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 وتقدير شكر

 احلمد هللا" ،)، فالحمد هللا رب العالمين7اآلية(-سورة إبراهيم (ولئن شكرمت ألزيدنكم): تعالىاهللا قال 
   )43( اآلية- األعرافسورة  "الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهللا

وعظيم بعد إتمام هذا العمل الذي أتمنى أن أكون قد وفقت فيه، ال يسعني إّال أن أتقدم بخالص شكري 
أستاذي المشرف تفيه حقه، نهر العطاء المتدفق بفيض العلم، من تعجز الكلمات أن  إلىامتناني 

ويسعدني  ،ومتعه بوافر الصحة والعافية اه اهللا كل الخير،جز  إبراهيم العبد اهللا األستاذ الدكتور فواز
هذه  أشكر األستاذ الدكتور سام عمار والدكتورة أوصاف ديب على تفضلهما بقبول مناقشةجدًا أن 

  اهللا من علمهما وأطال من عمرهما. الرسالة أفادنا
وأخيرًا ، ين قاموا بتحكيم أدوات هذا البحثللسادة المحكمين الذ أتوجه بخالص الشكر والتقديركما 
على مدرستي الشهيد أحمد فائق الكردي، وفاطمة المخزومية  إدارتي إلىم بالشكر الجزيل أتقدّ 

  .، وٕالى التالميذ الذين طبق عليهم البحثمع الباحثة في تطبيق دراستهاتعاونهما 
وٕالى مركز  ،في التعليم في وزارة التربية إلى شعبة دمج التكنولوجيا أن أتقدم بالشكر الجزيل يفوتني وال

  . التطوير التربوي
من أسهم في إخراج هذا البحث إلى حيز  إلى كلية التربية في الحسكة، ولكل وأخيرًا أتقدم بالشكر

  د.الوجو 
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  المقدمة
 تعرفه لم متقدّ  من به ارتبط وما االتصاالت، ثورة عصر فيه، نعيش الذي العصر ظلّ  في  

 مهماً  أمراً  التقنيات استخدام أصبح، والتعّلم التعليم ياتتقنّ  مستحدثات مجال في قبل من البشرية
السكاني  االنفجار ظلّ  في خصوصاً  والتعلم، التعليم استراتيجيات تحسين أجل من ومحتماً 
 بها تميزت التي المتعددة بالموضوعات التعليمية المناهج ازدحام من تبعه وما ،والتقني والمعرفي

 متالحقة متغيرات من عنها نشأ وما الحديثة، الحياة ظروف تفرضها التي المعرفة، نظم
  .ومتسارعة

 أن يمكن بل ،تغافله يمكن ال أساسياً  عنصراً  والتعلم التعليم ميدان في التكنولوجيا توظيف ويمثل
  .ذاتها والتعلم التعليم لعملية جديدة إضافات يقدم

 وأصبحت ،التربوي المجال فيها بما الحياة مجاالت جميع الحديثة االتصال وسائل غزت فقد
 بل ذاتها بحد مادة على يقتصر ال وهذا التعليم، عملية من يتجزأ ال جزءاً  التكنولوجيا مستحدثات
 عبر والعلوم الثقافة نقل في ةمهمّ  أداة تعدّ  اللغة أنّ  وبما ،الدراسّية المواد لجميع تستخدم أصبحت
 واحدة مهارة على تقتصر ال متعددة غةاللّ  ومهارات اآلخرين، مع االتصال عملية وتسهل األجيال
 غةاللّ  فنون بين من الكتابة وتبرز ،والتحدث ،واالستماع ،والكتابة ،القراءة هي المهارات وهذه
 قبل التاريخ كان حيث ،األجيال عبر اإلنسانية والحضارة السابقة العصور ثقافة لنقل مهمة كأداة
  .والتخمين الحدث على القائمة الظنون من مجموعة مجرد الكتابة

 اإلنساني العقل نتاج لحفظ أداة المكتوبة الكلمة فيه تكون التي الوسيلة هو الكتابي التعبير
 في يدور وعّما ،مشاعره عن التعبير على التربوّية الناحية منكما أّنه يساعد المتعلم  وتطويره.

 بشكل الكتابي والتعبير عام بشكل التعبير تدريس في الطرائق أفضل ومن وآراء. أفكار من ذهنه
 اعمّ  للتعبير وتدفعه المتعلم مخيلة تثير حسية مثيرات عرض على تقوم التي الطرائق خاص
  .المدروس الموضوع حول ْافكار من مخيلته في يجول

 على تعمل التي واألساليب الطرائق تلك إحدى التعليم في التكنولوجيا دمج وتعد استراتيجية
 فائدة أقصى يحقق بما التربوية العملية خدمة في وتوظيفها التعليمية ياتالتقنّ  مختلف استخدام

  .منها
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 التكنولوجيا دمج ستراتيجيةا استخدام أثر عن للكشف الحالي محاولة البحث يأتي هنا ومن  
 يسهم قد بما ،األساسي الرابع فالصّ  تالميذ لدى الكتابي التعبير مهارات تنمية في التعليمفي 
 التي التعليمية ياتالتقنّ  استخدام خالل من وذلك لديهم، الكتابي التعبير مهارات تنمية في

  بالتعليم. التكنولوجيا دمج يتضمنها

  مشكلة البحث .1
 حاجاتهم، وقضاء حياتهم، أمور لتنظيم الناس بين االتصال مهارات من الكتابي التعبير يعدٌّ 

 التعبير ويتطلب الجلسات. ومحاضر ،والمذكرات ،والبرقيات ،الرسائل كتابة خالل من وذلك
 ،الجملة كسالمة ،لّلغة الصحيح االستخدام :أهمها من والتي ،المهارات من مجموعة الكتابي
 فقرات، إلى الموضوع وتقسيم ،موقعها بسَ حَ  الترقيم عالمات استخدام مع الجمل بين والّربط
 واستخدام والمنظَّم، الواضح الّتفكيرو  بفاعلية، عنها والتَّعبير ،والمشاعر األفكار تنظيم على والقدرة
 أساليب تشكيلو  العطف، كحروف ،أكثر أو جملتين بين أو الكلمات بين الّربط: الربط أدوات
  .في نص رةقْ فِ  لتكوين محّددة معلومات ترتيب والنداء، ،والّتشبيه ،كالّتعجب ،لغوّية

 على قادراً  المعلم يتبعه الذي واإللقاء السرد أسلوب يعدّ  لم التعليم تكنولوجيا استخدام ظلّ  وفي
 مّنا يتطلب الحاضر عصرنا أنّ  إلى باإلضافة أدائه، وفي عمله في تواجهه التي التحديات مجاراة
 التقنيات من يفيد أن من للتعبير البدّ  كان لذا ؛وحاجاتنا ،انفعاالتنا عن التعبير على كبيرة قدرة

 بعض سؤال خالل من للباحثة تبين وقد التكنولوجي، التطور مرحلة أفرزتها التي والوسائط
وجود صعوبات ، الكتابي التعبير مادةفي  ميالتعل مشكالت حول آرائهم واستطالع المعلمين

 تقصيل ،يات التعليمتقنبالباحثة بحكم اختصاصها مّما حفز ، تعترض عملية التعبير الكتابي
 ،الكتابي التعبير مهارات تنمية في الصعوبات لتلك الحلول بعض تقديمل ،المعلمين شكوى أسباب

دمج التكنولوجيا في من خالل توظيف استراتيجية  تالميذال كتابات في القصور أوجه ومعالجة
 تالميذ لدى الكتابي التعبير مهارات وتنمية التعليمفي  التكنولوجيا دمج بين العالقة بحثو  .التعليم
  .ساسياأل الرابع فالصّ 
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  أهمية البحث .2
 الكتابي التعبير مهارات أهمية إلى ضافةً إ يتناوله، الموضوع الذي أهمية من البحث أهمية تنبع  

 التكنولوجيا دمج استراتيجية استخدام أثريحاول بيان وهو  .تالمذتنا لدى تنميتها على نعمل التي
 إلى ومحببة ةائقش الدراسية المادة وجعل ،تالمذتنا لدى المهارات تلك تنمية في التعليم في

  :يكتسب البحث أهميته مّما قد يسهم به لكونهكما  نفوسهم،

 ضرورة من الحاضر الوقت في التربويون به ينادي لما وضرورية موضوعية استجابة 1.2
 تؤدي قد جديدة استراتيجيات وتجريب التدريس، في الحديثة االتجاهات التربوية مسايرة
 .التعليمية العملية في إيجابية نتائج إلى

 التي التربوي التطوير مسيرة في السورية العربية الجمهورية في التربية وزارة لعمل رافداً   2.2
 مهاراتال تنمية على بالعمل المتعلقة التطوير ذلك أهداف تحقيق في يسهم بما تقودها،
 .تالميذال لدى المختلفة

 منه يستفيد أن يمكن التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجية وفق اً مصمم اً عملي اً نموذج  3.2
 لتعبير الكتابي.ا مهارات اكتساب في تالمذتهم يساعدف بما الصّ  معلمو

 أفضل ألهداف تحقيق في التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجية استخدام أثر عن كشفي  4.2
 الكتابي. التعبير في التعّلم

    توظيف كيفية على التدرب خالل من مهنياً  الحلقة األولى معلميأداء  تطويرل محاولة 5.2
 في تالميذال مهارات لتحسين حلولفي إيجاد  التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجية
 .الكتابي التعبير

 مجال في ةوخاصّ  المجال، هذا في الدراسات من للمزيد الباحثين أمام جديدة آفاقاً  فتحي 6.2
  .األخرى العربّية الّلغة مهارات في التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجية استخدام

 أسئلة البحث .3

 :ةاآلتي سئلةيجيب البحث عن األ
   التعبير مهارات تنمية في التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجية استخدام أثر ما   1.4

   الكتابي لدى تالميذ الّصف الرابع األساسي؟        
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تالميذ  في محتوى كتب اللغة العربية لدى ما مهارات التعبير الكتابي المتضمنة 2.4
  ؟الرابع األساسيالّصف 

ضوء نتائجه لتطوير تعليم التعبير المقترحات التي يخلص إليها البحث في  ما  3.4
  الكتابي؟

 أهداف البحث .4

  :للبحث في تمثل الهدف الرئيسي
 التعبير مهارات تنمية في التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجيةاستخدام  أثر قياس 

   األساسي. الرابع الصف تالميذ لدى الكتابي

 فرضّيات البحث .5

  .%0.05عند مستوى داللة  البحث تّم اختبار فرضيات
(التجريبية،  المجموعتين تالميذ درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال 1.5

  .الفرعية وأبعاده ،الكتابي التعبير مهارات الختبار المباشر البعديالتطبيق  في الضابطة)
 في التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال 2.6

  .الفرعية وأبعاده الكتابي، التعبير مهارات الختبار المباشر والبعدي القبلي، التطبيقين
 في التجريبية المجموعة تالميذ درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال 3.6

 وأبعاده الكتابي، التعبير مهارات الختبار المؤجل والبعدي المباشر، البعدي التطبيقين
  الفرعية.

 منهج البحث .6

عرف "بالمنهج الذي يدرس المتغيرات كما هي موجودة في يُ والذي الوصفي  استخدم المنهج   
 ,Wiersma) "لتحديد العالقات التي يمكن أن تحدث بين هذه المتغيرات ،حاالتها الطبيعية

2004, p. 15) )للّصف الرابع األساسي لتحديد 1في تحليل محتوى كتاب العربية لغتي (
المتغّيرات بطبيعة البحث من خالل التحّكم ل مالءمتهالتجريبي ل المهارات المتضّمنة فيه، والمنهج

استراتيجية دمج وتّم تطبيق  ،)عبير الكتابيالمستقّلة لمعرفة أثرها في المتغير التابع (مهارات الت
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 على شعبة تجريبّية ) 1العربية لغتي( كتاب في تعليم وحدة من وحدات جيا في التعليمالتكنولو 
  .استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليمتعّلمت وفق 

 مجتمع البحث وعّينته .7

الرابع من الحلقة األولى من التعليم  للبحث من جميع تالميذ الّصفتكّون المجتمع األصلي 
م والبالغ 2015/2016اسي األساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية للعام الدر 

) تلميذًا 77( /، واختارت الباحثة منهم عينة مقصودة بلغ عدد أفرادها26947/عددهم
ة ميذ الّصف الرابع األساسي، ووّزعت على مجموعتين قسمت إلى تجريبيوتلميذة من تال
  ) تلميذًا وتلميذة.38) تلميذًا وتلميذة، وضابطة عدد تالميذها (39عدد تالميذها (

  متغّيرات البحث .8
 :شكالنولها  ،عليمالت: طريقة المستقلّ  لمتغّيرا 1.6

  التعليم في التكنولوجيا دمج استراتيجيةالتعليم وفق. 
  متبعةالطريقة الالتعليم وفق. 

 :التابع المتغّير    2.5

 فيبمجموع درجات كل منهم  يقاسو  ،تالميذال لدى عبير الكتابيمهارات الت نمو 
استخدام عالمات والمتضّمن المهارات اآلتية ( ،لتعبير الكتابياختبار مهارات ا

 ).مهارات الجملة الفقرة،مهارات  الربط،استخدام أدوات  الترقيم،

 بحثأدوات ال .9

 اشتمل البحث على األدوات اآلتية: 
ف الرابع للصّ  )1(العربية لغتي في كتاب الموجودة الكتابيمهارات التعبير  قائمة 1.9

  األساسي.

 بعد المعدة المهارات قائمة من المؤلفة )1(لغتي العربية كتاب محتوى تحليل أداة   2.9
، إضافًة إلى استمارة وضعها أمام مقياس متدرج من التكرار والنسبة المئوية

  للتحليل.
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تنمية ل استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليممصّمم وفق  برنامج تعليمي 3.9
تغّطي ) دروس 4يتكّون من (ف الرابع األساسي، للصّ  عبير الكتابيمهارات الت

  .ف الرابع األساسيللصّ  )1عربية لغتي(من كتاب اللثانية االوحدة  محتوى
 التكنولوجيااستراتيجية دمج  استخدام أثرلقياس  عبير الكتابيالت اختبار مهارات 4.9

ف الرابع الصّ  تالميذلدى في التعليم في تنمية مهارات التعبير الكتابي 
  .األساسي

  إجراءات البحث .10
 :اآلتية اإلجراءات تبعتاُ  فرضياتهصحة  من والتحقق البحث أسئلة عن لإلجابة     

  .البحث بموضوع المتعلقة والبحوث األدبيات، على االطالع 1.10
 الرابع فللصّ  في كتاب العربية لغتيالموجودة  التعبير الكتابي بمهارات قائمة إعداد 2.10

الرابع  فالصّ تالميذ ل ومناسبتها العلمية، سالمتهاو  صدقها من والتأكد األساسي،
  .المحكمين من مجموعة على بعرضها

   قائمة ضوء في األساسي،ف الرابع للصّ  )1العربية لغتي( كتابتحليل محتوى   3.10
  .الكتابيالتعبير  مهارات

استخدام أدوات  الترقيم،استخدام عالمات ( اآلتية التعبير الكتابي مهارات اختيار 4.10
 المصمم التعليمي البرنامج في لتضمينها ،)مهارات الجملة الفقرة،مهارات  الربط،
حازت على  التي المهارات وهي ،دمج التكنولوجيا في التعليم استراتيجية وفق

كتاب العربية  محتوى تحليل لنتائج وفقاً  نسب المهاراتالنسب األربعة األعلى بين 
  وحصلت على إجماع المحكمين والمعلمين. ،)1(لغتي

على  استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليماختيار الوحدة التي سيتم تعّلمها وفق  5.10
  .أساس نتائج التحليل

)، ثّم التأّكد التعليماستراتيجية دمج التكنولوجيا في (وفق  التعليميتصميم البرنامج  6.10
  عرضه على المحّكمين.عبر من صدقه 

  والتأّكد من صدقه وثباته. ،التعبير الكتابيتصميم اختبار مهارات  7.10
  وذلك بهدف الوقوف على قابلّيته للتنفيذ. ،لتجريب االستطالعي للبرنامج التعليميا 8.10
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حديد الزمن وذلك بهدف ت ،التعبير الكتابيختبار مهارات الالتجريب االستطالعي  9.10
  .االالزم لتطبيق كل منه

  التجريب النهائي ويتضّمن: 10.10
  عّينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين تجريبّية وضابطة. اختيار 
   ن خالل التطبيق المجموعتين التجريبّية والضابطة م مستويي تكافؤضبط

 .التعبير الكتابي ر مهاراتالقبلي لالختبا
  :استراتيجية دمج وفق التي تعلمت المجموعة التجريبّية  على تطبيق البرنامج

وحدة ذاتها وفق تعّلمت المجموعة الضابطة ال في حين ،التكنولوجيا في التعليم
  .متبعةالطريقة ال

  بعد االنتهاء مباشرة  التعبير الكتابيمهارات الختبار  المباشر البعدي تطبيقال
 من تطبيق البرنامج.

