوحدة الثانیة

  هوایة التَّمثیل : األولالدرس 

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 ب-1
 أ-2
 جـ -3
  ب-4

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-× 
2-√ 

  الهواة الثالثة : الدرس الثاني

  :ممایلي اختر اإلجابة الصحیحة:أوالً 

 جـ -1
 أ -2

  

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-× 
2-√ 
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  الوحدة الثالثة

  عالمٌ  من بلدي: الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 

 ب-1
 أ-2

  :عبارة الخاطئةأمام ال)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-√ 
2-× 
3-√  

  عند طبیب العیون : الدرس الثاني
  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة

1-× 
2-√ 

 

  الوحدة الرابعة

  تدویر النفایات : الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 جـ -1
  أ -2
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  :أمام العبارة الخاطئة)×(رة الصحیحة،و إشارة أمام العبا) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-√ 
2-× 
3-√  

  الوحدة الخامسة

  من عادات الشعوب : الدرس األول

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 ب-1
 أ-2
  جـ -3

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-√ 
2-× 

  الحاسوب: الدرس الثاني 

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 جـ -1
 ب-2

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-× 
2-√ 
3-×  
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  الوحدة السادسة

  مدینة حلب: الدرس األول

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 جـ -1
 ب-2

  :أمام العبارة الخاطئة)×(م العبارة الصحیحة،و إشارة أما) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-√ 
2-× 
3-√  

  من أغاني الرُّعاة: الدرس الثاني

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي

 ب-1
 أ-2
  جـ -3
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  )7(الملحق
  البعدي المباشر للدروس القراءة  ختبارا

  الوحدة األولى
  مجلس األطفال  : الدرس األول
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  

رِ  في الطُّفولةِ  ُعرُس  كاَن  ) 2006 ( العاِم  مَن  َأیلولَ  َشهرِ  في ورِ  َدیْ دَّةَ ُأسبوعٍ  الزَّ  تَحَت  كاملٍ  مُ
ِتمَ  ،)الطِّفل ثَقافةِ (  ِشعارِ  جلسِ  باجتماعِ  اُألسبوعُ  واختُ اِب األطفاِل، مَ وّ  َأعضاءِ  انتخاُب  فیه وتمَّ  نُ
دینةِ  من لألطفاِل  مجلسٍ  ورِ  َدیرِ  مَ جهٍ  وجهاً  اَألطفالُ  كاَن  وِریِفها، وُهناكَ  الزَّ سؤولیَن  معَ  لِوَ  المَ

دیرین  . والمُ
ظَّمَ  وقد شاركوَن  اَألطفالُ  نَ مَأ اْلَجلسةِ  في المُ ُ ها َكثیرٍة، لِجانٍ  في نفَسه جنةُ : ِمنْ یئِة، َل جنُة حمایةِ  الِب  وَل

نِف  ِمَن  الطِّفلِ    .العُ
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

  :معنى كلمة انتخاب - 1
  اختیار -جـ   تجهیز -ب   تشكیل-أ 

ظَّمَ  - 2 شاركوَن  اَألطفالُ  نَ م اْلَجلسةِ  في المُ ُ ها َكثیرٍة، لِجانٍ  في َأنفَسه  :ِمنْ
  الفن-جـ  الرسم-ب  لجنة البیئة -أ    

 :عرس الطفولة في مدینةأقیم  مهرجان  - 3
  دمشق-دیر الزور      جـ-حلب         ب-أ   

 :كان شعار عرس الطفولة - 4
  ثقافة الطفل-ألعاب الطفل   جـ-هموم الطفل   ب-أ   

  :أصوغ كلمات وفق النموذج التالي :ثانیاً 
  مجلس  جلس
    وقف
    هبط

  یا أطفال العالم  : نيالدرس الثا
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ النص اآلتي: 

م اَل   یا أطفاَل العَ
َعنا َغنُّوا تِنا مَ فُوَل مْ  َأْطفَالَ  یا لُط  الَعاَل
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اَدتُِكمْ  َسعَ ا ِب نَ اَدتِ َسعَ نِي وَ بْ ْجدَ  نَ مْ  مَ اَل  العَ
َطنِ  ِمْن  إنَّا یَّةْ  وَ  الُحرِّ

اِدیُكمْ  نَ نُ ةْ  ِمْن  وَ  ُسوِریَ
الَ َأ یا مْ  ْطفَ  الَعاَل

********* 
اِدي نَ ْن  ونُ رَ  مَ ا..  ِمنَّا َأْكبَ نَ ُل ْقبَ ْستَ ِدیُكمْ  ِفْي  مُ  َأیْ

ْغَفلَ  ال َأْن  ا..  َعنَّا َأَحدٌ  یَ ونَ تَْحمُ  مآقیُكمْ  ِفي وْل
وَ  َحتَّى مُ نْ اً  نَ حٍ  َحبَّةَ ..  َأْخَضرْ  ُغْصنَ ُح  قَمْ َدرْ  تُْصِب یْ  بَ

ا عاِرفُنَ ُح  ومَ رْ  تُْصِب ا..  َأْكبَ مْ  َأْطفَالَ  یَ  الَعاَل
********* 

ا ال َسوْ نْ اً  ِطْفالً  تَ ومَ ْحرُ الدٍ  ُكلِّ  ِفي مَ لَّةْ  ِب ْحتَ  مُ
ا ِطْفالً  َأو ْحیَ اً  یَ ْظلومَ اً  أو..  مَ قُ  َدمعَ ةْ  ِفي یحرُ ْقَل  المُ

ْلُجوعِ  ال ال لِ ْلِم  وَ لظُّ رِ  ال..  لِ هْ ْلقَ ال لِ ِف  وَ ْلَخوْ  لِ
لِ  ال ْلَجهْ ال لِ ْلَعنَ  وَ َحاءِ  ِفي..  ِت لِ مْ  َأنْ   الَعاَل

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 
 /:أنا من وطن الحریة/الشعور المناسب للجملة  - 1

  التفاؤل -جـ   األلم - ب   تسامحال- أ     
 :مفرد كلمة بیادر - 2

 بدور-بادر    جـ- بیدر   ب-أ
 :رة الخاطئةأمام العبا)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 

ُ  لیستِ )  (  - 1 عایة ُ  الرِّ یة حِّ فلِ  َحقِّ  ِمنْ  الصِّ ِّ  .الط
ةُ )   ( - 2 یَّةِ  وَطُن  سوریَ   .واَألحرار الُحرِّ
قطعِ  رَقمَ  َأِصلُ  :ثالثأ ناسبة بالِفكرةِ  المَ   :المُ

ع قَط   الِفْكرة                                                المَ
ْلِم  ِمَن  اَألطفاِل  ِحمایةُ                                         1   . الكبار مسؤولیةُ  الظُّ
ةَ  َأطفاِل  نِداُء                                        2   . العالم َأطفالَ  سوریَ
سؤولیَّةُ                                       3 هم اَألطفالِ  رعایةُ  الِكبارِ  مَ   .وتَعلیمُ
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  الوحدة الثانیة
  هوایة التَّمثیل : ول الدرس األ 
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  