  من  سابيعثالثة أبعد  التعبير الكتابيمهارات الختبار تطبيق البعدي المؤجل ال
 تطبيق االختبار البعدي.

 استخالص النتائج. 11.10
  وذلك بهدف اإلجابة عن أسئلة البحث واختبار فرضّياته.، معالجة النتائج إحصائّياً  12.10
 .في ضوء نتائج البحثات تقديم المقترح    13.10

 حدود البحث .11

  اآلتية:تّم إجراء البحث في إطار الحدود 
 .م2016-2015ول من العام الدراسي الزمانية: الفصل الدراسي األ . الحدود 1.11
   في مدينة  األساسي الرسميةولى من التعليم لحدود المكانية: مدارس الحلقة األا.  2.11

 دمشق.
األساسي مرحلة التعليم  الّصف الرابع األساسي من تالميذنة من الحدود البشرية: عيّ . 3.11

 دمشق. مدينة في
المتضّمنة في البرنامج المصّمم  التعبير الكتابيقياس مهارات  الحدود الموضوعية: .4.11

من خالل اختبار خاص بكل مهارة من  التكنولوجيا في التعليماستراتيجية دمج وفق 
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 الفقرة،مهارات  الربط،استخدام أدوات  الترقيم،استخدام عالمات المهارات اآلتية: (
 ).مهارات الجملة

    وفقًا للحصص الدراسّية الموّزعة في  اللغة العربيةالتقيد بالزمن المخصص لمادة  .5.11
 المدرسة.

  اإلجرائية مصطلحات البحث وتعريفاته .12
 المتغير تدخل من الناتج التغير مقدار": هبأنّ  ه الروضانيعرف :)Effect( ثرأل ا 1.12
 قوة مقياس أي ؛)ثرقوة األ أو اإلحصاء (قوة عليه ويطلق التابع، المتغير في المستقل
 المتغير تأثير كان إن تحديد بهدف التابع، والمتغير المستقل المتغير بين العالقة
 في يصل لم ضعيف تأثير أنه أم وجوهري، مباشر تأثير هو التابع في المتغير المستقل

 متوسطات في إحصائياً  دالة فروق وجود الرغم من على الفروق ثدِ حْ تُ  درجة إلى قوته
   .)20، ص2005" (الروضان،المجموعات درجات

التعبير الكتابي  مهارات اكتساب مستوى في الحاصل التغير: هبأنّ  إجرائياً  الباحثة فهتعرّ و 
دمج التكنولوجيا في  استراتيجية استخدام نتيجة ،ف الرابع األساسيالصّ  تالميذلدى 
(األثر  بين تتراوح التي درجته يحدد معيار ووفق يتا،إ مربع باستخدام ويقاس ،التعليم
 .)واألثر الضعيف واألثر المتوسط المرتفع

منتظمة خطوات إجرائية " :فها العبد اهللا وآخرون بأّنهايعرّ : ستراتيجيةاال 2.12
ومرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين، والتي تمثل ومتسلسلة وهادفة بحيث تكون شاملة 

مكانات متاحة، لتحقيق توظيف إلف من الواقع الحقيقي لما يحدث داخل الصّ 
  ).15ص  ،2012وآخرون، العبد اهللا( "فيهامخرجات تعليمية مرغوب 

التوظيف " :هابأنّ  العبد اهللافها : يعرّ ستراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليما 3.12
الهادف والمنظم من قبل المعلم للمستحدثات التكنولوجية في المنظومة التعليمية من 

 في )2010مستوى هذه المنظومة وزيادة فاعليتها وكفايتها" (العبد اهللا،  أجل رفع
 ).297، ص 2012(صيام وآخرون، 
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الحديثة في  والمنظم للتكنولوجيااالستخدام الهادف  عملّيةهي الباحثة إجرائّيًا:  اوتعّرفه
 ثارة،وإ  ة التعليم أكثر تشويقاً يبحيث تجعل عمل الدرس،العملية التعليمة في جميع مراحل 

  .في التعبير تالميذمهارة الوتنمي 
مجموعة من دروس الوحدة الثانية في كتاب العربية لغتي البرنامج التعليمي:  4.12

      . مصممة وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليمللّصف الرابع األساسي ال
 بأّنها: )1999( حسب البجة إجرائياً  الباحثة وتعرفها :الكتابي التعبير مهارات 5.12

قدرة التالميذ على الكتابة المترجمة ألفكارهم بعبارات سليمة تخلو من األغالط بقدر 
يتالءم مع قدراتهم الّلغوية، ومن ثم تدريبهم على الكتابة بأسلوب على قدر من الجمال 
الفني المناسب لهم، وتعويدهم على اختيار األلفاظ المالئمة، وجمع األفكار، وتبويبها، 

  .)313، ص1999(البجة،  تسلسلها، وربطهاو 
ها: مهارات التعبير بأنّ  وتعرفها الباحثة إجرائياً قائمة مهارات التعبير الكتابي:   6.12

األساسي موزعة في أربع الكتابي الموجودة في كتاب العربية لغتي للّصف الرابع 
  . الخط)مهارات الجملة، مهارات الفقرة، مهارات إمالئية، مهارات (وهي  ،مهارات
 مجموعة من البنود ه:وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنّ  اختبار مهارات التعبير الكتابي: 7.12

التي تقيس مهارات التعبير الكتابي المتضمنة في البرنامج التعليمي  المقاليةالموضوعية و 
  المصمم وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم. 

ف هي مرحلة تعليمّية مدتها تسع سنوات تبدأ من الصّ "مرحلة التعليم األساسي:  8.12
ف التاسع، وهي مجانّية وٕالزامّية وتشتمل على حلقتين: الحلقة األولى األول حتى الصّ 
 ،2005 التربية،" (وزارة 9- 7ف ، والحلقة الثانية تمتد من الصّ 6- 1ف وتمتد من الصّ 

  ).2 ص
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  تمهيد
 ،التدريس الحديثةلتي تناولت استراتيجّيات عت الباحثة على العديد من الدراسات ااطلّ     
راسات التي تناولت مهارات عت على الدكما اطلّ ، استراتيجية دمج التكنولوجيا بالتعليم ومنها
لها وفقًا لتسلس في محورين ًا للدراسات التي تّم العودة إليهاعرض يأتي وفيما ،عبير الكتابيالت

  األحدث بصرف النظر عن مكان الدراسة. إلىالزمني من األقدم 

   التعليم في التكنولوجيا دمج تناولت التي الدراساتمحور : أوالً .1
  وأجنية عربية دراسات .1.1
   السودان في) 2000( اللحام دراسة .1.1.1

   تعلم تطوير في التعليمية المعينات لبعض التكنولوجية الميزات استخدام: الدراسة عنوان   
  .السودان في بغيرها للناطقين العربية اللغة مهارات

   المعينات لبعض التكنولوجية الميزات استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: الدراسة هدف  
  . السودان في بغيرها للناطقين العربية اللغة مهارات تعلم تطوير في التعليمية

  . التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج 
   العربية غةاللّ  تعليم معاهد أحد طلبة من عشوائية نةعيّ  لبحثه الباحث اختار: الدراسة عينة  

 واألخرى ،ضابطة أحدهما: مجموعتين إلى نةالعيّ  قسمت وقد السودان، في بغيرها للناطقين
  .تجريبية
 صعوبات أهم لتحديد تهدف والمختصين للمعلمين وأخرى ،للمفحوصين استبانة: الدراسة أدوات
 المعينات باستخدام للتدريس إعدادها تم دراسية وحدة بغيرها، الناطقين لدى العربية تعلم

  .الشفوي التعبير لمهارات وآخر التحريري التعبير لمهارات أدائي واختبار التعليمية،
   السعودية في) 2001( النمري دراسة 2.1.1
 تدريس مهارات المعلمات الطالبات إكساب في اآللي الحاسب استخدام أثر: الدراسة عنوان
  . التدريس في استخدامه نحو اتجاهاتهن وفي العربية اللغة
 الطالبات إكساب في اآللي الحاسب استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: الدراسة هدف

  . التدريس في استخدامه نحو اتجاهاتهن وفي العربية اللغة تدريس مهارات المعلمات
  . التجريبي المنهج الباحثة استخدمت: الدراسة منهج
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 الضابطة المجموعة: مجموعتين إلى قسمن طالبة) 40( من تكونت: الدراسة عينة
  .طالبة) 20( وعددها التجريبية والمجموعة طالبة،) 20(وعددها
  .اتجاه ومقياس مالحظة، وبطاقة مدمجة، تعليمية وأسطوانة تحصيلي، اختبار: الدراسة أدوات
  : أهمها من النتائج من مجموعة إلى الباحثة خلصت: الدراسة نتائج

 المعرفي التحصيل في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 حدة، على الدنيا المعرفية بلوم مستويات عند العربية اللغة تدريس لمهارات البعدي
 مستويات لمجموع البعدي الكلي المستوى وعند حدة، على العليا بلوم مستويات وعند
  . المعرفية بلوم

 البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود  -
 والالزمة حدة، على المعرفي األدب لتدريس الالزمة العربية اللغة تدريس لمهارات
 العربية اللغة تدريس لمهارات الكلي المستوى وفي حدة، على والصرف النحو لتدريس

  .الثانوية المرحلة في
 البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

 التي التوصيات أهم ومن التدريس، في اآللي الحاسب استخدام نحو االتجاه لمقياس
 كلية وفي عام بشكل الكليات مختلف في المعلمات إعداد ضرورة: الباحثة بها أوصت
 على وتدريبهن التدريس، في اآللي الحاسب الستخدام خاص بشكل العربية اللغة

  . تخصصهن مواد في حاسوبية برامج وٕانتاج تصميم
   بريطانيا في) Newton & Rogers,2001( وروجرس نيوتن دراسة 3.1.1

Teaching Science with (Ict) London: Continuwm . 
  .العلوم تدريس في التعليم تكنولوجيا أثر: الدراسة عنوان     

 مادة تدريس في التكنولوجيا استخدام أثر على التعرف الدراسة هدفت: الدراسة هدف
 االعتيادية بالطريقة يتعلمون الذين الطالب بين التحصيل في فرق هناك وهل العلوم،
  . التكنولوجيا باستخدام يتعلمون الذين الطالب وبين

  .دراسيين صفين من الدراسة نةعيّ  تكونت: الدراسة عينة    
  : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: الدراسة نتائج     
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  ّوالتعلم التعليم في التعليم تكنولوجيا الستخدام إيجابي أثر وجود الدراسة دتأك.  
 انتباههم فترة وتزداد اهتمامهم ويزداد التعلم، في أكبر بشكل الطالب يندمج.  
 العلمية المعرفة من متنوعة مصادر إلى بالدخول سمحت .  
 حول والفهم التخيل من المتعلم تمكن متعددة وسائط ذات مصادر إلى الدخول توفر 

  . التكنولوجيا باستخدام وخاصة المعقدة، العلمية الحاالت حدوث كيفية
 ذوي وخصوصاً  الطلبة يساعد مّما التعلم ومواد التعليمية، المواقف تكرار إمكانية توفير 

  . تعلمهم تحسين من األقل التحصيل
 في إبداعاً  أكثر والطلبة تعليمهم، في إبداعاً  أكثر يكونوا أن للمعلمين فرصة توفر 

  . تعلمهم
 االعتيادية بالطريقة يتعلمون الذين الطالب بين الدراسي التحصيل في فرق وجود 

  .التكنولوجيا باستخدام يتعلمون الذين الطالب لصالح
  مصر في) 2002(الهواري دراسة 4.1.1
 بعض تنمية في الوسائل متعددة الكمبيوتر برامج تقديم استراتيجيات تنوع أثر: الدراسة عنوان
  .االبتدائي الخامس فالصّ  تالميذ لدى والقراءة ،االستماع مهارات
 متعددة الكمبيوتر برامج تقديم استراتيجيات تنوع أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: الدراسة هدف

  . االبتدائي الخامس الّصف تالميذ لدى والقراءة ،االستماع مهارات بعض تنمية في الوسائل
 البرنامج( الثالثة المستقلة المتغيرات أثر لبيان التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج

 التابعة المتغيرات على) المحتوى تقديم وأنماط المحتوى، تنظيم استراتيجيتي الكمبيوتري،
  ). واالتجاهات القراءة، ومهارات االستماع، ومهارات التحصيل،(

 االبتدائي، الخامس الّصف تالميذ من تلميذاً ) 210( من الدراسة عينة نتتكوّ : الدراسة نةعيّ 
 من مجموعة كلّ  في نةالعيّ  أفراد عدد بلغ وقد مجموعات، سبع إلى الدراسة نةعيّ  تقسيم تمّ  وقد

  .تلميذاً ) 30( السبع المجموعات
 لتالميذ المناسبة والقراءة ،االستماع مهارات لتحديد استبانة من تكونت فقد: الدراسة أدوات
 واختبار والقراءة، االستماع مهارات في المعرفي التحصيل واختبار االبتدائي، الخامس الّصف

 اتجاهات ومقياس القراءة، مهارات لقياس القراءة واختبار االستماع، مهارات لقياس االستماع
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 االبتدائي، الخامس للّصف العربية الّلغة كتاب محتوى تحليل واستمارة العربية، الّلغة تعّلم نحو
  . بتصميمهما الباحث قام الوسائل متعددة الكمبيوتر برامج من برنامجين إلى إضافة
  :أهمها النتائج من مجموعة إلى الدراسة خلصت: الدراسة نتائج

 في السبعة الدراسة مجموعات تالميذ درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -
 الّلغة تعّلم نحو التالميذ واتجاهات المعرفي، والتحصيل والقراءة، االستماع، مهارات
  .الوسائل متعدد الكمبيوتر برنامج أثر إلى ترجع الكمبيوتر باستخدام العربية

 التجريبية الدراسة مجموعات تالميذ درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -
 تعلم نحو التالميذ واتجاهات المعرفي، والتحصيل والقراءة، االستماع مهارات في الستة
 وذلك البرامج، محتوى تنظيم اختالف أثر إلى ترجع الكمبيوتر، باستخدام العربية الّلغة
 إلى الباحث انتهى السابقة النتائج ضوء وفي ،)أوزوبل( تنظيم استراتيجية صالح في

 وأنشطة المناهج، وواضعي والطالب، بالمعلم، تتعلق التوصيات، من كبيرة مجموعة
  .التقويم عملية على ئمينوالقا التعليم، تكنولوجيا واختصاصي التعلم،

  مصر في) 2003( إسماعيل دراسة  5.1.1
 الحاسوب بمساعدة الوظيفية القراءة مهارات تنمية في مقترح برنامج فعالية: الدراسة عنوان

  . نحوها الثانوية المرحلة طالب واتجاهات
 القراءة مهارات تنمية في مقترح برنامج فعالية قياس إلى الدراسة هذه هدفت: الدراسة هدف

  . نحوها الثانوية المرحلة طالب واتجاهات ،الحاسوب بمساعدة الوظيفية
  . التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج
 تطلبه وما الحاسوب، بمساعدة الوظيفية القراءة مهارات تنمية برنامج بناء تمّ : الدراسة أدوات
 تطبيق إجراءات استعراض تمّ  كما وثباتها، صدقها من والتحقق الدراسة، أدوات إعداد من ذلك

 الدراسة أدوات وتطبيق التجربة، متغيرات وضبط نة،العيّ  اختيار حيث من ميدانياً  البرنامج
 البيانات معالجة فيها وتمت الدراسة، ألدوات البعدي التطبيق ثمّ  ومن البرنامج، وتنفيذ قبليًا،

  . وتفسيرها ومناقشتها فروضها ضوء في الدراسة نتائج وعرض إحصائيًا،
 تنمية برنامج درست التي التجريبية المجموعة طالب أداء قتفوّ  الدراسة أظهرت: الدراسة نتائج

 جميع في الضابطة المجموعة طالب أداء على الحاسوب بمساعدة الوظيفية القراءة مهارات
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 بعد القراءة نحو التجريبية المجموعة طالب اتجاه نمو أظهرت كما الوظيفية، القراءة مهارات
 اتجاهاتهم بمستوى مقارنة الحاسوب بمساعدة الوظيفية القراءة مهارات تنمية لبرنامج دراستهم

 الوظيفية القراءة مهارات تنمية برنامج استخدام بضرورة الباحث وأوصى له، دراستهم قبل
  .التدريس في الحاسوب بمساعدة

  مصر في) 2003( أمين دراسة 6.1.1
  .اللغوية المهارات بعض الرياض أطفال إكساب في الكمبيوتر استخدام أثر: الدراسة عنوان
 بعض الرياض أطفال إكساب في الكمبيوتر استخدام أثر معرفة إلى هدفت: الدراسة هدف