مِ  وِفي وْ قِدیِم  یَ ضِ  تَ رْ َع  العَ ِح، ِإلى َأسرَ سرَ َجَد  المَ ثِّالِت  ِمَن  رفاقَهُ  فوَ مَ ثِّلیَن،وقد المُ مَ َس  والمُ ِب  واِحدٍ  ُكلُّ  َل
الئِمةَ  الثِّیاَب  ِرِه، المُ َدوْ َأَخذَ  لِ َزیُِّن  وَ وِّ  المُ َل م، ُن یُ ُ جوَهه َشكُِّل هیئاتِِهم وُ الئِم النَّحوِ  على ویُ ْت . المُ  ارتَفعَ
ه َدقَّاُت  داً  َقلِب یْ وَ ، رُ دًا یْ وَ عَ  وتزامنَْت  رُ دیرِ  مَ سرحِ  ِإعالِن مُ ْدءِ  َعْن  المَ رضِ  بَ شغولٌ  وُحسامٌ . العَ  مَ

التَّعلیماِت  تي ِب لقَّاها اّل ة ِمْن  یتَ خِرِج المسرحیّ ْت  ،للظُّهورِ  استعداداً  مُ ِفعَ ِح، ستارةُ  ورُ ْسرَ ِت  المَ  فكانَ
ةُ  دایَ ُث َظهرَ  عادلٍ  معَ  الِب ، َحیْ رُ  جاَء  ثُمّ  أوًَّال مِشي ذا هاهوَ  ُحساٍم، َدوْ صانةٍ  یَ  َخَشبةِ  باتّجاهِ  برَ

ِح، سرَ لُ  إنَّهُ الظُّهورُ  المَ هِ  الَجمیعَ  َأذَهلَ  لكنَّهُ . لهُ  األوَّ شاهِدی على الرَّائَِعةِ  بِإطالَلتِ   .نالمُ
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 :معنى كلمة برصانة - 1
 برغبة -جـ         بثبات -ب      بسرعة-أ    

 :كان حسام یتلقى التعلیمات من - 2
 رفاقه -جـ   الجمهور -ب       مدیر المسرحیة-أ 

 :كان ظهور حسام على خشبة المسرح هو الظهور - 3
 األول -جـ       الثاني -ب   الثالث-أ

َ بإطاللتِه هو: في الجملة التالیة/أذهل/ادف كلمة مر  - 4  :لكنَّهُ أذهَل الجمیع
 أرضى -جـ       أزعج -ب       أدهش-أ - 1

 
  الهواة الثالثة : الدرس الثاني

  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  
ةِ  في ْت بسمةُ  التَّعبیرِ  ِحصَّ  :قائلةً  هوایتِها َعن تحدََّث
يَّ  لتَّصویرَ ا ُأحبُّ  َأنا (( ُت  ،)) الضَّوِئ یِفيِّ  النَّاِدي ِإلى انتََسبْ َستي، في الصَّ ْدرَ ُت  مَ لَّمْ  فیهِ  وتعَ

يِّ  ُأصوَل التَّصویرِ  ِئ وْ ِدي، في السِّیاحیَّةِ  واَألماكنِ  الطَّبیعةِ  تَصویرَ  ُأِحبُّ . الضَّ َل قَْطُت  فقَد بَ  التَ
ٍة مدرِسیَّةٍ  في راً  ِرحَل قوالفُ  كَسَب  لغاباِت  ُصوَ ُل نْ عِرضِ  في وَسُأَشاِركُ  بلُّوراَن، وسدِّ  رُ التَّصِویِر  مَ

ذي وئيِّ اّل هُ  الضَّ ِقیمُ نَظَّمةُ  َستُ تي في الّطالئِعِ  مُ دینَ ، العامَ  مَ رَ  هذهِ  وسُأرِسلُ  القادمَ  ِإلى الصُّوَ
ةَ  أصِدقَائِي رَ  َخاِرَج سوریَ ریدِ  َعبْ ّي  البَ   .اِإللِكتروِن
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  :یحة ممایلياختر اإلجابة الصح: أوالً 
 :هوایة بسمة - 1

  جمع األوراق- الشطرنج    جـ-التصویر الضوئي    ب- أ 
 :ستشارك بسمة في معرض  - 2

 التزلج-التصویر     جـ-الرسم   ب-أ
  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: اً نیثا

سمةُ (  )  - 1 ذُ  ثالثَةٌ  َأصدقاُء  ورائدٌ  وهاني بَ وا أْن  منْ لِ  الصَّفِّ  في كانُ   .اّألوَّ
سمةُ  (  ) - 2   .هوایاتهم متشابهة ورائدٌ  وهاني بَ
  .هوایة بسمة التصویر الضوئي(  )  - 3
صوِّرُ  یِقَف  َأْن  :التَّصویرِ  ُأصولِ  ِمْن  (  )  - 4 واِجهاً  المُ  .للشَّمسِ  مُ
  

  الوحدة الثالثة
  عالمٌ  من بلدي: الدرس األول
  اآلتیة ثم أجب عن األسئلةأقرأ المقطع اآلتي:  
ستَضیُف  التَّالمیَذ، ِرفاِقي مَ  نَ وْ جِ  في الیَ امَ نَ رْ ِدي  ِمْن  عالِمٌ (( بَ َل ماً ))بَ ِدساً  َعِظیماً  َعالِ نْ َ ه ، ومُ اِرعًا  بَ

عَ  رَ ونِ  ِمْن  متعّددةٍ  فُنونٍ  في بَ ِرفَة الِعلمِ  فُنُ عْ  .والمَ
فُنا َهلْ ..بكَ  أهالً  -  .؟ بنفِسكَ  تُعرِّ
ی بُن  الَحَسُن  اسِمي - َ  .ثَِم اله
َن  - ِلْدَت؟ أیْ تى؟ وُ  ومَ
ِلْدُت  - ةِ  في وُ ِدینَ ةِ  مَ ْصرَ لَ  الِعراِق، في البَ قریباً  َسنةٍ  َأْلِف  قَبْ  .تَ
لومُ  ما - تي العُ َغْلَت  اّل ها؟ اشتَ  .ِب
مٌ  َأنا - دسةِ  الرِّیاِضیَّاِت  في َعالِ نْ َ ِك  واله ء، وِعلمِ  والَفَل مٌ  وَأنا الضَّوْ  َعالِ

ْختَصٌّ  یْ  بعلومِ  مُ   .نالعَ
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 ............. العالم الحسن بن الهیثم یحب - 1
 اللهو -جـ    للعبا-ب   العلم- أ           

 :هو/ الفلك/كلمة  عنىم - 2
  .علم الریاضة -جـ    علم الكواكب -ب      علم الریاضیات- أ           
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ثِم في علوٍم كثیرٍة، أختر - 3 یْ َ َع ابُن اله رَ  :الصحیح ممایلي بَ
  الریاضیات -جـ     الفنون الجمیلة -ب الدراسات االجتماعیة -أ  

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 
 .العالم الذي تحدثنا عنه هو الحسن البصري )  ( -1
 .اكتشف الحسن بن الهیثم نظریة اإلبصار(  )  - 2

  طبیب العیون  عند: الدرس الثاني
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  

ِعدِ  وفي وْ َحدَِّد، المَ ُت  المُ ارِ  ُغرفَةِ  ِفي وَأِخي ُكنْ رُ  االنتَِظ ُظ حةٍ  ِإلى ننْ وْ لَّقةٍ  َل عَ مْ  الِجَداِر، لمْ  على مُ َ  نفه
ها ، ِمنْ ِت  َشیئًا ِمرَِّضةُ  قاَل ةٌ  هذهِ : المُ یُِّن  تشِریحیَّةٌ  صورَ  . المرِض ومعالجتِهِ  لتحدیدِ  الَعینِ  مَ أقسا تبَ

نا، جاَء  وعنَدما رُ بیُب  قالَ  الّطبیِب، ُغرفَةَ  دَخْلنا َدوْ ْن : الطَّ مَ َدأُ  ِب دَّْت  ؟ َسَأبْ هفَةٍ  ُأمِّي رَ َل  الصَّغیرُ  :ِب
 .أوَّالً 

غیرُ  َأِخي وقََف  حةِ  َأمامَ  الصَّ وْ وئیَّةِ  الّل ُضوعةِ  األْشكالِ  ذاِت  الضَّ وْ فٍة وَأحجامٍ  هاٍت باتِّجا المَ لِ ختَ  مُ
َدَأ. ِعدَّةٍ  بیُب  وبَ هُ  الطَّ سَأُل واِسَطةِ  فَحَصهُ  ثُمَّ  واتِّجاِهِه، َحْجِمهِ : الشَّكلِ  َعنِ  یَ   .الِجهازِ  ِب
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

ِة للقراءِة  - 1 یَ حِّ  :ِمَن الشُّروِط الصِّ
ُء خ - ب  عدم الجلسة الصحیحة-أ وْ اً أّال یكوَن الضَّ  القراءة لفترات طویلة -جـ افتًا وال قویّ

 :نحافظ على سالمة العین من خالل - 2
  عدم غسیل العیون -جـ التعرض للغبار وأشعة الشمس -ب  الفحص الدوري للعیون-أ

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 
 .ألقسام العینحیة یوجد في غرفة االنتظار لوحة تشری(  )  - 1
  .بدأ الطبیب بفحص الطفل األكبر أوالً (  )  - 2

  الوحدة الرابعة
  تدویر النفایات : الدرس األول
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  

نَّنِي َف  َألستَْغِرُب  وإ نِي َكیْ عتَ ساُن  یَ ظافَةِ  اِإلنْ هِ  َجَسِدهِ  بنَ یاِب ِه، وِث نِي وال وسیَّارِت عتَ ظ یَ نَ  افَِة الحيِّ ِب
ذي هُ  اّل اِرعِ  یسُكنُ ذي والشَّ رُّ  اّل نَّني یمُ ِرحلةٍ  یذَهُب  ِإنسانٍ  ِمْن  َألستَغِرُب  ِفیِه وإ حِر  شاِطئِ  ِإلى ِب  البَ

ُب، َخضراَء، َغابةٍ  ِإلى أو ْشرَ مّ  فَیأُكُل، ویَ َخلُِّف  ُث ُ مِضي النُّفایاِت، ی ْن ! ویَ  ِإلى ثانیةً  مرَّةً  یعودَ  َأَل
كانِ  فسِ  المَ ْن ! ِه؟نَ جلَِس  َأَل   .النُّفایات هذهِ  ِإلى ِجوارِ  یَ
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 :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة :أوالً 
ُب  النُّفایاُت (  )  - 1 ةَ  اَألمراَض  لنا تَْجُل ِدیَ عْ  .المُ
 .منها للتخلُّصِ  اَألفضلُ  الَحلُّ  هو النُّفایاِت  رمي(  )  - 2
نتَِشرةِ  لنُّفایاِت ا َحاویاِت  مرَأى(  )   - 3 ریح وُهناك ُهنا المُ ُ  .الُعیوَن  ی
لِ  تَطویرُ  (  )  - 4 مَ  .للنَّجاحِ  َضروريٌّ  العَ

صل بین طریقة التخلص من النفایات في العمود األول وما ینتج عنها في العمود :ثانیاً 
  :الثاني

 ةالنتیج                                      طریقة التّخلُُّص من النُّفایات
  یخلصنا من األمراض المعدیة - اِإللقاِء في النَّهِر                                    -
  یلوث الماء -اِإللقاِء خارَج المُدِن                                 -
  یحافظ على جمال المدینة -التَّدویِر                                            -

  
  الوحدة الخامسة

  من عادات الشعوب : درس األولال
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  
ةِ  ِمْن َعاداتِهمُ  كاَن  لَقدْ  بِه، أجابوني ما أصدِّقْ  ولمْ  االحتفالِ  سبِب  َعْن  القریةِ  أهلَ  سأْلُت   في الَغریبَ
لكَ  طقَةِ  تِ َدْت  إذا الرَُّجلَ  َأنَّ  الِمنْ  فِإنَّهمْ  الِمزاِج، وسوءِ  وُسرعِة الَغَضِب  العَصبیَّةِ  َعالماُت  َعلیهِ  بَ

بوَن  طُل غادرةَ  ِمنهُ  یَ تِِهم مُ  یواِجهُ  وهناك الزَّمِن، ِمَن  فترةً  النَّائیةِ  أو المناطقِ  الغاباِت  ِإحدى ِإلى ِمنَطقَ
ردَ  اِرَس  البَ ، وذلكَ  واألخطارَ  القَ نموَ  كيْ  الكثیرةَ هِ  تَ ةُ والقُ  ، اِإلرادةِ  قُوَّةُ :  ِصفتان لَدیْ  تَحمُّلِ  على درَ

عاِب، ا عوَدتُهُ  الصِّ لى أمَّ ِدهِ  ِإ َل ، فلیسْت  بَ ًة َل جتاَز  َأْن  أوَّالً  َعلیهِ  ِإذْ  َسهْ ةً  امتحاناٍت  یَ ستَِحقَّ  كْي  َصْعبَ یَ
یَن  الحیاةَ  م الغریبةِ  االمتحاناِت  هذهِ  وِمْن  أهلِِه، بَ ُ مّ  حارٍَّة، على ِحجارةٍ  یمشيَ  أْن  منهُ  یطلبوَن  َأنَّه  ُث

بوَن یَ  رودِة، شدیدةِ  أماِكَن  في السِّباَحةَ  منهُ  طُل َت  فإذا البُ ُ وقوَّةَ  َأثبَ ه رَ راَدتِِه، َصبْ  لِالحتفاءِ  َأهالً  كاَن  ِإ
هِ  تِه ِب نتَِصر وتَسِمیَ   .بالمُ

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 
  :هومعنى كلمة القارس  - 1

 الشدید -جـ   السهل - ب     الدافئ-أ    
 :عب هوجمع كلمة ص - 2

  .صعبات - جـ    صعاب -ب    أصعب- أ   
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ُت ِمْن عادِة َشعِب ِمنطقِة سیبریا  - 3   :تعلَّمْ
      عدم التصمیم -جـ    التسرع - ب  الصبر - أ   