  . اللغوية المهارات
  . التجريبي المنهج الباحثة اتبعت: الدراسة منهج

 بمحافظة اللغات مدارس روضة في طفالً ) 60( من الدراسة عينة تكونت: الدراسة نةعيّ 
 والتجريبية طفًال،) 30(وعددها الضابطة: مجموعتين إلى العينة قسمت وقد دمياط،
  . طفالً ) 30(وعددها
 الروضة، لطفل النمو مقياس: هي عدة أدوات دراستها لتنفيذ الباحثة استخدمت: الدراسة أدوات
 االجتماعي المستوى مقياس الذكاء، اختبار لغوية، أنشطة على يحتوي كمبيوتر برنامج

  . واالقتصادي
 المجموعة أطفال لدى اللغوية المهارات نّمو على الدراسة نتائج دّلت وقد: الدراسة نتائج

 أشارت كّما الضابطة، المجموعة من أفضل بشكل الحاسوب باستخدام درست التي التجريبية
 نحو الروضة ومديرة المعلمات لدى إيجابي اتجاه نّمو إلى أدى الحاسوب توظيف أن النتائج
  .الحاسوب استخدام
   فلسطين في) 2004(الجوجو دراسة  7.1.1
 الّصف طالبات لدى اإلمالئي األداء مهارات تنمية في مقترح برنامج أثر: الدراسة عنوان

  . غزة بمحافظة األساسي الخامس
 لدى اإلمالئي األداء مهارات تنمية في مقترح برنامج أثر على التعرف إلى: الدراسة هدف

  .غزة بمحافظة األساسي الخامس الّصف طالبات
  .التجريبي والمنهج الوصفي، المنهج الباحثة استخدمت: الدراسة منهج 
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األساسي  الخامس الصف طالبات من طالبة) 73( من الدراسة نةعيّ  وتكونت: الدراسة نةعيّ  
 طالبة) 36( للتجريبية المجموعتين وزعت حيث، )ب(الدنيا األساسية الرافدين مدرسة من

  . طالبة) 34( وللضابطة
  . اإلمالء في واختبار اإلمالء لمهارات استبانة دراستها في الباحثة استخدمت: الدراسة أدوات
  : اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت: الدراسة نتائج
 التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم 

  . القبلي اإلمالئي االختبار في الضابطة المجموعة ومتوسط
 التجريبية، المجموعة طالبات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 

 لصالح البعدي اإلمالئي االختبار في الضابطة المجموعة طالبات درجات ومتوسط
  .التجريبية

  مصر في) 2004( وقناوي طه دراسة 8.1.1
 اإلبداعية القراءة مهارات تنمية في المتعددة الوسائط على قائم برنامج فعالية: الدراسة عنوان  

  .نحوها وميولهم للتالميذ
 تنمية في المتعددة الوسائط على قائم برنامج فعالية مدى فحص إلى هدفت: الدراسة هدف

  . نحوها وميولهم ،للتالميذ اإلبداعية القراءة مهارات
  . التجريبي والمنهج الوصفي المنهج الباحثان اتبع: الدراسة منهج

 مدارس تالميذ من تلميذاً ) 71(عددها األولى: عينتين من الدراسة عينة تكونت: الدراسة نةعيّ 
 تلميذًا،) 34(وعددها ضابطة األولى: مجموعتين إلى قسمت وقد بالجيزة، الحديثة فضل
 مدرسة من تلميذاً ) 66( من تكونت فقد الثانية نةالعيّ  أّما تلميذًا،) 7(وعددها تجريبية والثانية
 إلى الثانية العينة قسمت وقد المتحدة، العربية باإلمارات التعليمية ظبي أبو بمنطقة الظفرة

  . تلميذاً ) 33( وعددها تجريبية والثانية تلميذاً ) 33( وعددها ضابطة األولى: مجموعتين
  : اآلتية األدوات دراستهما في وظفا: الدراسة أدوات
 ،)الباحثين إعداد( اإلبداعية القراءة واختبار ،)اهللا خير سيد إعداد( اإلبداعي للتفكير اختبار
 الدراسية المواد نحو الميول واختبار ،)الباحثين إعداد( اإلبداعية القراءة مهارات تنمية وبرنامج

  ). حطب أبو فؤاد إعداد(
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 المجموعة لصالح التطبيق بعد إحصائياً  دالة فروق وجود على النتائج دّلت: الدراسة نتائج
 يشير وهذا واإلماراتية، المصرية العينتين كال في االتجاه ومقياس االختبارات، في التجريبية

 التوسع ضرورة: أهمها التوصيات من مجموعة إلى الباحثان خلص وقد البرنامج، فعالية إلى
 المفاهيم تقريب في أثر من لها لما المتعددة والوسائط الحديثة التعليمية ياتالتقنّ  استخدام في

 القراءة مهارات ضوء في العربية الّلغة معلم إعداد برامج تطوير على والعمل المتعلم، وٕاثارة
  .اإلبداعية

  مصر في) 2004( جاموس وأبو الهرش دراسة 9.1.1
 في األساسي السابع الّصف طالب تحصيل في تعليمية برمجية دراسة أثر: الدراسة عنوان  

  .االعتيادية بالطريقة مقارنة العربية، الّلغة مادة
 الّصف طالب تحصيل في تعليمية برمجية دراسة أثر معرفة إلى هدفت: الدراسة هدف
  .  االعتيادية بالطريقة مقارنة العربية، الّلغة مادة في األساسي السابع
  . التجريبي المنهج الباحثان استخدم: الدراسة منهج

 مجموعات أربع إلى عشوائياً  تقسيمهم تمّ  وقد وطالبة، طالباً ) 72( من تكونت: الدراسة نةعيّ 
  ). وذكور إناث( وتجريبية ضابطة
  . التحصيلي واالختبار التعليمية، البرمجية: وهما أداتين؛ تصميم تمّ : الدراسة أدوات
 درست التي المجموعة لصالح إحصائية داللة وجود عن الدراسة نتائج كشفت: الدراسة نتائج

  . التعليمية البرمجية بواسطة
  فلسطين في) 2005( صالح دراسة 10.1.1
 للقراءة االستعداد لتنمية المتعددة الوسائط على قائم حاسوبي برنامج فعالية: الدراسة عنوان
  . ةغزّ  محافظة في الرياض أطفاللدى 
 على قائم حاسوبي برنامج فعالية مدى إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت: الدراسة هدف

  . غزة محافظة في الرياض أطفال لدى للقراءة االستعداد لتنمية المتعددة الوسائط
  . والتجريبي الوصفي المنهجين الباحثة استخدمت: الدراسة منهج
) وتجريبية ضابطة( مجموعتين إلى تقسيمهم تمّ  وطفلة، طفالً ) 60( من تكونت: الدراسة عينة
  . سنوات) 6- 5( بين ما الزمنية أعمارهم تتراوح وطفلة، طفالً ) 30( منها كلّ 
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 االستعداد تنمية في المقترح الحاسوبي البرنامج فعالية إلى الدراسة توصلت: الدراسة نتائج
 درجات لصالح) 0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد حيث ،للقراءة
  .إناث التجريبية المجموعة لصالح وكذلك التجريبية، المجموعة أطفال

   فلسطين في) 2006(منديل أبو دراسة  11.1.1
 تحصيل على الكتابة قواعد بعض تدريس في الحاسوب ألعاب استخدام فاعلية: الدراسة عنوان
  . بغزة األساسي الثامن الّصف طلبة
 تدريس في الحاسوب ألعاب استخدام فاعلية مدى على التعرف إلى هدفت: الدراسة هدف
  .بغزة األساسي الثامن الّصف طلبة تحصيل على الكتابة قواعد بعض
  . التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج
 من قصدية بطريقة اختيرت وطالبة، طالباً ) 120( من نةعيّ  على الدراسة طبقت: الدراسة عينة

) 60( وعددها تجريبية إحداهما مجموعتين، على وزعت حيث الدراسة، لمجتمع الكلي المجموع
 البرنامج بتطبيق الباحث وقام وطالبة، طالباً ) 60( وعددها ضابطة واألخرى وطالبة، طالباً 

 التقليدية، بالطريقة الضابطة المجموعة تدريس وتمّ  التجريبية، المجموعة على المحوسب
 الفردية الفروق على التعرف بهدف ومتساويتين مستقلتين لعينتين) ت( اختبار الباحث واستخدم

  . المجموعتين تحصيل متوسطي بين
 المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت: الدراسة نتائج

   ،التجريبية
  .اإلناث لصالح إحصائية داللة ذات فروق أظهرت كما

 المتحدة الواليات في) Brown & Warshauer, 2006( وارشاير برون دراسة 12.1.1
  األمريكية

From The University to the Elementary classroom; students 
Experiences in learning to Integrate Technology 

 في التكنولوجيا دمج في الطالب خبرات االبتدائية، الصفوف إلى الجامعة من: الدراسة عنوان
  .  التعليم
 األّول الّصف من الدراسية المرحلة طالب على المقررة التكنولوجيا لتقويم هدفت: الدراسة هدف
  . األمريكية المتحدة بالواليات بوسطن بوالية عشر الثاني وحتى
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 ،التكنولوجيا مناهج نتاجات لمعرفة التحليلي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت: الدراسة منهج
  . الطلبة على وأثرها
 ازإبر  في وتسهم اإلبداع، مفهوم على تركز المناهج هذه أن إلى النتائج أشارت: الدراسة نتائج
 مستقبالً  التخصص في الرغبة ونحو نحوها، الطالب اتجاهات على اإليجابي التكنولوجيا دور

 في المستخدمة التكنولوجية لألدوات الطلبة تقدير عن أسفرت وكما بها، العالقة ذات بالمهن
  .الحاسوب على القائم والتعلم كاإلنترنت، التدريس

  . األمريكية المتحدة الواليات في )Morgan, 2006( مورغان دراسة  13.1.1
Integration technology to achieve a measurable level of learning. 

  . التعليم من قياسي مستوى لتحقيق التكنولوجيا دمج: الدراسة عنوان
 أنظمة في التكنولوجيا دمج من تحد التي الحواجز توضيح إلى هدفت: الدراسة هدف  

 المدرسة نظام مناقشة وتمّ  ،مختصين أساتذة بواسطة الحواجز اختبار وتمّ . األمريكية المدرسة
 إلى باإلضافة ،الكمبيوتر استخدام مهارة مستويات مثل الطالب حواجز مناقشة تم كّما. ككل
 وتشمل ذلك، من المقاسة والفوائد التكنولوجيا استخدام يمكن كيف حيوضّ  البحث هذا ذلك
 والكتابة، والفهم، القراءة، تدابير على األداء مثل األدبيات في عنها أعلن التي المنافع قياس

  . الذكاء ومكونات
  : الدراسة نتائج
 اليوم، مدارس أنظمة في التكنولوجيا لدمج جذرية حاجة هناك أن الدراسة نتائج بينت 

 العمل بداية قبل تعالج أن يجب التي المترابطة بالمشاكل مليئة المنوعة المهمة هذه
   .الدمج على

 ناجحة تكون أن أجل من والمنظمات الناس، من الدعم من كبيراً  قدراً  تتطلب المهمة، 
 في التكنولوجيا دمج نظام إجراء للسياسات البدّ  متوفرة التكنولوجيا تصبح أن وبمجرد
  .للمشروع المستمر الدعم توفير ويجب الدراسية المناهج
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  الكتابي التعبير مهارات تناولت التي الدراساتمحور : ثانياً .2
  وأجنبية عربيةٌ  دراساتٌ  1.2

  األمريكية المتحدة الواليات في )Adler,2000(أدلر دراسة 1.1.2
The Role of Play in Writing Development: A Study of Four 

High School Creative Writing Classes. 
 الكتابية مهاراتهم تطوير في الطالب يمارسها التي اللغوية األلعاب دور: الدراسة عنوان

  .  اإلبداعية
 يمارسها التي اللغوية األلعاب تأثير معرفة إلى الدراسة هذه هدفت: الدراسة هدف

 ارتباط توسيع حول الدراسة فكرة وتدور. اإلبداعية الكتابية مهاراتهم تطوير في الطالب
 مالأع خالل من وذلك الخيال بسياق ارتباطها خالل من اإلبداعية باللغة الطالب

  . فيجوتسكي
 منتقاة، إبداعية كتابية مساقات أربعة تقديم خالل من البحث ُأجري وقد: الدراسة عينة 

 معلمين) 4( البحث في المشاركون وكان نيويورك، بوالية عامة عليا مدارس ثالثفي 
  . طالباً ) 24(و

 كتابات بتقديم تميزوا قد وتالميذه معلم كلّ  أنّ  البحث نتائج أبرزت: الدراسة نتائج
 بأن توحي النتائج أنّ  إالّ  االختالفات هذه من وبالرغم منهم، كل خيال وفق مصبوغة
 وبين التعبير حرية بين توازن نقطة إيجاد في كبير نحو على ساعدت التعليمية الّصور
 حققته اممّ  أكبر المشاركين عند تقدماً  الكتاب ورشة مساق حقق وقد اللغة، قواعد

 أنّ  باتجاه يدعم الذي األمر اعتيادية، بصورة قدم الذي التدريسي المنهاج مساقات
الكتابية  المراهقين قدرات تطوير في فّعال بشكل تساهم الخيال على المعتمدة الكتابة

  .اإلبداعية
  األمريكية المتحدة الواليات في )Budhech,2000( بودهيشا دراسة  2.1.2

   Writing as practice of the community. 

  .اجتماعي كتمرين الكتابة: الدراسة عنوان
 داخل كممارسة للخيال المتضمن الكتابي بالتعبير الدراسة هذه اهتمت: الدراسة هدف
 وأوضاع والسياسية، االجتماعية أوضاعهم استكشاف على الطلبة يشجع حيث الصف
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 مع متخلية حوارات إقامة خالل من وثقافاتهم معلوماتهم إلظهار الطلبة يشجع كما غيرهم،
 السياق في للتبكير الطلبة يدفع الذي األمر خيالهم، إبداعات من شخصيات ورسم اآلخرين،

 لرؤية األمر هذا يدعوهم وبالتالي واإلبداع، الخيال مادة هو الذي والسياسي، االجتماعي
 بينهم الحد ويعبرون به، ويتأثرون فيه، فيؤثرون معه يتفاعلون مجتمع ضمن أفراداً  أنفسهم
  .الكتابة مهارات ذلك خالل من وتنمى الخيال، عبر اآلخرين وبين
  . األمريكية المتحدة بالواليات ميامي بمدينة الثانوية المرحلة طالب شملت: الدراسة عينة
  .التعبير في األداء اختبارات: الدراسة أدوات
 استفادة أظهرت كما الطالب، أداء في واضحاً  تحسناً  النتائج أظهرت: الدراسة نتائج

  .التجربة في اشتراكهم نتيجة المعلمين؛
  مصر في) 2000( قاسم دراسة 3.1.2
 تالميذ لدى الكتابي التعبير مهارات تنمية في حديثة مداخل استخدام فعالية: الدراسة عنوان
  .األساسي التعليم من الثانية الحلقة

  لتالميذ الوظيفي الكتابي التعبير مهارات بعض تنمية إلى الدراسة هذه هدفت: الدراسة هدف   
  .األساسي السادس الصف
  .التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج
 حل ومجموعة طالبة،) 36(التعاوني التعلم مدخل مجموعة عينة عدد بلغ: الدراسة عينة

 لهذه بالتدريس نفسه الباحث قام. طالبة) 34( لإلتقان والتعلم طالبة،) 32(المشكالت
  . 1999 إبريل شهر في وانتهى ،8/2/1999 بتاريخ التدريس بدأ حيث المجموعات،

 التعلم مداخل خالل من المهارات تلك لتنمية برنامج بإعداد الباحث قام: الدراسة أدوات
 التعبير مهارات لقياس اختباراً  الباحث أعدّ  كما لإلتقان، والتعلم المشكالت، وحل التعاوني،
 روض مدرسة من فصول ثالثة مثلها والتي الدراسة، عينة على وبعدياً  قبلياً  طبق الوظيفي،

  .الدراسة مجموعات إلحدى ممثالً  منها فصل كلّ  ليكون للبنات؛ اإلعدادية الفرج
 الكتابة مهارات تنمية في الثالثة المداخل فعالية إلى الدراسة توصلت: الدراسة نتائج 

 المخصص الوقت وزيادة الكتابي، التعبير لتعليم محدد منهج بوضع وأوصت. الوظيفية
  .فيه التالميذ اختبار قبل ومجاالته الكتابي التعبير مهارات بتدريس وكذلك لتدريسه،
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  مصر في) 2000( مسلم دراسة   4.1.2
 العربية الّلغة في اإلبداعية الكتابة فنون بعض مهارات لتنمية برنامج: الدراسة عنوان     

  .  الثانوية المرحلة لطالب
 اللغة في اإلبداعية الكتابة فنون بعض تنمية إلى الدراسة هذه هدفت: الدراسة هدف
  . العربية مصر بجمهورية الثانوية المرحلة لطالب العربية
  . التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج

 تجريبية، مجموعات ثالث إلى وتقسيمها ،الدراسة عينة باختيار الباحث قام: الدراسة عينة    
 قام فيما البنات، من واألخرى البنين من إحداهما منها لمجموعتين بالتدريس الباحث قام