 :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة :ثانیاً 
 .لحیاة بین أهلهعلى الرجل أن یجتاز اختبارات صعبة كي یستحق ا(  ) - 1
  .كان یطلب من الرجل المشي على حجارة باردة(  ) - 2

  الحاسوب: الدرس الثاني
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  

ِعهِ  على الِحساَب  اِإلنساُن  بدَأ حبَّاِت  أو أصاِب اِكهةِ  ِب مّ  الِعیداِن، أو الِحجارةِ  أو الفَ  اخترَع اآللةَ  ُث
تي واَألحجاِم، األشكالِ  المتعدَِّدةَ  الحاسبةَ  قومُ  واّل یَّةٍ  بَعملیَّاٍت  تَ مّ  طویلٍة، ِحساِب  اْختَرَع الحاسوَب، ُث

ِت  آلةٌ  وهوَ  یَّةِ  العملیَّاِت  ِمَن  الَكثیرَ  اختََصرَ قَّدِة، الِحساِب عَ ْت  المُ نا، أكثِر جوانِب  في وَدخَل  في حیاتِ
ِت  یْ   . والعمِل  البَ
 :ياختر اإلجابة الصحیحة ممایل: أوالً 

ساعُدنا الحاسوُب في البحِث َعن - 1  ......یُ
 الصور -جـ     األلعاب -ب    المعلومات-أ   

 :هو/ توسعت/ضد كلمة  - 2
 اختصرت -جـ    ازدادت -ب     كبرت-أ     

 :هو/حواسیب/مفرد  - 3
 حسب -جـ   حاسوب -ب     حساب -أ    

 :لعبارة الخاطئةأمام ا)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 
  .كبیرًا ثم أصبح صغیراً  الَحاسوِب  َحجمُ  كاَن  ) (  - 1
  . دخل الحاسوب في جانب واحد فقط من حیاتنا)  (  - 2

  الوحدة السادسة
  مدینة حلب: الدرس األول
  ثم أجب عن األسئلة اآلتیةأقرأ المقطع اآلتي:  

ُب  ةُ  هيَ  َحَل ةِ  الثَّانیةُ  العاِصمَ لُجمهوریّ ةِ  لِ دُ  یَِّة،الّسورِ  العربیّ ُ بع ةٍ  وتَ ِمئَ الَث ِمترًا َعن  كیلو وَخمسیَن  َث
ْشقَ  ةِ  ِإلى ِدمَ َ ماِل، ِجه ةٌ  وهي الشَّ قالُ  التَّاریِخ، قَبلَ  ما ِإلى تَعودُ  قَِدیمَ  ِإبراهیمَ علیهِ  سیَِّدنا ِإنَّ : ویُ
رَّ  قَدْ  الّسالمُ  ها، مَ هُ  وَحطَّ  ِب لَّتِها على ِرَحاَل ةِ  تَ یَ الِ َب  ، قلعُة اآلَن ال توجدُ  حیثُ  العَ َحَل تَهُ  وَ قَرَ هباَء  بَ  الشَّ
ِمْن  فیها، ا وَ ْت  ُهنَ یَ َب (( ُسمِّ   . ))الشَّهباَء  َحَل
قال یُ ْت  :وَ یٌض  حجارتَها َألنَّ  االسمَ  هذا ُسمِّیَ   .ِب
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 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 
قبِل حلُب مدینٌة قدیمٌة تعوُد ِإلى ما : في الجملة التالیة/ تعود/معنى كلمة  - 1

اریِخ هو  :  التّ
 ترجع - جـ     تذهب -ب      تزور-أ    

 :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(أضع إشارة: ثانیاً 
َب الشَّهباَء ) (    - 1 ْت بهذا االسمَ َألنَّ حجارتَها سوداء: َحَل   .ُسمِّیَ
ُب  ) (   - 2 ةُ  هيَ  َحَل ةِ  األولى العاِصمَ لُجمهوریّ ةِ العر  لِ   .الّسوِریَّةِ  بیّ
عظمَ )  (   - 3 ذي عاَش مُ ُسمِّیْت قلعُة َسمعاَن باسم القدِّیِس الناسِك َسمعاَن العموديِّ اّل

  .حیاتِه في الزُّهِد والتََّعبُِّد 
  .حلُب مدینٌة حدیثٌة تعوُد ِإلى ما قبِل التّاریِخ )  (   - 4

  من أغاني الرُّعاة: لدرس الثانيا
 األسئلة اآلتیة ثم أجب عناآلتي  نصأقرأ ال:  

  من أغاني الرعاة
  

لَ  ُح  َأْقبَ بْ َغنِّي الصُّ لَحیاةِ                 یُ  النَّاِعَسة لِ
ا الرُّبَ مُ  وَ  المائِسة الُغصونِ                 ِظلِّ  ِفي تَْحُل

*** 
با الصَّ را                قَ  تُرِقُص  وَ َسة الزُّهورِ  َأوْ اِب  الیَ

ى تَهاوَ ل ِفي النُّورُ  وَ  الدَّاِمَسة الِفجاجِ  كَ تِ
*** 

لَ  ُح  َأْقبَ بْ الً  الصُّ ألُ               َجِمیْ مْ هاه اُألْفقَ  یَ  بَ
طَّى رُ  الزَّْهرُ  فَتمَ یْ الطَّ واُج  وَ  الِمیاه وَأمْ

*** 
مُ  َأفاَق  قَدْ  َغنَّى الَحيُّ  العاَل لَحیاه وَ  لِ
َأِفیِقي مِّي ِخراِفي              یا فَ  ِشیاه یا وَهُل

*** 
امْ  ئِيوَ غاًء  الوادي َل ور وِمراحاً             ُث  وُحبُ
ِعي اْسمَ ْس  وَ َشقي السَّواِقي             همَ انْ   الزُُّهور ِعْطرَ  وَ
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 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 
 :هو لّناِعسةالحیاةُ ا: في الجملة التالیة/ الناعسة/مرادف كلمة  - 1

ائمة - ب   الّساكنة - أ     ةالبائس -جـ   النّ
با :في الجملة التالیة / تُرِقُص / مرادف كلمة  - 2  :هو. أوراَق الّزهورِ تُرِقُص الصَّ

ُ  -جـ    تُْضِحكُ  - ب      تُالعُب - أ     تقطع
 :هو الدَّاِمسة الِفجاُج : في الجملة التالیة/ الدَّاِمسة/ ضد كلمة - 3

ظلمةُ - أ    ضیئةُ  -جـ     الواسعةُ  -ب     المُ  المُ
  :ألول مع ما یناسبه من العمود الثاني ممایليصل العمود ا: اً نیثا

بیعةِ  مظاهرِ  ِمْن  مظهرٍ  أصل بین كلَّ    -1  المناسـِب  والوصـف اآلتیـِة فـي العمـود األول الّط
هُ في العمود الثاني  :َل

 الوصف المناسب له                                        المظهر        
عُب والسعادة -                    همس الّسواقي                -       الّل
  الصوت المنخفض -الِخراُف                                           -    
بُح                                            -        انتشار الضوء-الصُّ

  
ـِت   -2    یْ علیـِه فـي العمــود  الـةِ الدَّ  والفكـرةِ  ب فـي العمـود األولالمناسـ الّشـعريِّ  أصـل بـین البَ

  :الثاني
   الفكرة                                              البیت الشعري            

لَك الِفجاِج الدَّاِمَسة           - ى النُّورُ ِفي تِ هاوَ تَ ِت الماِء ورائحةِ  -وَ   .الوردِ  االستمتاعُ بَصوْ
واُج  - یرُ وَأمْ الطَّ طَّى الزَّْهرُ وَ تَمَ وِء في طرقاِت الجبلِ  -الِمیاه             فَ   .المظلمةِ  انتشارُ الضَّ
َشقي ِعْطرَ الزُُّهور    - انْ َس السَّواِقي وَ ِعي َهمْ اْسمَ ِر وأمواِج الماءِ  -وَ یْ ُك الطَّ   .تفتُُّح الّزهِر وتحرُّ

 
ِه فیما یأتي  - 3 ِت وصاحِب وْ ن الصَّ یْ   :أِصُل بَ

  حبهصا                       الصوت
ان الماء   صهیل                     َجریَ

  َحفیف                       َصوُت الخیل
  َخریر                      أوراُق الّشجر
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  القراءة البعدي المباشرمفتاح تصحیح إجابات اختبار 
  الوحدة األولى
  مجلس األطفال  : الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 
  

 جـ -1
 أ -2
 ب -3
  جـ -4

  :أصوغ كلمات وفق النموذج التالي :ثانیاً 
  موقف - 1
  مهبط - 2

  
  یا أطفال العالم  : ي الدرس الثان

 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي
  جـ-1
 أ-2

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 
1-× 
2-√ 

  
قطعِ  رَقمَ  ِصلُ  :ثالثأ ناسبة بالِفكرةِ  المَ   :المُ

ع قَط   الِفْكرة  المَ
ةَ  َأطفالِ  نِداُء   1  .العالم َأطفالَ  سوریَ
سؤولیَّةُ   2 هم اَألطفالِ  رعایةُ  الِكبارِ  مَ  .وتَعلیمُ
ْلِم  ِمَن  اَألطفالِ  ِحمایةُ   3  .الكبار مسؤولیةُ  الظُّ
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  الوحدة الثانیة
  هوایة التَّمثیل : األولالدرس 

 :ة الصحیحة ممایلياختر اإلجاب
 ب-1
 أ-2
 جـ -3

  أ-4
  الهواة الثالثة : الدرس الثاني

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 
 أ -1
 ب -2

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 
1-√ 
2-× 
3-√  
4-×  

  الوحدة الثالثة
  عالمٌ  من بلدي: الدرس األول

  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:الً أو 
 أ-1
  ب-2
  جـ-3

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 
1-× 
2-√  
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  عند طبیب العیون : الدرس الثاني
  :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 

 ب-1
  أ-2

  
  :أمام العبارة الخاطئة)×(إشارة أمام العبارة الصحیحة،و ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-√ 
2-× 

  الوحدة الرابعة
  تدویر النفایات : الدرس األول

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: أوالً 
1-√ 
2-× 
3-×  
4-√  

 صل بین طریقة التخلص من النفایات في العمود األول وما ینتج عنها في العمود:ثانیاً 
  :الثاني

  النتیجة                                      طریقة التّخلُُّص من النُّفایات
 یلوث الماءاِإللقاِء في النَّهِر                                   
 یحافظ على جمال المدینةاِإللقاِء خارَج المُدِن                                

 األمراض المعدیة یخلصنا من  التَّدویرِ 
  الوحدة الخامسة

  من عادات الشعوب : الدرس األول
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 جـ -1
 ب -2
  أ -3
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  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 
1-√ 
2-× 

  الحاسوب: الدرس الثاني 
 :مایلياختر اإلجابة الصحیحة م: أوالً 

  أ-1
 جـ -2
  ب -3

  :أمام العبارة الخاطئة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 
1-√ 
2-× 

  
  الوحدة السادسة

  مدینة حلب: الدرس األول
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي: أوالً 

 جـ -1
  :الخاطئة أمام العبارة)×(أمام العبارة الصحیحة،و إشارة ) √(ضع إشارة: ثانیاً 

1-× 
2-× 
3-√  
4-√  

  من أغاني الرُّعاة: الدرس الثاني
 :اختر اإلجابة الصحیحة ممایلي:أوالً 

 ب-1
 أ-2
  جـ -3
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  :صل العمود األول مع ما یناسبه من العمود الثاني ممایلي: اً نیثا
بیعـةِ  مظـاهرِ  ِمـْن  مظهـرٍ  صل بین كلَّ  - 1 ـهُ  المناسـِب  والوصـف اآلتیـِة فـي العمـود األول الّط َل

  :في العمود الثاني
  الوصف المناسب له  المظهر

  الصوت المنخفض  همس الّسواقي
عُب والسعادة  الِخراُف    الّل
بُح    انتشار الضوء  الصُّ

 
ـِت  -2          یْ علیـِه فـي العمـود  الدَّالـةِ  والفكـرةِ  ب فـي العمـود األولالمناسـ الّشـعريِّ  صـل بـین البَ
  :الثاني

  الفكرة  البیت الشعري
لَك الِفجاِج الدَّاِمَسة          وَ  ى النُّورُ ِفي تِ وِء في طرقاِت الجبلِ تَهاوَ   .المظلمةِ  انتشارُ الضَّ

واُج الِمیاه              یرُ وَأمْ الطَّ طَّى الزَّْهرُ وَ ِت الماِء ورائحةِ فَتَمَ   .الوردِ  االستمتاعُ بَصوْ
َشقي ِعْطرَ  انْ َس السَّواِقي وَ ِعي َهمْ اْسمَ ِر وأمواِج الماءِ الزُُّهور   وَ یْ ُك الطَّ   .تفتُُّح الّزهِر وتحرُّ

  
ِه فیما یأتي -3             ِت وصاحِب وْ ن الصَّ یْ   :ِصُل بَ

  صاحبه  الصوت
  َصوُت الخیل  صهیل
ان الماء  َحفیف   َجریَ
  أوراُق الّشجر  َخریر
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  )8(الملحق

  مادة القراءة فياستبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي 

  

  

  ذكر                            أنثى                 :               لجنسا     

  :عزیزتي التلمیذة/ عزیزي التلمیذ

عبـــارة تمثـــل كـــل منهـــا رأیـــك فـــي ) 17(أضـــع بـــین یـــدیك مجموعـــة مـــن العبـــارات مكونـــة مـــن 
  .القراءةمادة 

ــة ــع عالمــ ــرة وذلــــك بوضــ ــل فقــ ــداء رأیــــك فــــي كــ ــى إبــ فــــي إحــــدى الخانــــات الــــثالث، ) (یرجــ
  :التي تمثل موافقتك أو عدم موافقتك للعبارة، وقبل البدء في اإلجابة تذكر ما یلي