) العينة ألفراد النهائي العدد بلغ وقد الثانية، البنين لمجموعة بالتدريس آخر مدرس
 والثانوية بنين، العسكرية الثانوية بمدرسة الثانوي األول الّصف طلبة بين من فرداً (١٢٠
 الدراسة، نةعيّ  على قبلياً  اإلبداعية الكتابة فنون اختبار تطبيق وتم الزقازيق، بمدينة بنات

 شهر من عشر التاسع اليوم وحتى فبراير شهر منتصف من الفترة في التجربة تنفيذ تمّ  ثمّ 
 للّصف اإلبداعية الكتابة فنون اختبار تطبيق وتمّ  ،98/1999 الدراسي العام من إبريل
  . العينة أفراد على بعدياً  الثانوي األّول
 الخاصة والمهارات اإلبداعية، للكتابة العامة المهارات بتحديد الباحث قام: الدراسة أدوات
 الباحث قام كما. والسير والوصف، المقال،: وهي الدراسة هذه في اإلبداعية الكتابة بفنون
 أي لتحديد وذلك الدراسة؛ هذه في لمحددةا اإلبداعية الكتابة فنون في اختبار بإعداد

 لتنمية برنامجاً  الباحث أعدّ  ثم تنميتها، يتم كي الطالب؛ لدى ضعفاً  أكثر المهارات
  . تدريسية تعيينات ثمانية قوامه الدراسة، هذه في المعنية المهارات

 الكتابة مهارات تنمية في للبرنامج واضح أثر عن الدراسة أسفرت: الدراسة نتائج       
 لم كما الدراسة، هذه في المحددة اإلبداعية الكتابة بفنون ةوالخاصّ  ةالعامّ    اإلبداعية
 أنه ولوحظ المهارات، تلك اكتساب في المدرس الختالف أو للجنس، تعزى فروق تظهر

 األدبي المقال فن كتابة في الطلبة مستوى جاء حيث المستوى، بنفس المهارات كل تنم لم
 في منه أعلى التراجم في مستواهم جاء وكذلك التراجم، فن كتابة في منه أعلى بصورة
 الكتابة فنون لتعليم منهج إعداد حول فدارت الدراسة توصيات أهم الوصف. وأّما كتابة
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 وتشجيع التربية، بكليات العربية اللغة معلم إعداد برامج في خاصة بّصفة اإلبداعية
  .ومشاعرهم وخبراتهم، آرائهم، عن فيها يعبرون التي الشخصية الكتابة على الطلبة

  األمريكية المتحدة الواليات في )Shull,2001( شول دراسة 5.1.2
Teaching the writing process to high school junior through cooper 
air learning start egie.  

  .اإلعدادية المدارس في الكتابة عملية تعليم: الدراسة عنوان     
   التعاوني، التعلم استراتيجية استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت: الدراسة هدف     

 لطلبة الكتابي التعبير مستوى على الجماعي التحرير في مجموعة اشتراك تتضمن والتي
 حول يتمحور الذي التقليدي التعلم بطريقة مقارنة ألينوي، بوالية عشر الحادي الصف
 هذه بإجراء الباحث وقام والتعلم، التعليم عملية في األكبر الدور عليه ويجعل المعلم،
 ليصل الكتابي التعبير في المتدني الطلبة أداء مستوى رفع إلى الوصول بهدف الدراسة

 طلبة نصف أن أظهر والذي بالوالية، التعليم مجلس قبل من تحديده تم الذي المستوى إلى
  . المطلوب المعدل من أقل مستوى عند هم الوالية

  . التجريبي التصميم باستخدام الباحث قام: الدراسة منهج     
 إلى قسمت والتي طالبًا،) 54(عددها بلغ نةعيّ  على الدراسة تطبيق تمّ : الدراسة نةعيّ  

  . طالباً ) 26( ضمت وضابطة طالبًا،) 28(ضمت تجريبية مجموعتين
 فروق وجود مع الطريقتين، فاعلية النتائج أظهرت التجربة تنفيذ وبعد: الدراسة نتائج     

  .التجريبية المجموعة لصالح اإلحصائية الداللة لمستوى ترقلم  طفيفة
  فلسطين في) 2001( الجواد عبد دراسة 6.1.2

 لدى اإلبداعي الكتابي للتعبير األساسية المهارات لتنمية مقترح برنامج: الدراسة عنوان   
  . غزة بمحافظة عشر الحادي الّصف طالبات
 المهارات لتنمية مقترح برنامج فاعلية مدى معرفة إلى الدراسة هدفت: الدراسة هدف

  .  غزة بمحافظة عشر الحادي الّصف طالبات لدى اإلبداعي الكتابي للتعبير األساسية
  . التجريبي والمنهج الوصفي، المنهج استخدام تمّ : الدراسة منهج   
 محتوى بتحليل الباحث قام تعبير كراسة) 300( للدراسة الوصفية العينة بلغت: الدراسة عينة    

  . طالبة) 163( بلغت فقد التجريبية العينة أما فيها، وردت التي الموضوعات
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 لتحليل وأداة اإلبداعي، الكتابي للتعبير األساسية المهارات لتحديد استبانة: الدراسة أدوات
  . المقترح البرنامج إلى إضافة اإلبداعي، التعبير في الكتابية للمهارات واختباراً  المضمون،

 إحصائية داللة ذات فروق ثّمة أنّ  على النتائج دّلت البرنامج تطبيق بعد: الدراسة نتائج
 مهارات تنمية في المقترح البرنامج فاعلية أثبت ما وهذا التجريبية، المجموعة لصالح
  .  اإلبداعي الكتابي التعبير

  فلسطين في) 2002( الفليت دراسة 7.1.2
 الكتابي التعبير مهارات تنمية على اإلضافية القراءات في مقترح برنامج: الدراسة عنوان   

  . غزة بمحافظات السابع الّصف طلبة لدى
   تنمية على اإلضافية القراءات في برنامج أثر معرفة إلى الدراسة هدفت: الدراسة هدف   

  .غزة بمحافظات السابع الّصف طلبة لدى الكتابي التعبير مهارات
  . التجريبي المنهج الوصفي، المنهج استخدم: الدراسة منهج   
     األساسية الشافعي اإلمام مدرسة طالب من طالباً ) 40( الدراسة عينة بلغت: الدراسة عينة   

  .بغزة العليا
   مهارات لقياس واختبار الكتابي، التعبير مهارات لتحديد قائمة في تمثلت: الدراسة أدوات
  .الكتابي التعبير

     البعدي التطبيق لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج دلت: الدراسة نتائج  
  .الكتابي التعبير مهارات بعض تنمية في المقترح البرنامج فاعلية إلى يشير مّما
  األردن في) 2004( الخمايسة دراسة 8.1.2

 الصف طلبة لدى الكتابي التعبير مهارات لتنمية مقترح تعليمي برنامج بناء: الدراسة عنوان
  . األردن في ةالعامّ  المدارس في األساسي السادس
 للواء والتعليم التربية مديرية في أجريت التي دراسته، في الخمايسة وتناول: الدراسة هدف
  .األساسي السادس الّصف طلبة لدى الكتابي التعبير مهارات لتنمية تعليمياً  برنامجاً  الكورة،

  . التجريبي المنهج الباحث استخدم: الدراسة منهج   
  طالباً ) 60( منهم وطالبة، طالباً ) 122( من التجريبية الدراسة عينة وتكونت: الدراسة عينة   
  . العشوائية بالطريقة اختيارهم جرى طالبة) 62(و    
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 األول الجزء جزأين، من نوتكوّ  الكتابي، التعبير اختبار الباحث استخدم: الدراسة أدوات
 يكّلف الثاني والجزء الكتابي، التعبير لمهارات الطلبة امتالك مدى تقيس أسئلة شكلعلى 

 من مكّون تعليمي برنامج الثانية واألداة. المطروحة الموضوعات أحد في بالكتابة الطالب
  . الكتابي التعبير مهارات لتنمية وأنشطة تدريبات

  : اآلتية النتائج إلى الباحث وتوصل: الدراسة نتائج   
 الكتابي التعبير لمهارات السادس الّصف طلبة امتالك مدى في انخفاض وجود.  
 وكانت المجموعة، لمتغير تعزى الكتابي التعبير في الطلبة أداء في فروق ووجود 

  . التجريبية المجموعة لصالح الفروق
 والجنس البرنامج بين للتفاعل فروق وجود وعدم اإلناث، لصالح تعزى فروق ووجود .  

  األمريكية المتحدة الواليات في )Hajim,2004( هاجيم دراسة   9.1.2
Instructional Intervention for Pupils Written Composition by relating   

phases of planning to Revising . 
 مرحلتي بين الربط خالل من للتالميذ الكتابي اإلنشاء في تعليمي مدخل: الدراسة عنوان  

  ). التنقيح(والمراجعة التخطيط
 التخطيط بمرحلة المراجعة مرحلة ربط هدفه تعليمياً  مدخالً  الدراسة هذه تعدّ : الدراسة هدف
  . الموضوع لكتابة
: هي اإلنشاء موضوع لكتابة التخطيط مرحلة في ةمهمّ  نقاط أربع إلى ةاألهميّ  المدرس يولي

 تلميذاً  وثالثين اثنين من طلب المراجعة، مرحلة في والقارئ والقواعد، والغرض، ،المحتوى
 واالنتباه ،المكتوبة موضوعاتهم مراجعة العامة االبتدائية المدرسة في الرابع الّصف تالميذ من
 الكتابي اإلنشاء موضوعات نوع اختير دروس، سبعة وبعد. السابقة األربع النقاط إلى

 المدرسي الكتاب على تعتمد التي والمجموعة التجريبية، المجموعة ضمن التعزيزية والمظاهر
  . الباحث من مصمم بعدي واختبار قبلي اختبار وفق
 تلك على الكتابي اإلنشاء موضوعات في قاً تفوّ  التجريبية المجموعة أظهرت: الدراسة نتائج

 توجد ال هأنّ  من الرغم على القبلي، االختبار في المدرسي الكتاب على تعتمد التي المجموعة
 إلى إضافة المجموعتين، بين القبلي االختبار في الكتابي اإلنشاء موضوعات نوع في فروق
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. الكتاب على تعتمد التي المجموعة من أفضل للكتابة حافزاً  أظهرت التجريبية المجموعة أن
  .والمراجعة التخطيط مرحلتي بين لةالصّ  جهة من النتائج ونوقشت

   األردن في) 2009( وحمدان حمادنة دراسة  10.1.2
 الّصف طلبة لدى الكتابي التعبيري األداء تحسين في الحاسوب استخدام أثر: الدراسة عنوان 

  . باألردن المفرق في التاسع
 الكتابي التعبيري األداء تحسين في الحاسوب استخدام أثر معرفة إلى هدفت: الدراسة هدف  

  . باألردن المفرق في التاسع الصف طلبة لدى
اختيروا  التاسع الّصف طلبة من وطالبة طالباً ) 59( من الدراسة عينة تكونت: الدراسة نةعيّ  

  . عشوائياً 
  . التجريبي المنهج استخدم: الدراسة منهج 
  :أهمها من نتائج، عّدة عن الدراسة وأسفرت: الدراسة نتائج 

 التعبير أداء على التاسع الّصف طلبة درجات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 ذات فروق وجود وعدم التجريبية، المجموعة ولصالح ،التدريس لطريقة تعزى الكتابي
  .الجنس لمتغير تعزى إحصائية داللة

 ولصالح والجنس الطريقة بين للتفاعل تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود 
 ،الذكور عند الفروق تساوت بينما الذكور، لصالح الفروق وكانت التجريبية، المجموعة
  .الضابطة المجموعة في واإلناث

  السابقة الدراسات على التعليقثالثًا:  3
  تناولت معظم الدراسات السابقة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية في عّدة جوانب

) استخدمت الميزات التكنولوجية لبعض المعينات التعليمية في 2000: دراسة اللحام(منها
في استخدام استراتيجيات ) نّوعت 2000تطوير تعلم مهارات اللغة العربية، ودراسة الهواري(

استخدمت برنامج  )2004تقديم برامج الكمبيوتر لتنمية مهارات القراءة، ودراسة طه وقناوي(
 منديلاإلبداعية للتالميذ، ودراسة أبو  ئط المتعددة في تنميه مهارات القراءةقائم على الوسا

الكتابة، ودراسة مورغان قواعد تدريس بعض ) استخدمت ألعاب الحاسوب في 2006(
    ) التي سعت إلى دمج التكنولوجيا في األنظمة المدرسية. 2006(
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  إلى فاعلية بعض البرامج التعليمية القائمة على استخدام توصلت معظم الدراسات السابقة
 ) 2002في تنمية بعض مهارات اللغة العربية مثل دراسة الهواري (التكنولوجيا في التعليم 

ض بعض ) في إكساب أطفال الريا2003(، ودراسة أمين في تنمية مهارات القراءة واالستماع
اإلمالئي. وفعالية ي تنمية مهارات األداء ) ف2004المهارات اللغوية، ودراسة الجوجو (

، )2000(، ودراسة مسلم )2000قاسم ( بعضها في تنمية مهارات التعبير الكتابي مثل دراسة
  ).2004)، ودراسة الخمايسة (2002الفليت()، ودراسة 2001(ودراسة عبد الجواد 

 ما يمتاز به البحث الحالي عن الدراسات السابقة 

 تها أهميّ  يؤكد وهذا األساسي، التعليم مرحلة ف الرابع فيالصّ  الحالي البحث تناول
  .األساسية للمهارات بناء مرحلة باعتبارها

  ُّفي  التكنولوجيا دمج دور تناول ل بحث في حدود علم الباحثةأوّ البحث الحالي  يعد
 .األساسي الرابع فالصّ  تالمذة ىلد الكتابي التعبير مهارات تنمية فيالتعليم 

 الفصلخالصة 

   ،واألهمية ،والمشكلة ،قدمةحيث ورد فيه الم ،ًا بالبحثتعريفًا عامّ  الفصل هذا تضّمن    
نته واألدوات والمتغيرات، كما أوضح منهج البحث وعيّ  ،ضياتهوفر  ،البحث وأهداف

للدراسات السابقة العربّية  عرض إلى ، إضافةً المستخدمة في تطبيق البرنامج التعليمي المقترح
دمج التكنولوجيا بالتعليم أو استخدام تكنولوجيا معينة في واألجنبية والتي تناولت بعضها 

وأداة مع توضيح هدف ومنهج  التعبير الكتابيوتناولت بعضها اآلخر مهارات  ،عملية التعليم
السابقة من خالل كل دراسة على حدة، كما تضّمن الفصل تعليقًا على الدراسات  ونتائج

، وفي نهاية الفصل تّم عرض جوانب ختالف بينها وبين البحث الحاليتحديد أوجه الشبه واال
ه البحث قّدم تحديد ما إلىإضافة  ذا البحثاالستفادة من الدراسات السابقة في بناء أدوات ه

  من جديد. الحالي
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  مقدمة
 عصرنا الحالي تطورًا هائًال فيعّد سرعة التغير والتطور سمة العصر الذي نعيش فيه، ويشهد تُ   

فإّن متطلبات هذا  في مجالي العلوم والتكنولوجيا؛ ولذا المعلومات وتغيرات متالحقة خاصة
ه المعلومات التطور السريع في المعلومات والمعارف وثورة االتصاالت تتطلب ضرورة توظيف هذ

   .في مجاالت الحياة المختلفة
التربية فإّن مهمتها باتت هي  ولعّل أحد الطرق الرئيسة لمواكبة هذه التطورات العلمية السريعة

على التربية أّن يعّدوا إنسانًا يستطيع أن يتكيف مع ألّنه منوط بالقائمين  ؛ً اأكثر صعوبة وتحديّ 
  . هذا الواقع الجديد

، وتبعًا لكل هذه التعليم من أهم الميادين الذي يساهم بشكل كبير في بناء األجيالويعّد ميدان 
التعليمية فتغير دور المعلم من ناقل  تقنياتالموقف التعليمي بهذه الالمتغيرات تأثرت كل عناصر 

مستويات تالمذته ويرشدهم مسهل لعملية التعلم، فهو يصمم بيئة التعلم ويشخص  إلىللمعرفة 
تغير دور المتعلم نتيجة لظهور  إلىأدى ، مّما ويوجههم حتى تتحقق األهداف التربوية المطلوبة

 ،المناهج الدراسية أيضاً  نشطًا إيجابيًا، وتأثرتبل أصبح ، فلم يعّد متلقيًا سلبيًا هذه التقنيات
ائق وأساليب التدريس واألنشطة وشمل هذا التأثير عناصر المنهاج من أهداف ومحتوى وطر 

  . وأساليب التقويم
ضرورة دمج  إلىمع عملية مواكبة التطورات، وفي ضوء حاجات المجتمع السوري وتماشيًا 

دمج من خالل برامج التنمية المهنية على عملت وزارة التربية  السوريةالتكنولوجيا في المناهج 
  وتوسيع معارفهم ومداركهم.  ،وتحسين مهاراتهم ،تالميذالالتكنولوجيا في التعليم لتنمية قدرات 

أثر استخدام استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم الكشف عن  إلىولّما كان هذا البحث يسعى 
تناول استراتيجية دمج فسوف يتم  ،الّصف الرابع تالميذلدى في تنمية مهارات التعبير الكتابي 

المستخدمة في عملية التعليم، ومن ثم مهارات في التعليم باعتبارها االستراتيجية التكنولوجيا 
   التعبير الكتابي.