ــبًا  -1 ــراه مناسـ ــة لوضـــع إشـــارة واحـــدة أمـــام كـــل فقـــرة وتحـــت الخیـــار الـــذي تـ أنـــك بحاجـ
 .من وجهة نظرك

نما هذا یبین رأیكال یوجد إجابة صح -2  .یحة وأخرى خاطئة للعبارة، وإ

 .لن یطلع على اإلجابة سوى الباحثة لذا یرجى اإلجابة بصراحة -3

  

  
  

  شكرًا لتعاونك
  الباحثة                                                                                 

  جمیلة سكریة
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  رقمال العبارات موافق ال أدري غیر موافق
.استمتع في أثناء درس القراءة     1 
.أجد صعوبة في دراسة مادة القراءة     2 
.استمتع بدراسة مادة القراءة أكثر من المواد األخرى     3 
.نصوص دروس مادة القراءة مناسبة لعمري     4 
.موضوعات دروس القراءة محببة لدي     5 
أستخدم العبارات واأللفاظ الجدیدة التي أتعلمها في دروس القراءة في    

.كتابة موضوع التعبیر اإلنشائي  
6 

.یشجعني معلمي على القراءة ویساعدني على تجاوز أخطائي في القراءة     7 
.أشعر بالحرج أمام زمالئي ومعلمي إذا أخطأت في القراءة     8 
.عاستمتع بدراسة مهارة االستما     9 
.استمتع بدراسة مهارة القراءة     10 
. قل خوفي في دراسة موضوعات القراءة الصعبة     11 
.انتقل حبي لمعلم مادة القراءة إلى المادة نفسها     12 
.عندما یستخدم المعلم التقنیة التعلیمیة المناسبةأتعلم بوقت أقل      13 
.مادة القراءةأشعر بالراحة عند الحدیث مع المعلم حول      14 
.ال أرغب في دراسة مادة القراءة     15 
.أشعر بالنشاط في حصة مادة القراءة     16 
.أرغب بدراسة مادة القراءة بوساطة الحاسوب أكثر من الطریقة المتبعة     17 
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  )9(الملحق
  برنامج الوسائط المتعددة  فياستبانة رأي تالمذة الصف الرابع األساسي 

  

  ذكر                            أنثى               :                  الجنس   

  :عزیزتي التلمیذة/ عزیزي التلمیذ

ك فـــي عبـــارة تمثـــل كـــل منهـــا رأیـــ) 25(أضـــع بـــین یـــدیك مجموعـــة مـــن العبـــارات مكونـــة مـــن 
  .برنامج الوسائط المتعددة

ــة ــع عالمــ ــرة وذلــــك بوضــ ــل فقــ ــداء رأیــــك فــــي كــ ــى إبــ فــــي إحــــدى الخانــــات الــــثالث، ) (یرجــ
  :التي تمثل موافقتك أو عدم موافقتك للعبارة، وقبل البدء في اإلجابة تذكر ما یلي

ــبًا  -1 ــراه مناسـ ــة لوضـــع إشـــارة واحـــدة أمـــام كـــل فقـــرة وتحـــت الخیـــار الـــذي تـ أنـــك بحاجـ
 .ظركمن وجهة ن

نما هذا یبین رأیك -2  .ال یوجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة للعبارة، وإ

 .لن یطلع على اإلجابة سوى الباحثة لذا یرجى اإلجابة بصراحة -3

  

  
  

  شكرًا لتعاونك
  الباحثة                                                                                 

  جمیلة سكریة
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  غیر موافق  ال أدري  افقمو   العبارات
         .*برنامج الوسائط المتعددة بوساطة أكثر من السابق القراءة أجیدأصبحت -1
        .بوساطة برنامج الوسائط المتعددة في مادة القراءة الدراسةأشعر بالملل في أثناء -2
        .ءةساعدني برنامج الوسائط المتعددة في اكتساب معارف إثرائیة جدیدة في مادة القرا-3
        .ساعدني برنامج الوسائط المتعددة في تطویر مهارة االستماع -4
        .ساعدني التعلیم ببرنامج الوسائط المتعددة على االحتفاظ بالمعلومات لفترة طویلة-5
        .ببرنامج الوسائط المتعددة قرأ قصصًا في المجالت بعد الدراسةأصبحت أ-6
7- ً ببرنامج الوسائط المتعددة مقارنة  الدراسةلمعلم القراءة في أثناء  ي أصبحت أكثر انتباهاً أشعر أن

  .لمتبعةبالطریقة ا
      

عندما یستخدم المعلم برنامج الوسائط المتعددة في تدریس مادة  مسرعاً الوقت یمضي  أشعر أًن -8
  .القراءة

      

        .لبرنامج الوسائط المتعددة من خالل برامج مشابهةكلها أرغب بدراسة المواد -9
        .الوسائط المتعددة أجد صعوبة في تعلم مادة القراءة من خالل برنامج- 10
        .نتیجة عملي في الوقت المناسبالبرنامج  یخبرنيعندما  بالرضاأشعر - 11
        .عند الحاجة البرنامج من تكرار التعلم يننیمكً - 12
        .ةالسریع البرنامج القراءة علمني- 13
        .علمهأتعلى عدم نسیان ما المتعددة رنامج الوسائط بب ساعدني التدریس- 14
        .زادت طریقة عرض النصوص في البرنامج على فهم محتواها- 15
        .شرح المعلم للدرس على السبورة أفضل من التعلم بمساعدة برنامج الوسائط - 16
        .أكثر متعة وتشویقاً بمساعدة برنامج الوسائط المتعددة  التدریس- 17
        . لدي ساعدني االستماع مرات عدة إلى القراءة النموذجیة على تحسین مستوى القراءة الجهریة- 18
19 - ً         .طریقتي في الدراسةلت األلعاب التعلیمیة في برنامج الوسائط سه
        برنامج الوسائط المتعددةقل خوفي من مادة القراءة بعد دراستها ب - 20
        .استمتعت بتعلم المفردات الجدیدة بوساطة برنامج الوسائط المتعددة- 21
        .ساعدني برنامج الوسائط المتعددة على تحدید الفكرة العامة من النص- 22
        .ساعدني برنامج الوسائط المتعددة على استخالص الفكر الرئیسة للنص- 23
        .ات الجمیلةساعدني برنامج الوسائط المتعددة على حفظ العبار - 24
        .ساعدني برنامج الوسائط المتعددة على نطق الحروف والكلمات نطقًا صحیحاً - 25
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  )10(المحلق 

  جامعة دمشق
  كلیة التربیة

  قسم المناهج وطرائق التدریس
  
  

  المحترم..................................................األستاذ الدكتور

  :تحیة طیبة وبعد

ــة ــإجراء دراســــة تجریبیــ ــائط (بعنــــوان مشــــروع رســــالة دكتــــوراه تقــــوم الباحثــــة بــ فاعلیــــة برنــــامج بالوســ
ـــددة  ــيالمتعـــ ـــیل فــــ ـــتماع والقــــــراءة  تحصـــ ــاراتي االســـ ــذمهــــ ــدى تالمــــ ــادة القــــــراءة لــــ ـــي مــــ ــف  ةفـــ الصــــ