 التعليمكنولوجيا في دمج الت-أوالً 

  مفهوم تكنولوجيا التعليم .1
 ،والمعرفة العلوم من هيكل تطبيق على تقوم شاملة ةعمليّ  "بأّنها التكنولوجيا جلبرت فوعرّ     

في المجتمع"  عملية قيمة ذات أغراض لتحقيق النظم بأسلوب بشرية وغير بشرية موارد واستخدام
  ).22، ص2001(الحيلة، 

  هي: للتكنولوجيا أربعة ركائز وجود جلبرت ويرى  
  التكنولوجيا. مجال في تطبيقه يتم للتطبيق القابلة المنظمة المعرفة من هيكل وجود .1
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 أمثل. بشكل البشرية وغير البشرية الموارد استخدام .2

 للمصادر األمثل واالستخدام والمعرفة للعلم التطبيق يضمن الذي النظم مدخل استخدام .3

 األهداف. تحقيق إلى للوصول والموارد

 .اجتماعية غايات وتحقيق المشكالت بحل تتصل للتكنولوجيا محددة أهداف وجود .4
  )12، ص2008(إسماعيل،

وضعه تتبنى الباحثة التعريف الذي ، و تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم تكنولوجيا التعليم    
أّن تكنولوجيا التعليم "هي مجموعة متنوعة من األدوات  إلىالذي يشير  يوالموسو  عمار

الطالب، وتتضمن أجهزة الحاسوب وبرمجياته في غرف التعليمية التي ُتستخدم لتحسين تعلم 
كما تشمل مختلف األدوات التي تستخدم في التعليم والتعلم مثل: الكاميرات، الدراسة. 

الرقمية، وأجهزة تحديد المواقع، واآلالت ، والمساعدات الشخصية ومشغالت األقراص المدمجة
  .)57ص، 2014الحاسبة اإللكترونية"(عمار والموسوي،

  أهداف تكنولوجيا التعليم .2
) مجموعة من األهداف لتكنولوجيا التعليم وهي على 23- 20، ص2003، آ خميس(يشرح     

  النحو اآلتي:
 مشكالتها. وحل والتعلم التعليم عملية تحسين 

 وذلك عن طريق تقديم التعليمية، والخبرات التعليم نقل وصعوبات مشكالت على التغلب 

 تالميذبحياة ال المرتبطة بالمثيرات ةوغنيّ  وظيفية ومتنوعة متعددة تعليمية ومواقف خبرات

 .وخارجها المدرسة داخل

 الدراسة  حجرات في توفيرها المعلم يستطيع ال التي والمثيرات والمواقف، الخبرات تقديم
 ومتنوعة. متعددة تعلم مصادر باستخدام وذلك العادية،

 كالسينما  حديثة أخرى بوسائل المباشرة الخبرات عن بديلة ومواقف خبرات تقديم
 والحاسوب. والتلفزيون

 والمكان الزمان بعدي مشكلة على التغلب. 

 الكبيرة. األعداد تعليم 

 طريق عن وذلك التعلم، ومصادر التعليمية والتجهيزات الكفاءة نقص مشكلة على التغلب 
الجماهيرية  التعليم وسائل طريق عن النموذجية الدروس وتقديم الكفاءات، هذه نشر·

 الحاسوب. وشبكات الصناعية األقمار وشبكات كالتلفزيون

 توفير المصادر طريق عن تفكيرهم وتشتت ،تالميذال تفكير شرود مشكلة على التغلب 
 .تالميذال انتباه وتثير تجذب التي المتعددة
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 بطريقة المناهج عرض يمكن حيث والمقررات المناهج، تضخم مشكلة على التغلب 
 .التعليمي والتلفزيون والفيديو التعليمية الرسوم

 على والمعلمين ومطوريه التعليم مخططي تساعد التعليم فتكنولوجيا ؛للتعليم التخطيط 
 التعليمي للموقف ينظر الذي المنظومات أسلوب باستخدام وكفء فعال تعليم تصميم

 محددة. تعليمية أهداف لتحقيق العناصر متكاملة كمنظومة واحدة

 للتعليم  برامج تصميم طريق عن ذلك ويمكن والبطالة الدراسي، التسرب مشكالت عالج
 بعد. عن والتعليم المفتوح التعليم مثل البديل

 مفهوم دمج التكنولوجيا في التعليم .3

 استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض التعليم هو موضوع قائم بذاته،إّن    
وتوظيفها بشكل فاعل وبّناء في العملية التعليمية يسهم في تحسين العالقة بين المعلم 

تكنولوجيا التعليم هي عملية منهجية منظمة ّن يد من دافعيتهم وتشويقهم، حيث إ، ويز والمتعلمين
 إلى، وتستخدم جميع الموارد المتاحة للوصول عملية التعليم وتنفيذها وتقويمهاتشمل تصميم 

دمج التكنولوجيا في التعليم ال يختلف كثيرًا في مدلوله عن التعليم و  تعليم أكثر فاعلية وكفاية.
اإللكتروني، فهو يعني االستفادة من التكنولوجيا الحديثة أو توظيفها في خدمة العملية التعليمية 

  لتلميذ.حيث تخدم المعلم واب
مج التكنولوجيا في التعليم بأّنه: "التوظيف الهادف والمنظم من ) د2010ف (العبد اهللا، ويعرّ    

نظومة التعليمية من أجل رفع مستوى هذه المقبل المعلم للمستحدثات التكنولوجية في المنظومة 
   ).183، ص2010وزيادة فاعليتها وكفايتها" (العبد اهللا،

  أّما أساليب ومجاالت دمج التكنولوجيا في التعليم يمكن تصورها في المجاالت اآلتية:
 ):برامج الحاسب المختلفة، ومنها Word، Access، Excel، Power point( 

  األقراص المدمجة وCD   

 ) الشبكة المعلوماتيةInternet) ((Rendys.Earle, 2002,p13   
  التعليم توفير ما يأتي:تتطلب عملية دمج التكنولوجيا في 

  ،تالميذوالبرامج التي تيسر وصول الالبنية التكنولوجية التحتية والربط الشبكي واألجهزة 
 لإلنترنت وأدواتها وتطبيقاتها المختلفة.

 والبنية التكنولوجية. تالميذمين والالدعم الفني للمعل 

  إلكترونية من بينها مناهج دراسية تحتوي نشاطات تعلم يعتمد تنفيذها على مصادر
 مواقف مدمجة في المنهج.

 .مصادر معلوماتية إلكترونية ترتبط بمحتوى المناهج ونشاطات التعّلم 
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  تبني أو تكيف معايير تكنولوجية لتوجيه جهود دمج التكنولوجيا في التعليم وقياس
  .)9، ص2007الصالح، ( مستويات هذا الدمج

: رئيسين) منتوجات تكنولوجيا التعليم في نوعين 17-15، ص2003، ب خميس(ُيصنف   
  التعلم، وعمليات التعليم: مصادر

، فرادى أو تالميذلة قادرة على نقل التعلم للمنظومات تعليمية كام هيمصادر التعلم:  .1
مع بعضها البعض؛ لتحقيق أهداف تعليمية،  باالشتراكأم  بمفردهاجماعات، سواء كانت 

 أربعة أنواع رئيسة، هي:  إلىالمصادر  وُتصنف هذه

 .األفراد  
 .الوسائل التعليمية  
 .البيئات التعليمية  
 .األساليب التعليمية 

  عمليات رئيسة لمجال تكنولوجيا التعليم: هناك ستعمليات التعليم:   .2
: وهو تحديد ما ينبغي تعّلمه، عن طريق دراسة الفجوة أو Analysis التحليل .2.1

 كائن وما ينبغي أن يكون، وتقديم الحلول المقترحة لسد هذه الفجوة.الثغرة بين ما هو 

: وهو عملية تحديد الشروط والمواصفات الكاملة للعمليات Design التصميم .2.2
 والمصادر، والتي تضع في االعتبار جميع العوامل المؤثرة في عمليتي التعليم والتعلم.

مصادر تعلم  إلى: وهو عملية تحويل المواصفات Development التطوير .2.3
والنهائي  ،والتقويم البنائي، ويشمل التطوير عمليتي اإلنتاج ،ملموسة جاهزة لالستخدام

 للمنتوج.

عمليات والمصادر، : ويهتم هذا المكّون بعملية توظيف الUtilizationاالستخدام .2.4
 لتحقيق أهداف تعليمية محددة.معها في المواقف التعليمية الحقيقية  تالميذوتفاعل ال

: ويتضمن هذا المكّون عمليات التخطيط، والتنظيم، Management اإلدارة .2.5
والتنسيق، والمراقبة، والتحكم، واإلشراف على برامج ومشروعات التصميم والتطوير 

 التعليمي، وٕادارة مصادر التعلم.

فاعلية عمليتي الحكم على كفاءة و  إلى: ويهدف هذا المكون Evaluationالتقويم .2.6
التعليم والتعلم (المصادر والعمليات)، من خالل استخدامها في المواقف التعليمية 

 الحقيقية.
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  التعليم تكنولوجيا لطبيعة المميزة الخصائص .4
) مجموعة من خواص تكنولوجيا التعليم، وهي على 20- 18، ص2003، آ خميس(يعدد   

  النحو اآلتي:
 تحقيق إلى يسعى بأنه علم أيّ  يتميز :متخصص أكاديمي علم التعليم تكنولوجيا .4.1

 وعلم تكنولوجيا التعليم ،فيها بها والتحكم والتنبؤ الظاهرة رئيسة هي: أهداف ثالثة

 .الثالثة األهداف هذه تحقيق إلى يسعى

 توليفة وهذا األسلوب :والفريد المميز األكاديمي أسلوبه له علم التعليم تكنولوجيا  .4.2

 ،وحل المشكالت العلمي التفكير أسلوب وتوظيف ،النظم مدخل على أساساً  تقوم
 والتحكم فيها. بها والتنبؤ وحلها وفهمها التعليمية المشكالت لدراسة التجريبي والمنهج

 على أساساً  بمعنى أنه يقوم :Applied Fieldتطبيقي علم التعليم تكنولوجيا  .4.3
العملية المناسبة  الحلول إليجاد عملية مواقف في والنظريات المفاهيم تطبيق

 للمشكالت.

 :Interdisciplinary fieldواألصول  النشأة متعدد بيئي تكنولوجيا التعليم علم  .4.4
لم يثبت من أصل أو مجال علمي واحد محدد الهيئة والكينونة ويتدفق أنه  بمعنى

مجاالت علمية  إلىأصول نشأته ًا نفس الخط الواحد، وٕانما ترجع متطورًا متبع
 متعددة ومتباينة.

 النشط والتفاعل الحركة بمعنى أّن حالة :Processتكنولوجيا التعليم عملية  .4.5

 هذه كانت سواء المنظومة التعليمية مكونات بين المتداخلة والعالقات المستمر

 .مصدرًا تعليمياً  درسًا، أمأم  ،وحدة أم ،ً امقّرر  أم منهجًا كامالً  المنظومة

 ،مثاليات تتناول فهي ليست حالة مثالية :ومنتجة وبّناءة هادفة التعليم تكنولوجيا  .4.6
 بالتعرف الواقع من تبدأ وهي ،الحقيقية مشكالته وحل التعليم تحسين إلى تهدف ولكنها

 باستخدام الواقع إلى وتطويرها، وتنتهي لها المناسبة الحلول وتصميم مشكالته على

 بسكنات أعراض المشكالت تعالج ال التعليم وتكنولوجيا ،فيه وتوظيفها الحلول هذه

 التعليم الحقيقية مشكالت في المباشر البحث من تنبع ولكنها ،قائمة المشكالت وتظلّ 

 .لها المناسبة العالجية الحلول وابتكار المشكالت تلك وتحليل

فال تتوقف  والعمليات: المصادر استخدام توظيف وعملية علم التعليم تكنولوجيا .4.7
 بل ،للتعلم كمصادر التعليمية المنظومات إنتاج من االنتهاء عند تكنولوجيا التعليم

 لتحقيق الفاعل بالشكل الحقيقية التعليمية المواقف في استخدامها توظيف إلىتسعى 

 تحسين في التعليم تكنولوجيا منتجات من المثلى االستفادة ألن ،المحددة األهداف



	للبحث الفصل الثاني                                                    اإلطار النظري
 

 
34 

 استخدام إساءة يؤدي وقد ،لها الجيد على االستخدام تعتمد وفعاليته التعليم كفاءة

 .ككل التعليمة بالعملية اإلضرار إلى المنتج

 تصميم في بالّرغم من مراعاة الدقة ذاتيًا: ومتطورة مرنة التعليم تكنولوجيا .4.8

 صناعة كونها بحكم مستوى الكمال إلى تصل فلن وتطويرها التكنولوجية المنظومات

 والقابلية المنظومات بالمرونة هذه تتصف أن بدّ  ال ،ويخطئون يصيبون والبشر بشرية

 .والتطوير للتعديل

 ومسؤولياتها وأخالقياتها أصولها قواعدها لها مهنة :مستقلة مهنة التعليم تكنولوجيا .4.9

 تتحدد في أنها: المتدرجة وظائفها ولها

 التجهيزمثل:  محددة مساعدة بوظائف يقوم الذي الشخص والمساعد: ه 

  وليس مسؤوًال عن أي شيء في اإلنتاج. والطباعة
 اإلنتاج عمليات في واالشتراك فنية بوظائف يقوم الذي الشخص الفني: هو 

  .ككل اإلنتاج عن مسؤوليته ودون التطوير أو والتقويم ،كالتصميم
 .االختصاص: وهو المسؤول عن عمليات التصميم واإلنتاج ككل 

  التكنولوجيا في التعليمأهمية دمج  .5
ة التي يمكن تحقيقها من خالل هناك عدد من األهداف التربوية واالقتصادية واالجتماعية المهمّ   

استخدام التكنولوجيا في عمليتي التعليم والتعلم، وال يمكن تحقيق مثل هذه األهداف بدون توفر 
ويشمل ذلك دمج التكنولوجيا مدى من الظروف التي تحسن احتمالية تحقيق الفوائد المرجوة، 

بشكل صريح وواضح في المنهج وفق أساليب التقويم المستخدمة، وبالطبع ال يمكن تطبيق 
أساليب التقويم المطورة ما لم يكن الوصول للمصادر التكنولوجية الالزمة لتحقيق األهداف متاحًا 

تخدام التكنولوجيا مالم يكن   للجميع، وكذلك فإّن المعلمين لن يعطوا الوقت والجهد الالزمين الس
 Erekson and)تحقيقها.  إلىاستخدامها موثقًا ضمن المخرجات التي يسعى النظام التربوي 

Shumway, 2006, p.p28-30)  
) أن أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم تكمن فيما 21، ص2004وآخرون،  ويرى (عبد السميع

  يلي: 
 تكنولوجيا التعليم على استثارة اهتمام التلميذ وٕاشباع حاجاته للتعلم. تساعد  -

 مّما يجعله أكثر استعدادًا للتعلم. تساعد على زيادة خبرة التلميذ  -

 تساعد على إشراك أكبر عدد من حواس التلميذ في عملية التعلم.  -

 تها. تساعد على تفادي الوقوع في اللفظية وهي الكلمات التي تختلف في دالال -
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فتراعي تعمل على تقديم المادة التعليمية للتالميذ بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم  -
 ). 26، ص1997محمد، (الفروق الفردية وتؤكد على مبدأ التعلم الذاتي وتفريد التعليم 

 ). 163، ص2007تحقق مبدأ التفاعل بين التلميذ وبين الوسائل المعروضة (فتح اهللا،  -

الوقت والتكلفة وتسرع في عملية التعلم، وتنقل التالميذ إلى خبرات واقعية تقلل من  -
، 2008(الجقندي، دور وظيفي في حياتهم مرتبطة بحياتهم وبذلك يكون للتعليم

 ). 343-342ص

) أن أهمية دمج التكنولوجيا تكمن في كونها 50-46، ص2005يرى (زيتون، في حين   
كالت التعليمية، منها مشكلة عدم قدرة المناهج على قدمت حلوًال عملية لعديد من المش

ألكبر مالحقة التطورات والتغيرات المتسارعة في العلوم والمعارف، وتوفير الفرص التعليمية 
قدرة التكنولوجيا التعليمية ) 21- 20، ص2006عدد ممكن من األفراد. ويضيف (سالمة،

ائل المعلم، ومشكلة األمية، وتطور وسعلى حل مشكلة تطور فلسفة التعليم وتغير دور 
ا خلق ممّ التعليمية، ونقص أعضاء هيئة التدريس، اإلعالم، وانخفاض الكفاءة في العملية 
        على مواجهتها. تحديات للمدرسة والتربية ساعدت التعليم 

  راحل دمج التكنولوجيا في التعليمم .6
  يمر بها المعلم وهذه المراحل: تمر عملية دمج التكنولوجيا في التعليم بخمسة مراحل   
  مرحلة التكييف  3.6مرحلة التبني         2.6مرحلة الدخول        1.6  
  مرحلة اإلبداع  5.6مرحلة المالءمة       4.6  
  وفيما يلي عرض لهذه المراحل:   

   مرحلة الدخول: 1.6
   وفي والسبورة، الكتاب مثل البسيطة األجھزة على التكنولوجيا استخدام يقتصر المرحلة ھذه في  

إذا حاول المعلم االنتقال إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فإّنه سيواجه العديد من هذه المرحلة 
يجب أن المعوقات مثل كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا وٕايجاد الوقت الكافي الستخدامها، لذلك 

المعلمون على التدريب الكافي الستخدام هذه األجهزة وتوفير الوقت الكافي للتحضير  يحصل
  الجيد والتواصل مع معلمين لديهم الخبرة في مجال استخدام التكنولوجيا في التعليم. 

   مرحلة التبني: 2.6
يستخدم هذه  يستخدم المعلم في هذه المرحلة التكنولوجيا بشكل بسيط كما أنه يحاول أن  

التكنولوجيا في دروسه اليومية مثل تدريب المتعلمين على كيفية استخدام لوحة المفاتيح وتشغيل 
  األجهزة لكنه ما زال في هذه المرحلة غير قادر على حل المشاكل الفنية التي يمكن أن تظهر. 

   مرحلة التكييف: 3.6
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في هذه المرحلة يتم دمج التكنولوجيا في التعليم ولكن الطابع العام للحصص هو اإللقاء   
ومعالج الكلمات وقواعد البيانات. يكون التركيز في هذه ويستخدم المتعلمين البرمجيات الجاهزة 

المرحلة على كم إنتاج المتعلمين ويكون المعلمون قد وصلوا إلى مرحلة في استخدام الحاسوب 
  يساعدهم على توفير الوقت.  حيث
  مرحلة المالءمة: 4.6

ويشجع أيضًا المتعلمين في هذه المرحلة يصبح استخدام التكنولوجيا بدافع شخصي من المعلم   
للتالميذ، ولكنه وتدخل في صلب دروسه اليومية ويستخدمها إليصال المعلومات  على استخدامها

  ال يزال يحتاج للمساعدة من ذوي الخبرة أو العاملين في نفس المجال. 
  مرحلة اإلبداع: 5.6
يصل المعلم في هذه المرحلة إلى القناعة التامة بجدوى استخدام التقنيات في التعليم، فيعمل   

التواصل مع المختصين . ويقوم بعلى تحقيق األهداف المرجوة من استخدام التكنولوجيا في التعليم
إلى إنجاز المشاريع تالميذفي هذا المجال ويطلب المساعدة من وقت آلخر ويميل إلى تشجيع ال

ويحثهم على العمل الجماعي، كما يحاول المعلم تطوير نفسه في هذا المجال من خالل التعلم 
 (صيامولوجيا من استخدام هذه التكنالذاتي والدورات التدريبية للوصول إلى درجة التمكن 

  ).312-309، ص2012وآخرون، 
  عوامل نجاح دمج التكنولوجيا في التعليم .7
 إلىفيه أننا في عصر يتميز بالتطور العلمي والتكنولوجي السريع، الذي أدى  مّما ال شكّ   

تغير كبير في حياة المجتمعات  إلىى إحداث ثورة معرفية في شتى المجاالت، الذي بدوره أدّ 
وطبيعة مشكالتها وأهدافها ونظرًا لذلك كان من الطبيعي أن يلحق التغيير والتطوير بالمؤسسات 
التربوية وأهدافها وتطلعاتها، ومّما الريب فيه أن العملية التربوية وخاصة في هذا القرن قد شهدت 

يس ووسائل االتصال التعليمية والتكنولوجية، ق التدر ائتطورًا كبيرًا في مجال تطوير المناهج وطر 
الجامعية يعّد أمرًا أم فوجود واستخدام التكنولوجيا الحديثة سواء في مراحل التعليم الدنيا والعليا 

 ولكي تؤدي هذه المؤسسات دورها وتحقق أهدافها على أكمل وجه البّد من ،ضروريًا وأساسياً 
انتباههم ومشاركتهم مع آبائهم في عملية التطوير،  وجذب تالميذالعمل على إثارة اهتمام ال

وٕاعطاء المعلم الحق في تصميم البيئة التعليمية باستخدام أو بدون استخدام التكنولوجيا 
الحاسوبية، والحرية والوقت الكافيين لتنظيم تدريس المنهاج باستخدام التكنولوجيا، وآخذًا في 

أثناء فترة إعداده بالخبرات  في ي عملية تطوير، وتزويدهاالعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في أ
والمهارات المتعلقة بمحتوى المناهج الجديدة من حيث إنتاج واختيار واستخدام الوسائل المناسبة 
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د به المعلم والكفايات المتعلقة بتوظيف وتكامل الوسيلة التعليمية لهذا المنهاج بما يجب أن يزوّ 
  واألساليب التدريسية المستخدمة.مع المنهاج ومع الطرق 

  قات دمج التكنولوجيا في التعليممعوّ  .8
على الّرغم من الفوائد الكبيرة، واألهمية البالغة لعملية دمج التكنولوجيا، إّال أنه ثّمة معوقات   

وذلك من خالل عدم تقبل األفراد ّدمًا بطيئًا، كبيرة يمكن أن تعترض هذه العملية وتجعلها تأخذ تق
أم كانوا معلمين، لذلك فإن هذه العملية لن تكون مفهومة إّال  تالميذرات التغير سواء أكانوا هالم

  ألهمية استخدام الحاسوب. ،في حالة واحدة هي أن يكون هناك تقبل وفهم من المعلمين
بعض هذه المعوقات التي تشمل التقنيات  إلى(Byron,1995, p.p385-390) وقد أشار بايرون  
وكذلك اتجاهاتهم نحو استخدام الوسائل التكنولوجية في  ،تالميذالواضحة لدى المعلمين والير غ

أّن المعوقات تتركز في  :فيرى (Faison, 1996, p.p57- 59) العملية التعليمية، أّما فايسون
 ,Hardy, 1998) التدريب غير الكافي لبناء الثقة بمهارات الحاسوب بفاعلية، في حين أن هاردي

p120) أن الدعم التقني من قبل الحكومات يشكل عائقًا كبيرًا لفاعلية استخدام  إلىتوصل
أن عدم توفر البرمجيات  إلىأشار  (Jaffee, 2001, p110) التكنولوجيا في التعليم، كما أّن جفي

من المعوقات، أّما هي من ض تالميذمية والمتناسبة مع مستوى الالكافية والمالئمة للعملية التعلي
وقت كبير  إلى) فقد توصل بأّن دمج التكنولوجيا في التعليم يحتاج Alessi,2001,p102أليس(

عدم خبرة  إلىللتخطيط والتحضير فالمعلمين مثقلين بالحصص والجداول التدريسية إضافة 
  المعلمين بتشغيل األجهزة والبرمجيات وكيفية التعامل معها. 

أّن العقبات األساسية في دمج التكنولوجيا في العملية  إلى(George, 2000, p.p56-61) ويشير  
وجد أن العوامل التي يمكن أن تشجع أو  كما ،الماليةالتعليمية هي نقص الخبرة، الوقت، والموارد 

على ثالثة عوائق رئيسة هي النقص  تمنع من استخدام الوسائل المرئية في التعليم والتعلم تعتمد
  في األدوات والوقت والمعرفة.

من خالل عرض بعض المعوقات التي تحول دون دمج التكنولوجيا في التعليم يمكن العمل   
قبل الخدمة تشمل برامج إعداد ، فعلى مواجهتها، وذلك من تدريب المعلمين قبل الخدمة وأثنائها

تكنولوجيا التعليم، وأثناء الخدمة من خالل عقد دورات لبرامج المعلمين على مقرر أو أكثر حول 
تدريبية قصيرة ومكثفة ومتكررة على أن يشترط في هذه البرامج الكفاية والفعالية، وأن تشمل على 

توفير المتطلبات  وأيضاً  ،متخصصونموضوعات نظرية وعملية، ويقوم بالتدريب فيها أساتذة 
 وجيا في التعليم، وتشمل إنشاء البنية التحتية للمشروع، وتوفيرالمادية الالزمة لدمج التكنول

التجهيزات التكنولوجية الالزمة في بيئة صفية مزودة بكل الوسائل الضرورية والتقنيات اإللكترونية 
   مصادر المعلومات. إلىالتي تسمح بالوصول 
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التعبير الكتابي ومهاراته –ثانيًا   

  مهاراتها) -خصائصها-اللغة العربية(أهميتها 1
التفاهم فهي أداة  ،تحظى الّلغة العربية باهتمام الكثير من الباحثين؛ وذلك لدورها العظيم  

، ووسيلة الفهم والرباط القومي لوحدة األمة العربية، ومقياسها على مدى تحّضر هذه والتعبير
  ب الروحي.األمة ورقيها، وأداة للتوجيه الديني والتهذي

وهي إحدى الّلغات السامية التي امتازت من بين سائر لغات البشر بوفرة َكِلِمها، وتنوع   
أساليبها، وعذوبة منطقها، ووضوح مخارج حروفها، فهي أّدق الّلغات تصويرًا لما يقع تحت 

، أكثر رسوخاً الحس، وأوسع تعبيرًا عّما يجول في النفس، وقد نزل القرآن الكريم بلسانها فجعلها 
  غات.وأشّد بيانًا، وبفضله صارت أبعد اللّ 

  اللغة  أهمية 1.1
  ).17، ص 2003أبو العينين، (غة بأّنها:تكمن أهمية اللّ   
وأول مصادرها كتاب اهللا المنزل باللسان العربي  ،ة بالغة في فهم مقاصد الشريعةأهميّ  لها"

وتفاهمًا، من مجتمع تسوده  تماسكًا ووحدةً فالمجتمع الذي تسوده لغة واحدة هو أكثر  المبين.
 إّن الّلغة مخزن لقيم الجماعة، وأخالقها وعواطفها، وتاريخها.  :لغات عّدة، وكما قال بعضهم

واضح من معالم هوية الناطقين بها، وهي الوجه  علمعامل مهم من عوامل الوحدة ألهلها، وم -
 عن ثقافة المجتمع.  رالمعبّ 

ور والرموز واألخيلة واألنشطة التي تحمل كل النواتج الذهنية من الصّ  وعاء المعارف والعلوم -
 العقلية الصادرة عن الفكر. 

  ".أيسر وسيلة لدى األفراد والجماعات في التعبير عن حاجاتهم، والتفاهم فيما بينهم -
  خصائص الّلغة العربية  2.1

  :تتميز اللغة العربية بعّدة خصائص منها  
 لّصوتية.لغة متميزة من الناحية ا  
 .تتميز بظاهرة الترادف  
 .لغة يرتبط فيها الّصوت بالمعنى  
  لغة مرنة تتمثل مرونتها في االشتقاق، واستخدام المصدر الّصناعي، وقبول بعض

خيلة بصورتها التي هي عليها، أو من خالل تعريبها، واستخدامها للنحت، الكلمات الدّ 
  واالستخدام المجازي.

 .لغة اشتقاق وٕاعراب  
  تتغير فيها الدالالت بتغير بنية الكلمة.لغة  
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  32-31ص، 2006المصري،(والمدنية مز لوحدة عالم اإلسالم في الثقافة ر.(  
  مهارات الّلغة العربية  3.1

بالمعنى العام  اإّنه ،الرئيسة) قبل الحديث عن المهارات Skillالبّد من توضيح معنى المهارة(  
على ذلك تكون المهارة الّلغوية استعدادًا  معين". وبناءً استعداد موروث أو مكتسب للقيام بنشاط "

  ).56، ص2002(عمار، "موروثًا أو مكتسبًا للقيام بنشاط لغوي معين
 في أثناء الكتابة؛ تالميذاألداءات التي يقوم بها ال مجموعة من" :تعّرف المهارة اللغوية بأّنها  

  ).99، ص1994لتكون كتاباتهم دقيقة وصحيحة ومترابطة" (صالح، 
المتعلم القدرة على االتصال اللغوي السليم،  كسابإساسي لتعليم الّلغة العربية هو إّن الهدف األ  

ى أن يكون بين متكلم ومستمع، أو بين كاتب وقارئ (الهاشمي والعزاوي، وهذا االتصال ال يتعدّ 
  ).13، ص2005

جية تعليم اللغات تمّيز أربع مهارات رئيسة في تعلم لغة ما واستعمالها هي:( االستماع) ومنه"  
المهارتين األوليين تخّصان الجانب الشفوي والمهارتين  و(التكلم) و(القراءة) و(الكتابة). إنّ 

االستماع والقراءة) تؤمنان الفهم الشفوي (منهما  نواثنتا ،الكتابياألخريين تخّصان الجانب 
  .التكلم والكتابة) تؤمنان التعبير الشفوي والكتابي(والكتابي واالثنتان األخريان 

على الجمع بين المهارتين الشفويتين  رّ التعليم المعاصر يص أنّ  إلىومن المفيد أن نشير   
 نواالستماع. فمالشفوي بين السَّماع  من التمييز في مهارة الفهم الكتابيتين. والبدّ والمهارتين 

ذلك ما  لانتباهنا. مثا، دون أن تجذب خالممكن أن نسمع أصواتًا ونحن نقرأ أو نتحادث .... إل
السماع هذه  ةالدرس. وحاليجري في غرفة الّصف (أصوات السيارات في الشارع) في أثناء شرح 

الفهم الشفوي هو االستماع الذي يقتضي تركيز االنتباه  الشفوي. إنّ ليست ما نعنيه بالفهم 
 ).56، ص2002(عمار، "وتوجيهه نحو الموضوع المراد فهمه

  مهارة الكتابة 1.3.1
أداة من أدوات التعبير وترجمة األفكار التي تعمل في عقل اإلنسان، ووسيلة أداء "الكتابة هي   

  ).119، ص2005ائلي، (الدليمي والو  بين األفراد، والجماعات، واألمم" مهمة
أداء منظم يعّبر به الفرد عن أفكاره، ومشاعره، وأحاسيسه المحبوسة في نفسه، وتكون "وهي 

شاهدًا ودليًال على وجهة نظره، فضًال عن سبب حكم الناس عليه" (عبد الهادي وأبو 
  ).197، ص2003حشيش،

مثل القراءة مهارة مرجأة إذا ما قورنت  ةوالكتاب ،الكتابيويمكن تعريفها إجرائيًا بأّنها التعبير "  
االستماع والكالم)؛ ألّنها تتطلب نضوجًا عضويًا: حسياً حركيًا، (بمهارتي االتصال الشفوي 

مهارة  اإّنه ،ومبرمجوتعّلمها يتم مثل القراءة ضمن إطار مدرسي منظم  وعقليًا متأخرًا نسبيًا.
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فلها مجاالتها ومواطن استعمالها، ولها فعاليتها أن تغني عنها أّية مهارة أخرى؛  نال يمكرئيسة 
  ). 151، ص2002عمار،( "حفظ تراث األمة أدبًا وعلمًا وفّناً  إلىإّنها السبيل  ،وضروراتها

  )، وهي كاآلتي:49، ص2001طعيمة، (أهم مجاالت فن الكتابة ما ذكره  نم  
 .كتابة مذكرات مختصرة حول أحداث معينة 

  والكتب.تلخيص بعض الموضوعات 

 .اإلجابة عن األسئلة الكتابية 

 في المدرسة. تالميذكتابة موضوعات التعبير التي يكّلف بها ال 

 .ملء االستمارات والطلبات الرسمية لجهات معينة 

  أنواع الكتابة 2.3.1
 إلىحين نعتمد وظيفة الكتابة معيارًا تصنيفيًا يمكننا أن نقسم الكتابة "أننا  )2002( عماريرى   

  ثالثة أنواع هي:
الكتابة من ، و الكتابة من حيث هي تعّلم لقواعد الخطّ و  ،الكتابة من حيث هي تعّلم لقواعد اإلمالء

  .)158، ص2002(عمار،"عن الفرد حيث هي تعبير
ة، هذه األهميّ  إلى) 263، ص2002البجة، (وللكتابة أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وقد أشار  

 يلي:والتي تتمثل فيما 

 .الكتابة شرط أساسي لمحو أمية المواطن، وهي جزء أساسي للمواطنة  
 .تعّد وسيلة فعالة بين الناس  
 .تعّد الكتابة وسيلة لتعبير الفرد عن نفسه 

  الكتابة وسيلة من وسائل االتصال عن طريقها يستطيع التلميذ أن يسجل الوقائع
األهمية، أصبح تعليم الكتابة وتعّلمها يمثل عنصرًا  هلآلخرين. ولهذوالحوادث ونقلها 

 أساسيًا في العملية التربوية. 