  ).دمشق دراسة تجریبیة في مدارس مدینة الرابع األساسي
بطاقة مالحظة مهارة ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة علمیة نعتز بها، یرجى التفضل بتحكیم 

  :من حیثاالستماع 

 .قیاس ما وضعت لقیاسهفي االستماع مدى دقة عبارات بطاقة مالحظة مهارة  

 .دقة الصیاغة اللغویة للعبارات التي تصف المهارات  

 .دقة العبارات في وصف األداء المراد مالحظته 

 .إضافة أو حذف بعض المهارات أو تعدیلها 

مالحظات أخرى تمّكن من تجوید األداة وتجعلها صالحة للتطبیق في المجال التي   
 .وضعت من أجله

  

  
  تحیة والتقدیروتفضلوا بقبول ال
  

  الباحثة                                                                                 
  جمیلة سكریة
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  بطاقة مالحظة مهارة االستماع

  م
 االحتماالت العبارة 

 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .االستماع إلى المقطع الوقت المستغرق في  1
 النسبة ال النسبة نعم .صها التلمیذ من المقطع المسموعالجمل التي لخ صحة  2

) 5-3( النسبة جمل) 3-1(  .عدد الجمل الخاطئة التي ذكرھا التلمیذ  3
 جمل

 النسبة

 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .لمقطع المسموعالوقت المستغرق في وضع عنوان ل  4
 النسبة ال النسبة نعم  .لمقطع المسموعصحة في وضع عنوان اال  5
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في تلخیص المقطع المسموع  6
 النسبة ال النسبة نعم  .في تلخیص النص المسموع صحة  7
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في تحدید الفكرة الرئیسة للمقطع المسموع  8
 النسبة ال النسبة نعم  .في تحدید الفكرة الرئیسة للمقطع المسموع صحة  9

 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في إعادة ما سمعه التلمیذ بطریقته الخاصة  10
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في إعطاء ضد كلمن من القطع المسموع  11
 بةالنس ال النسبة نعم  .صحة أعطاء التلمیذ ضد كلمة من المقطع المسموع  12
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في تحدید التلمیذ لمعنى كلمة من المقطع المسموع  13
 النسبة ال النسبة نعم  .صحة تحدید التلمیذ لمعنى كلمة من المقطع المسموع  14
 النسبة د 5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في اكتشاف التلمیذ للخطأ من المقطع المسموع  15
 النسبة ال النسبة نعم  .صحة اكتشاف التلمیذ للخطأ من المقطع المسموع  16
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في تكرار التلمیذ لجملة استمع إلیها  17
 النسبة ال النسبة نعم  .صحة تكرار التلمیذ لجملة استمع إلیها  18
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  )11(المحلق 

  جامعة دمشق
  كلیة التربیة

  قسم المناهج وطرائق التدریس
  
  

  المحترم..................................................األستاذ الدكتور

  :تحیة طیبة وبعد

ــة ــإجراء دراســــة تجریبیــ ــائط (بعنــــوان مشــــروع رســــالة دكتــــوراه تقــــوم الباحثــــة بــ فاعلیــــة برنــــامج بالوســ
ـــددة  ــيالمتعـــ ـــیل فــــ ـــتماع والقــــــراءة  تحصـــ ــاراتي االســـ ــذمهــــ ــدى تالمــــ ــادة القــــــراءة لــــ ـــي مــــ ــف  ةفـــ الصــــ

  ).دمشق دراسة تجریبیة في مدارس مدینة الرابع األساسي
بطاقة مالحظة مهارة ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة علمیة نعتز بها، یرجى التفضل بتحكیم 

  :من حیثاالستماع 

 .یاس ما وضعت لقیاسهمدى دقة عبارات بطاقة مالحظة مهارة القراءة في ق 

 .دقة الصیاغة اللغویة للعبارات التي تصف المهارات  

 .دقة العبارات في وصف األداء المراد مالحظته 

 .إضافة أو حذف بعض المهارات أو تعدیلها 

مالحظات أخرى تمّكن من تجوید األداة وتجعلها صالحة للتطبیق في المجال التي   
 .وضعت من أجله

  

  
  حیة والتقدیروتفضلوا بقبول الت
  

  الباحثة                                                                                 
  جمیلة سكریة
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  القراءةبطاقة مالحظة مهارة 

  م
 االحتماالت العبارة 

 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .التركیز على النطق الصحیح  1
 النسبة ال النسبة نعم .التركیز على التشكیل  2
 النسبة جمل) 5-3( النسبة جمل) 3-1(  .التركیز على مخارج الحروف  3
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .الوقت المستغرق في قراءة المقطع  4
 النسبة ال النسبة نعم  .عدد المرات الخاطئة في القراءة  5
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .اختیار عنوان للمقطع المقروءالوقت المستغرق في   6
 النسبة ال النسبة نعم  .صحة اختیار عنوان للمقطع المقروء  7
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .صحة استخالص المغزى للمقطع المقروء  8
 النسبة ال النسبة نعم  .التعبیر عن المقطع المقروءالوقت المستغرق في   9

 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .ءاستنباط فكرتین من المقطع المقرو الوقت المستغرق في   10
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .استنباط فكرتین من المقطع المقروء صحة  11
 النسبة ال النسبة نعم  .استنتاج المعنى العام من المقطع المقروءالوقت المستغرق في   12
 النسبة د5- د3 النسبة د3- د1  .التمییز بین الحروف المتشابهة في المقطع المقروءالوقت المستغرق في   13

14  
التمییز بین الحروف المتشابهة في المقطع  عدد المرات الخاطئ في

 النسبة ال النسبة نعم  .المقروء

15  
التمییز بین الكلمات مع الحركات واختالف معناها الوقت المستغرق في 

 النسبة د 5- د3 النسبة د3- د1  .في المقطع المقروء

16  
تمییز بین الكلمات مع الحركات واختالف الفي  عدد المرات الخاطئة

  .معناها في المقطع المقروء
 النسبة ال النسبة نعم
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)13(الملحق   

معلمات الشعب األربع اللواتي قمن بإجراء التجربة النهائیة مؤهالت   

 

تقدیر  سنة التعیین
الموجه 
 التربوي

تاریخ الحصول على المؤهل 
 العلمي والتربوي

 الطریقة المدرسة

1996 84 /100 )1994(معهد إعداد المعلمین   
)2006(تعمیق تأهیل تربوي   

)ىاألول(عمرة النجاریة الشعبة برنامج الوسائط  
 المتعددة

1993 85/100  
)1991(معهد إعداد المعلمین  
)2006(تعمیق تأهیل تربوي  )الثانیة( عمرة النجاریة الشعبة   

برنامج الوسائط 
 المتعددة

2000 82 /100 )1999(معهد إعداد المعلمین   
)2005(تعمیق تأهیل تربوي   

)الشعبة األولى( قتیبة بن مسلم الباهلي قة المتبعة الطری 
)العادیة(  

2000 86/100  
)1999(معهد إعداد المعلمین  
)2006(تعمیق تأهیل تربوي   

)الشعبة الثانیة( قتیبة بن مسلم الباهلي  
الطریقة المتبعة 

)العادیة(  



THE RESEARCH SUMMARY 

I 

The research summary 
The objective of this research is identifying the linguistic skills in the areas 
of listening and reading, and creating a multimedia program for developing 
the skills of listening and reading for primary four students. Also, it aims at 
finding out the effectiveness of the multimedia program in progressing 
listening and reading skills for primary four students compared to the way 
followed in teaching. In addition, it intends to discover the variation of 
achievement between the experimental group (which is taught reading by a 
multimedia program) and the control group (which is taught by the 
traditional way). Also, it aims at finding out the variation of the opinion of 
the experimental group about reading skills before and after using the 
multimedia program. In addition to finding out the opinion of the 
experimental group after studying the reading material by means of the 
multimedia program, and finding out the variation in listening and reading 
skills within the experimental group before and after studying the material 
by observation card. 
The research hypotheses  

This research aims at testing the following post-application hypotheses at 
the level of (0.05).  