  التعبير 2
 مفهوم التعبير .1.2

عبر الرؤيا يعبرها: فسرها وأخبر بما  ) من529 ص، 3، ج1999جاء في معجم لسان العرب (  
الضمير من  يما فر عما في نفسه: أعرب وبين بالكالم. والعبارة ما يبين يؤول إليه أمرها. وعبَّ 

 الكالم.

ؤيا تعُبُروَن)) (يوسف:   ) أي تفسرون.43وورد في محكم التنزيل ((إن ُكنُتم ِللرُّ

ويبدو أن مصطلح (التعبير) لم يكن معروفًا عند العرب بمعناه االصطالحي الحديث (اإلفّصاح  
  والبيان) بل ورد بمعنى التفسير.
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  .لمفهوم التعبيرلعديد من الباحثين تعريفات كثيرة تناول ا
قدرة اإلنسان عن اإلفصاح عن أفكاره " :بأّنهالتعبير ) 44، ص2006المصري، (عّرف فقد 

   ."ومشاعره، وحاجاته بلغة راقية وموجزة
شفهيًا أو كتابيًا عّما يجول في خاطر اإلنسان من  اإلفصاح :بأّنه إجرائياً  التعبير تعريف يمكن

  أفكار ومشاعر.
  التعبير أنواع  2.2

  عّدة أقسام تبعًا للوسيلة التي يؤدي بها، والغرض الذي ينشأ من أجله: إلىينقسم التعبير 
 من حيث الوسيلة أو الشكل الذي يؤدي بهأوًال:  1.2.2

  قسمين هما:  إلىوينقسم 
 التعبير الشفوي(الشفهي)  1.1.2.2

 وأفكاره، آراءه، المتكلم ينقل حيث والحديث، المشافهة طريق عن يتم الذي التعبير" هو  
  ).196، ص1999زقوت،( "اآلخرين إلى ومشاعره وأحاسيسه

والتعبير الشفهي أكثر استعماًال من التعبير الكتابي، فهو أداة االتصال السريع بين األفراد، 
ا يجول ر عمّ والتفاعل مع البيئة المحيطة بهم، ويعتبر هذا التعبير مرآة النفس؛ وذلك لكونه يعبّ 

  عنها الفرد شفهيًا.ر في الوجدان من خواطر يعبّ 
من هنا يأتي االهتمام بالتعبير الشفهي في الخطة الدراسية، ومجاالت التعبير الشفهي مجاالت   

  ):203، ص2003عاشور والحوامدة،(واسعة من أمثلة هذه المجاالت ما ذكره 
 رها المعلم أو ال التعبير عن الّصور المختلفة عن طريق  ورأو الصّ ، تالميذصور يحضِّ

 الموجودة في بداية الدروس.

 .التعبير الشفهي في دروس القراءة المتمثل بالتفسير وٕاجابة األسئلة والتلخيص 

 زياراتهم، رحالتهم، أعمالهم.تالميذالنشاطات التي يقوم بها ال الحديث عن ، 

 .الحديث عن أعمال الناس ومهنهم في المجتمع  
 التعبير الكتابي  2.1.2.2

عن نظيره التعبير  لال يقن أهم أنواع النشاط اللغوي، وهو في األهمية التعبير الكتابي م عدُّ ويُ   
الشفهي، فمن دونه قد تندثر كثير من ثقافات األمم وتراثها، ومن دونه ال يستطيع فرد أو شعب 

  ا أنتجه عقول اآلخرين واألمم األخرى. أن يفيد ممّ 
 المترجمة ألفكارهم بعبارات سليمة تخلو منقدرة التالميذ على الكتابة  "الكتابي: ويقصد بالتعبير 

األغالط بقدر يتالءم مع قدراتهم الّلغوية، ومن ثم تدريبهم على الكتابة بأسلوب على قدر من 
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الجمال الفني المناسب لهم، وتعويدهم على اختيار األلفاظ المالئمة، وجمع األفكار، وتبويبها، 
  .)313، ص1999" (البجة، وتسلسلها، وربطها

القصص  وتلخيص والمقاالت، واألخبار، الرسائل كتابة: منها للتعبير الكتابي صور عديدة
 واليوميات، والتقارير، المذكرات، القصص، وكتابة وتأليف المسموعة، أو المقروءة والموضوعات

  ).166، ص1995ذلك (الركابي، وغير
 يًا: من حيث الغرض أو الموضوعثان 2.2.2

  قسمين هما: إلىوينقسم  
 التعبير الوظيفي 1.2.2.2

 ،التعبير الذي يؤدي وظيفة لإلنسان في مواقف حياتية" :ه) بأنّ 24، ص2006(الهاشمي، عّرفه   
ة على المعنى من غير إيماء أو تلوين، فهو الذي تقتضيه ضرورات الحياة وفيه تكون األلفاظ دالّ 

 ."المختلفة، ويستدعيه التعامل مع الناس

 المواقف عن الشخص فيه فه: "هو نوع من التعبير الذي يعّبر) عرّ 198، ص1999أّما (زقوت،  
 ويحتاجه الحياة، في خاصة وظيفة يخدم فهو مشكالت وقضايا، من فيها بما المختلفة الحيوية
 العامة". حياته في اإلنسان

 اإلعالن، الالفتة، الشخصية، الرسالة الوظيفية، الرسالة: الوظيفي أنواع كثيرة منها وللتعبير  
 الكلمات االفتتاحية الخطابة، االستمارات، ملء االجتماع، البرقية، التقرير، محضر الدعوة،

 األدبية، غير الصحفية، المقاالت التغطية المذّكرات اليومية، المناظرات، التلخيص، والختامية،
، 2002ونصار، حماد( تدوين المحاضرات والهوامش، المراجع قوائم إعداد السجالت، تدوين
  ).15ص
 ال تعنىأّنه يهتم بإيصال الفكرة واضحة بطريقة موضوعية  :ومن سمات التعبير الوظيفي  

  بالخيال والعاطفة وتأنق األسلوب.
 التعبير اإلبداعي 2.2.2.2

  قبل الحديث عن التعبير اإلبداعي البّد من تعريف اإلبداع.  
في صورة ما، بحيث تتميز بالجدة قدرة األفراد على إنتاج تعبيرات وأشياء وأفكار  " :هُعّرَف بأنّ   

   ).113، ص2000بالنسبة لهؤالء األفراد" (األزرق، 
 بطريقة اآلخرين إلى ونقلها النفسية والخواطر األفكار عن التعبير هو" :والتعبير اإلبداعي  

 نثري، أدبي فن بأّنه تمييزه )، ويمكن283، ص1998العلي،" (جميل أدبي بأسلوب جذابة ومثيرة،
 الفكر في معينة فلسفة لنا ويعكس حوله، األشياء من تجاه إحساسه حقيقة الكاتب فيه يترجم
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 يكشف متميز أدبي بأسلوب ما، فكرة حول يدور موضوع معين، في الكتابة خالل من والمعتقد،
  .)16، ص2002ونصار،  حماد( "الّلغة على واضحة الكتابة، وسيطرة في فنية موهبة عن
يّتسم هذا النوع من التعبير بالناحية الجمالية الفنية في طريقة العرض واألداء، وهو ذلك النوع   

اآلخرين بأسلوب  إلىيعبر فيه اإلنسان عن عواطفه ومشاعره النفسية، ونقلها " من التعبير الذي
  ).204، ص2003أدبي عاٍل، بقصد التأثير في نفوس القارئين والسامعين" (عاشور والحوامدة،

فإّن العبارات تنتقى فيه انتقاًء وتختار فيه الكلمات اختيارًا، ويكون "ولكي يكون التعبير إبداعيًا 
  ).452، ص2005حافًال بالمحسنات اللفظية والّصور الخيالية" (الدليمي والوائلي،

وٕاثارة  للتعبير عن مشاعرهم، وخياالتهم، وأفكارهم، تالميذبة اإلبداعية تتيح الفرصة للوالكتا  
ألوان  إلىحماسهم، وتشجيعهم على الكتابة، كما أّنها فرصة للكشف عن الموهوبين، وتوجيههم 

  ).219، ص1991األدب الجيد الذي يصقل مواهبهم (مدكور،
نجد مّما سبق أّن العمل اإلبداعي لكي يتسم باإلبداع البّد أن يحتوي على تجديد في الفكرة،   

 وأن يكون داًال على األصالة، محكمًا في أسلوبه، متقنًا في صياغته، مشتمًال على الخيال الفني.
  دبّية وغيرها.ومن أمثلة التعبير اإلبداعي: القّصة، والّرواية، والقصائد الشعرّية، والمقاالت األ

النحو  على الوظيفي والتعبير اإلبداعي التعبير بين )19، ص2002ونصار،  (حماد فرق ولقد
  اآلتي:

 واختصارًا. تحديداً  أكثر الوظيفي التعبير 

 والعواطف والموسيقا والخيال البديعية، بالمحسنات األسلوب بتجميل يهتم ال الوظيفي التعبير 

 والرمز.

 عليها. متفق معينة ألنماط الوظيفي التعبير يخضع 

 وسط في المهمة العناوين بوضع المعاني ويوّضح الفكر، إبراز إلى الوظيفي التعبير يعمد 

 يستعين بالعناوين الجانبية. كما السطر،

 بجمال االهتمام دون والّدقة للوضوح اهتمامه يوجه أن الكاتب يحاول الوظيفي التعبير في 

 األسلوب.

  أهمية التعبير 3.2
ليصبحوا  تالميذالتي يجب أن يمّر عليها ال يعّد التعبير بجانبيه الشفهي والكتابي أهم فروع الّلغة  

قادرين على التعبير عّما يجول في خواطرهم ويحيط بهم، وهو المحصلة النهائية لكافة ألوان 
اللغة العربية غوي من منطلق أّن النشاط اللغوي، وهو أيضًا الهدف النهائي الشامل للتعليم اللّ 

ن اإلنسان من التعبير بوضوح وصدق وعفوية عملية تواصل وتفاعل اجتماعي، وبقدر ما يتمكّ 
عن أفكاره ومشاعره وحاجاته يستطيع أن يؤثر في اآلخرين، ويتفاعل معهم األمر الذي يرفع من 
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ه كافة مهارات مكانة التعبير، ويجعله ثمرة الدراسة اللغوية واألدبية، والميدان الذي تمارسه في
اللغة؛ ولذا يجب أن تتضافر جميع الخبرات اللغوية التي تقدم للتلميذ داخل المدرسة وخارجها ال 

غة العربية فحسب، بل في المقررات الدراسية في دروس التعبير وحدها، وال في دروس اللّ 
،ص 2004،وديةوزارة التربية السع( واألنشطة المدرسية جميعها من أجل خدمة هذا الهدف النبيل

25.(  
 أهمية الكتابي للتعبير فإنّ  العام، بمفهومه التعبير أهمية حول الحديث من سبق ما إلى وٕاضافةً   

  ):196-195، ص1999فيما يلي (زقوت،  تتمثل خاصة
 عليها. والبناء لتعرفها، األجيال خالل ونقلها اإلنسانية، والحضارة البشري الميراث حفظ 

 منظمة. بصورة والتحرير الكتابة، على القدرة تنمية 

 ثقافية، معلومات من التعبير موضوعات تحمله ما طريق عن تالميذال ثقافة تنمية 
 ة.أخالقيّ  وقيم ةواقتصاديّ  ةوسياسيّ ، ةوعلميّ  واجتماعية،

 فيها. والضعف ةالقوّ  مواطن ومعرفة الكتابية، تالميذال قدرات عن الكشف 

 والكتابة. التعبير على منهم والموهوبين الخاصة، القدرات ذوي لمطالبة الفرصة إتاحة 

 خطاهم. ويتوسمون منهم فيفيدون واألدب، الفكر رجال إليه وصل ما على تالميذال اطالع 

 لقضاياهم. السليم المنطقي والعرض ظافة،والنّ  قة،والدّ  والنظام، الترتيب، على تالميذال تعويد 

  أهداف تدريس التعبير 4.2
 فإنّ  ،تالميذال لدى التعبير مستوى تحسين هو العربية غةاللّ  فروع جميع تدريس من الهدف كان إن  

 فكرية، أهداف) أّنها تتمثل في: 199، ص1999(زقوت،  يرى عديدة، أهداف التعبير لتدريس

  .وجدانية وأهداف سلوكية، وأهداف
 الفكرية األهداف 1.4.2

 المختلفة، غويةاللّ  المواقف في الكالم إلنشاء الالزمة والمعلومات بالخبرات تالميذال تزويد تشمل  

 عن العقلية قدراتهموتنمية  الميادين، شتى في التعبير نشاط ألوان ممارسة على لديهم القدرة وتنمية

 من ممكن قدر أكبر وجمع، لخإ...والحكم والموازنة، واالستقراء، واالستدالل، ،والتخيل ،التذكر طريق

  .المختلفة المواضيع في والكتابة الحديث على تعينهم وعبارات وتراكيب، مفردات من ةاللغويّ  الثروة
 السلوكية األهداف 2.4.2

 للموقف ومناسبتها بدقة، األلفاظ انتقاء ل:مث للتعبير، الالزمة األساسية المهارات تنمية في وتتمثل  

 مهتعلّ  ما توظيف ومحاولة ،اً ونحويّ  لغوياً  وسليمة صحيحة، بصورة والعبارات الجمل وبناء التعبيري،

 الحديث في االنسياب على القدرة وكذلك الحاجة، عند واستدعائه المختلفة الحياة ميادين في تالميذال

  .ووضوح بطالقة
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 الوجدانية األهداف 3.4.2

 غة،للّ  تذوقهم وتنمية ،تالميذال لدى الوجداني الحس تنمية التعبير لتدريس الوجدانية األهداف تشمل  

 صنوف شتى على طالعواال ة،الحرّ تحبيبهم بالقراءة و  القرائية، ميولهم وتنمية وتراكيبها، ومفرداتها

  .سليمة موضوعية بصورة ونقده تحليله، ومحاولة المقروء، وفهم المعرفة،
  مهارات التعبير الكتابي 5.2

 من مهم هدف وٕاتقانها ،الّلغوية واكتساب هذه المهارات المهارات ضمن تدخل التعبير مهارات  

 حّد ذاته، في هدفاً  ليس المادة فتعليم الدراسية المختلفة، المراحل في العربية الّلغة تدريس أهداف

واتجاهات، فالقواعد مثًال ليست هدفًا في حّد ذاتها،  مهارات اكتساب وهو أهم، لتعّلم وسيلة ولكنه
 فإتقان والتلميذ، المعلم من لكلّ  مهمة تولكنها وسيلة لسالمة األلسن وصحة التعبير، والمهارا

كفاءته.  وتقدير عمله، أداء في نجاحه من مقومات عليها التركيز من وتمّكنه مادته، لمهارات المعلم
 من وتزيد وخبرة، علمية بحصيلة يدرسها تزوده التي المختلفة المواد مهارات إدراك على التلميذ ةوقدر 

  المواد. هذه استيعاب على قدرته
 يتطلب الذي الموضوع أو الموقف ذلك هو المجال إنّ  إذ مجاالته، عن التعبير مهارات وتختلف  

  بينما المهارة هي مظاهر األداء الكتابي حول هذه المجاالت. التعبير
شحاته، (منها  الالزمة واالعتبارات األسس من مجموعة مراعاة إلىوتنمية مهارات التعبير تحتاج 

  ):252-250، ص1993
 يجب التي والمتتابعة المنتظمة الخبرات وما ؟المطلوب األداء وما ؟يبدأ أين من المعلم يعرف أن - 1

 ؟لتالمذته يوفرها أن

 خاللها. من المهارة ممارسة يمكن التي الحيوية المواقف يوفر أن - 2

 تدريجيًا. تكتسب المهارة ألن المهارة؛ اكتساب في المعلم يتدرج أن - 3

 التعليم. يحقق المستمر فالتدريب المهارة، على والمستمر الجيد التدريب - 4

 المهارة. إلتقان وميسرة لغوية بثروة تالميذال تزويد - 5

 .تالميذال لدى النمائية الخصائص مراعاة - 6

  تصنيف مهارات التعبير الكتابي 1.5.2
الكثير من الباحثين الذين اهتموا بطرائق تدريس الّلغة العربية، وأساليب تعلمها، وٕاتقانها  أّكد  

على أهمية المهارات اللغوية، كما أكّدوا على ضرورة تنميتها في شتى فروع الّلغة ومن بينها 
بت لها، التعبير، إّال أّنهم لم يتفقوا على عدد محدد من المهارات، ولم يتفقوا على عدد تصنيف ثا