First: the hypothesis of equivalence:   

1-There are no statistically significant variations between the average 
scores of the experimental group and the control group average scores in 
the pretest. 
2-there are no statistically significant variations of the average scores of the 
experimental group and the control group average scores in the pre- 
listening test. 
3- that there are no statistically significant variations of the average scores 
of the experimental group and the control group average scores in pre -
reading test. 
 

The research 
summary  



THE RESEARCH SUMMARY 

II 

 
Second: the hypotheses of the achievement test:   

 
1-There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group and the control group average scores in the direct 
post-test 
2-There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group and the control group average scores in direct 
listening post-test. 
3- There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group and the control group average scores in the reading 
direct post-test. 
4-There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group the average scores of the pre-test and the average 
scores of the control group in the deferred post-test. 
5- There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group in the listening pre-test and the average scores in 
listening  direct post-test. 
6- There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group in the reading pre- test and the average scores in the 
reading direct post-test. 
7-There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group and the control group in the deferred post-test. 
8 - There are no statistically significant variations of the average scores of 
the experimental group and the control group in the listening deferred post-
test. 
9- There are no statistically variations of the average scores of the 
experimental group and the control group in the reading deferred post-test. 
Third - hypothesis of the students’ opinion of the reading module. 
There are no statistically significant variations of the average scores of the 
experimental group regarding their views about the reading module before 
using the program. 
The research methodology and tools: 
The researcher followed the descriptive analytical and experimental 
approach based on the following tools: 
1. A multi-media program in the reading module. 
2. Achievement test (pre-test, - post-test – direct deferred test). 
3. Identifying the views of students about the reading module. 
4. Identifying the views of students about the multi-media program. 
5. A tool to measure the skills of listening and reading in the reading 
module within the experimental group before and after the application of 
the program.  



THE RESEARCH SUMMARY 

III 

The research community and sample: 
The research community consisted of students of the fourth grade of 
primary education in the city of Damascus, the public schools of the 
Ministry of Education. 
The sample of research included (165) male and female pupils of the 
primary four. The sample is divided into experimental group and control 
group. The experimental sample included 84 pupils, 44 male and 40 female 
those are divided into two groups. The control group sample consisted of 
81 pupils, 42 males and 39 females, divided into two groups. 
The research results: 
By analysis, the research concluded the following: 
 1-The results of the current research underlines the lack of statistically 
significant variations of the average scores of the experimental group and 
the control group in the average scores in the application of pre-test, which 
shows equal experimental and control groups before the application of the 
program. 
  2-Current results indicate that there are significant differences between the 
average scores of the experimental group and the control group average 
scores in the immediate post-test for the experimental group, and thus 
confirms the effectiveness of the multimedia program , the impact level is 
high (0.54). 
 3- The current results indicate that there are significant differences 
between the average scores of the experimental group, in the pre-test 
application, and the average grades in the immediate post –test application 
in favor of the direct post-test application, and thus confirms the 
effectiveness of the multimedia program, the impact level is high (0.97). 
 4-Current results indicate that there are significant differences between the 
average scores of the experimental group and the control group of the 
average in the deferred post-test for the experimental group, and thus 
confirms the effectiveness of the multimedia program impact level is high 
(0.64). 
  5-Current results indicate that there are significant differences between the 
average scores of the experimental group in their views about the reading 
module  before and after using the program in favor of the post application, 
and thus confirms the effectiveness of the multimedia program , the impact 
level is high (0.37). 
The results of a questionnaire about students’ views on the multimedia 
program 
 It is revealed that the percentage of 75.17% and this confirms the positive 
views of students about the multimedia program. 
Results about the note card concerning the listening skills. 
 The skills numbers (1-4-6-8-10-11-13-15-17) concerning the time that it 
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takes the student, reflected lower percentages after the application of the 
program, and this confirms the effectiveness of the program and the 
development of student performance through it. 
The skill (3):  the number of erroneous sentences cited by the student, 
decreased after the application of the program. 
 Skills (2-5-7-9-12-14-16-18) relating to time needed by the students 
resulted in lower percentage after the application of the program the matter 
that confirms the effectiveness of the program.  
Results note card reading skill. 
The skills (4-6-9-10-12-13-15) relating to the time needed by the student, 
indicated the highest percentages of time (1min- 3mins) after the 
application of the program, and lower percentages of time (3mins -5mins), 
which confirms the effectiveness of the program. 
 Skills (5-14-16) on the number of fault attempts, it was found that the ratio 
fell to the number of times between 1-3, and increased for the number of 
times 3-5 after the application of the program. 
 Skills (1-2-3) on reading, composition and focus on correct pronunciation, 
the approval rate has increased, and the proportion of non-approval 
increased after the application of the program. 
 Skills (07.08.11) on the accuracy of student’s statement has revealed a rise 
of the proportion of accuracy, and a decrease of inaccuracy after the 
application of the program, and this confirms the effectiveness of 
multimedia software in the development of reading skills. 
The research concluded the following recommendations:  
1. The need for the use of computer software in the teaching of the Arabic 
language in general, and especially reading skills, which contributes to 
modern educational used as a means to raise students' level of achievement 
compared to traditional educational means in the teaching of the Arabic 
language. 
2. Insert CD with educational textbook taking into account the proper way 
to read loudly in order for the student to imitate it while practicing reading 
and this will improve their listening skills.  
3. Incorporating topics and activities which develop the listening skills in 
the textbooks. 
4. Taking into account the use of teaching methods that support the 
development of language skills, such as: the representation of roles, and 
retelling tales, summarizing, and the loud imitation of the included 
characters  
5. There is a need to reconsider the design of the Arabic language modules 
so that it draws attention to the production of electronic materials, and 
educational software which provides educational content on CD-ROMs or 
in the form of pages through an interactive environment based on 
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multimedia. 
6. The significance of training the Arabic language teachers to deal with 
multimedia software and integrating it into the training courses, so that it 
becomes an essential requirement of training to acquire the necessary skills 
to be used in different educational situations. 
7. The significance of organizing programs, courses and workshops for 
male and female teachers of primary schools on linguistic skills. 
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