  وفيما يلي توضيح لبعض هذه التصنيفات: 
  قسمين هما:  إلى) مهارات التعبير الكتابي 237، ص1995المرسي،(وقد صنف   
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 مهارات الشكل ويتدرج تحتها ما يلي: .1

 .شكل الفقرة 

 .عالمات الترقيم 

  ًّا.صحة الكتابة إمالئيًا ونحوي 

 .التنسيق وجودة الخط 

 ما يلي:مهارات المضمون ويتدرج تحتها  .2

 .براعة االستهالل 

 .(الخاتمة)حسن التخلص 

  كفايتها، ترابطها، أصالتها، صلتها بالموضوع).(األفكار من حيث 

 .سالسة األسلوب وحسن العرض 

  :إلى) فقد صنفها 264-252، ص1993شحاته، (أّما 
 مهارات تأسيسية آلية وتشمل: .1

 .مهارة ترتيب الجمل 

 فات.صّ مهارة استخدام الكلمات المناسبة وال 

 .مهارة تحديد األفكار األساسية 

 .مهارة اكتمال أركان الجملة 

 .مهارة أدوات الربط 

 مهارات مرتبطة بمجاالت التعبير اإلبداعي فهي كاآلتي: .2

  مة للكلمات االفتتاحية والختامية.المهارات الالز   
 .استخدام الجمل المناسبة للمقام 

 .انتقاء الكلمات التي تؤدي المعنى بدقة ووضوح 

 .اإليجاز حيث تتضمن االفتتاحية، أو الختامية فقرتين أو ثالث فقرات 

 .التنويع بين األسلوبين الخبري واإلنشائي 

 .حسن انتقاء األفكار المناسبة 

  :إلى) مهارات التعبير 240-238، ص2000مجاور، (وقد صنف أيضًا 
 وتشمل: ،مهارات مطلوبة في الفقرة .1

  المرتبطة من التلخيص.القدرة على كتابة عدد من الفقرات 

 .القدرة على كتابة تقرير 

 .القدرة على كتابة فقرات تبين األثر والنتيجة والعالقة بينها 
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 وتشمل: ،مهارات مطلوبة في الجمل .2

 .اختيار الجمل المناسبة 

 .الربط الجيد بين الجمل 

 .إدراك العالقة فيما بينها 

 .فهم معاني المفردات 

 .فهم معاني الجملة 

  ر عنها الجملة.ة التي تعبّ إدراك الفكر 

 وتشمل: ،مهارات مطلوبة في اللفظ .3

 .اختيار اللفظ المالئم 

 .مراعاة التالؤم بين األلفاظ 

 .اإلحساس بمناسبة الكالم للمقام  
  اإلبداعي الكتابي للتعبير العامة المهارات 2.5.2

 مجموعة إلى تّم التوصل ،الموضوع هذا تتناول التي والدراسات المراجع بعض إلى الرجوع بعد  
  :وهي اإلبداعي الكتابي للتعبير العامة المهارات من
  .محّدد موضوع حول أفكاره عن مفيدة بجمل راً معبّ  يكتب .1
  .أمامه معروضة صورة نمضمو  عن مفيدة بجملة كتابةً  ريعبّ  .2
 أو متعجباً ( عن مشاعره رويعبّ  ومدرسته ،بيئته من أمور حول وأفكاره مشاهداته بعض يكتب .3

  ).و مستنكراً أ و منادياً أ مستفهماً 
 هو توجيأو التهنئة أنشطة االجتماعية (كالشكر يكتب صيغة مناسبة للمشاركة في األ .4

  .و تعزية)أدعوة 
ساسية العناصر األ مراعياً  حداث والمواقف االجتماعية المحيطة بهف األيكتب فقرة تصّ  .5

  .الالزمة لبناء الفقرة
  .بين الجمل داخل الفقرةم كل سليدوات الربط بشأمختلفة من  نواعاً أيستخدم  .6
  .الترتيب السليم للكلمات في الجملة ةب كلمات في جملة تامة مع مراعايرتّ  .7
  .الترتيب السليم للجملة ةرة مع مراعاقْ في فِ  يرتب جمالً  .8
عالمة و  ،عالمات االستفهامو  ،النقطتينو  ،النقطة، و (الفاصلة يستخدم عالمات الترقيم .9

  .التعجب)
 .الورقة وشكلها نظافةوالمحافظة على  جمال الخطّ مراعاة مستوى  .10

 .مالئية عند الكتابةمراعاة القواعد اإل .11
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   الكتابي التعبير متطلبات 6.2
  المتطلب األول 1.6.2

بأسلوبه  تالميذأن يخلق ذلك الحافز لدى ال يكون على المعلم كولذل ،الكتابةتوافر الحافز نحو "  
اإلنسانية الطيبة معهم، التي تقوم على احترامهم، وتقبل اقتراحاتهم، وعدم  هالشائق، وعالقات

وكتابيًا. السخرية مّما يكتبون ويقولون، وتشجيعهم الدائم على التعبير عّما في ذواتهم شفويًا 
في اختيار الموضوع، وتناول المسائل التي تمّس  تالميذثارة الحافز كذلك بإشراك الإ نوتكو 

  .)171، ص2002" (عمار،خط بميولهم وتشغل بالهم وتتصل بخبراتهم.... إلحياتهم وترتب
  المتطلب الثاني  2.6.2

تابة، كما ينبغي أن يرتبط بمادة التعبير فلكي يكتب التلميذ ينبغي أن تتوافر بين يديه مادة الك"  
أّنهم غير مطالبين بالكتابة في موضوعات صعبة: فكرية أو سياسية أو  تالميذيحّس ال

  اقتصادية...إلخ.
الكتابة عن موجودات الّصف المادية، وما يتطلبه العمل في  إلىولذلك يمكن للمعلم أن يوجههم  

 المختلفة. وينطلقموجودات المدرسة وعالقاتها  إلىيخرج بهم  ثمّ  ،إنسانيةالّصف من عالقات 
بيئة التلميذ الثقافية االجتماعية والطبيعية، وما فيها من خبرات  إلى ثمّ  ،الطبيعة إلىبهم بعد ذلك 

  . )171ص ،2002 ر،عما( "شخصية وٕانسانية، وهموم ومشكالت وقضايا ومناسبات متنوعة
  المتطلب الثالث 3.6.2

يقتضي أن يكون  وذلك، التعبيراألسلوب، أي القدرة على استخدام الّلغة استخدامًا سليمًا في "  
غة من أجل كتابة قدر معين من المفردات، وٕاتقانها في حدود معينة لقواعد اللّ  تالميذلدى ال

  صحيحة ما أمكن، أّما ثروة المفردات فتنميها المطالعة المستمرة والموجهة.
على  جّد وتحصيل مستمرين، وتشجيع دائم من المعلم إلىوأّما استخدام الّلغة الّصحيحة فيحتاج 

ممارسة ومطالعة دائمتين،  إلىاستخدام الّلغة العربية الفصحى في التعبير، فقوة األسلوب تحتاج 
وتوجيههم نحو مطالعة الكتب المالئمة،  تالميذمسؤولية المعلم في تشجيع الوهنا تكمن 

ومساعدتهم على توظيف هذا الجهد في دروس التعبير، عبر تلخيصها وتالوة الملخصات 
" ومناقشتها في الّصف، وتدوين األساليب التعبيرية الجميلة لحفظها واإلفادة منها في تعبيرهم

  .)172- 171، ص2002(عمار،
   خطوات السير في درس التعبير الكتابي 7.2

مرحلة  أو أنّ  سنفترض هنا أّن المعلم هو الذي اختار الموضوع وأّن العنوان محدد وواضح،"  
  تّم. القتراح الفكرة، وتحديدها، ثم صوغ الموضوع صوغًا مناسبًا فقد  تالميذالتشاور مع ال
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في الحالة األولى، فيلجأ  أّما ،المرحلةفي هذه  التمهيدية متضمنةالحالة الثانية تكون اإلثارة ففي 
  الخطوات اآلتية: إلىالمعلم 

 إليه انتباههم وشدّ  بالموضوع تالميذال اهتمام إثارة إلى المعلم يسعى وفيها: التمهيدية اإلثارة - 1
 اطمأن .... إلخ. فإذا أو حادثة أو قّصة برواية أو به، مباشرة المتصلة القصيرة األسئلة عبر
  .عنه أعلن الموضوع، لتقبل مستعدين غدوا تالميذال أنّ  إلى المعلم

 إلىيقوم المعلم بكتابة نّص الموضوع بأعلى الجانب األيمن من السبورة، بعد أن يقسمها  - 2
 .تالميذن العناصر التي سيقترحها القسمين، بحيث يخصص الثاني لتدوي

 قراءة الموضوع قراءة صامتة والتأمل فيه قليًال. تالميذال إلىيطلب  - 3

يقرؤه عليهم بعد ذلك، ويناقشهم فيه باختصار بعد  ثمّ  ،جهرياً بعضهم قراءته  إلىيطلب  - 4
 ما حين يكون مشتمًال على الشعر.توضيح ما فيه من صعوبة إن وجدت والسيّ 

 المعلم على ويكون، الموضوع عناصر استخالص وهي الرئيسة، المرحلة إلى ذلك بعد ينتقل - 5
 مشجعاً  السبورة، من األيسر الجانب على جميعاً  ويدونها تالميذال اقتراحات إلى يستمع أن هنا

 عن البحث باب لهم تفتح التي األسئلة من عدداً  عليهم وطارحاً  التفكير، من مزيد على إياهم
  .جديدة عناصر

 ترتيب إعادة على تالميذال المعلم فيساعد ،والتنظيم والتصفية التنقية مرحلة ذلك بعد تأتي - 6
 منها المتكرر حذف بعد بالخاتمة، وانتهاءً  المقدمة من ابتداءً  منطقياً  الموضوع عناصر

 المرتبة العناصر هذه وتوضع بالموضوع، مباشرة صلة له ليس ما واستبعاد والمتجانس،
 على مدّون هو ما ويمحى الموضوع، نّص  تحت السبورة، من األيمن الجانب على المنظمة
  .األيسر الجانب

 ذلك من معظمهم فرغ فإذا دقائق، لعّدة األول العنصر في بالكتابة ذلك بعد تالميذال يقوم - 7
 تالميذال يكمل ثمّ  للتقويم، ذلك يخضع ثمّ  كتبوه، ما قراءة تالميذال بعض إلى المدرس طلب

 .البيت في الموضوع

 الجملة وسالمة ،الفكرة وضوح هو التعبير موضوع كتابة في المعلم عليه يحرص أن ينبغي وما
 بعالمات والعناية ،تناقضها وعدم وتسلسلها، الموضوع، أفكار وتنظيم ،كراروالتَّ  الحشومن  وخلوها
، 2002عمار،( "الخط وحسن الكلمات، ووضوح الكتابة، افةونظ الربط، وأدوات الترقيم،
  ).173-172ص

  سس تعليم التعبير الكتابي أ 8.2
  ثالثة أقسام هي: إلىهذه األسس  تصنيف إلىاتجه بعض الباحثين    
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  النفسية (الوجدانية) األسس 1.8.2
  والتي  تالميذالمتعّلقة بحاجات وميول ال يقصد باألسس النفسية مجموعة من العناصر      

  تساعدهم على تنمية القدرة على التعبير اإلبداعي، ومن هذه األسس ما يلي:
، 2000، وظيفتها (شحاته الّلغة تؤدي حتى طبيعية مواقف في تعليم التعبير .1

 ).244ص

، فبعضهم يغلب عليه الخجل والتردد والتهيب، ومثل تالميذهم نفسيات وعادات التف .2
يتاح لزمالئهم أن يسخروا منهم  هؤالء ينبغي تشجيعهم وأخذهم باللين والصبر، وال

 ).134، ص1995المقوسي،(

تشجيع التلميذ بالتعبير عن ذاته وأفكاره، وليس عن أفكار المعلم أو أفكار غيره، فهذا    .3
خاطر (إعطاء التلميذ الثقة بالنفس، واالستقاللية في التفكير  إلىدي يؤ 

 ). 127، ص2000ورسالن،

إتاحة الفرصة للتلميذ بالتعبير عن نفسه، وٕانشاء عالقة إنسانية معه، فال نشعره إذا  .4
أخطأ بالعجز والتقصير، وعدم القدرة على التفكير، واإلنجاز، واإلبداع 

 ).163، ص1995عدس،(

  التربوية ساألس 2.8.2
  وتتلخص هذه األسس في عّدة نقاط، نذكر منها ما يلي:      

أن يعطى التلميذ حرية في اختيار الموضوع الذي يريد أن يعّبر عنه، وفي اختيار الطريقة  .1
التي يعرض فيها أفكاره، أو التي توجه إليها فيدركها ويحسها في نفسه، دون فرض أو 

 ).134ص، 1995تقيد (المقوسي،

بالمواقف الحياتية وما تستدعي تلك المواقف من كتابة الرسائل  التعبير موضوعات ربط .2
 ).21، ص2006السميري،(والبرقيات، واإلعالنات، والالفتات وغيرها 

 إلى السهل ومن المجرد، إلى المحسوس من التعبير موضوعات في التدرج مبدأ مراعاة .3
 الصعب.

بها (حماد  يمرّ  قد الحقة أخرى لخبرات تربوياً  معياراً  لتكون للتلميذ، الراجعة التغذية تقديم .4
 ).30- 29، ص2002ونصار، 

 دروس جميع من يستفيد المعلم أن فعلى للتعبير، معينة حصة أو محدد زمن يوجد ال .5
 ).272، ص1998الّلغة العربية في مجال التعبير (العلي، 

 األسس الّلغوية 3.8.2

  اآلتية:يمكن تلخيص هذه األسس في النقاط       
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ما وأّن على المعلم مساعدة التلميذ في تقبل الّلغة السليمة، ومحاولة التحدث بها، السيّ  .1
 تالميذأهم الصعوبات التي تواجه الالفرق بين الّلغة الفصحى واللهجة الّدارجة، إحدى 

 ).78، ص1992(السعدي وآخرون،

لمناسبة وباألناشيد، وهذا يتطلب من المعلم االستعانة باألنماط الّلغوية السليمة ا .2
االهتمام بالطريقة الطبيعية  إلىبالثروة اللغوية، باإلضافة  تالميذلقصص في تزويد الوا

-135، ص1995المقوسي،(في إنماء المحصول اللغوي عن طريق القراءة واالستماع 
136.( 

 واالبتعاد عن العامية. ،التزام الفصحى .3

من خالل حثهم على البحث والمطالعة، وتزويدهم  تالميذغوي لدى اليادة المحصول اللّ ز  .4
  ).21، ص2006باأللفاظ والتراكيب (السميري،

  األسس المعرفية 4.8.2
  لهذه األسس أهمية في تعليم التعبير، ويمكن تلخيصها في النقاط اآلتية:    

تنمي مهارات التفكير لدى استخدام طرائق التدريس واألساليب المناسبة التي من شأنها أن .1
وتساعدهم على استمطار أفكارهم مثل طريقة العصف الذهني التي لها دور كبير  ،تالميذال

 في التعبير اإلبداعي وتوليد األفكار.

ممارسة األنشطة الحّرة، كاإلذاعة المدرسية، وجماعة التمثيل، وجماعة اإلرشاد الديني، وهي .2
 ).149، ص1999الرشيدي وصالح،(ميدان حقيقي للتدريب على التعبير اإلبداعي 

  تصحيح موضوعات التعبير 9.2
أّن التصحيح الذي يحمل أفّضل النتائج في رأينا هو ذاك الذي يتّم في " )2002أشار (عمار،   

الموضوعية، ووضوح التفكير والتعبير،  تالميذلنقد البّناء الذي يعّود الغرفة الّصف، ويكون قوامه ا
  للمعلم أن يسلك في هذا التصحيح ما يلي: نالرأي. ويمكوالجرأة في المناقشة والتعبير عن 

النقاط التي يجب أن يتناولها التصحيح أو التقويم أو النقد، وتثبت منذ بداية  تالميذتحدد لل .1
 العام، ويفترض أن تشمل:

  مدى التقيد بالفكرة التي يدور حولها الموضوع، ويرتبط بذلك مسألة الخروج عن
 الموضوع.

 سلسلها المنطقي، وعالقة النتائج بالمقدمات.ترتيب األفكار المعالجة وت 

  .وضوح المعاني ودقتها وتوازنها 

 .سالمة األسلوب: ألفاظًا وتراكيبًا، وٕامالءًا ونحّوًا وصرفًا، وعالمات الترقيم 

 .أصالة التفكير وطريقة المعالجة 
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في كّل حصة عددًا من  رفيختا ،لتصحيحهيخصص المعلم حّصة لتناول الموضوع وأخرى  .2
ويدّونون  تالميذموضوعات التي يقرؤها أصحابها في الوقت الذي يستمع فيه المعلم والال

زميلهم فيما كتب، بإشراف  تالميذال شيتناق مّ ث ،السابقةمالحظاتهم اعتمادًا على األسس 
...بحيث ال اوهكذ ،آخرالمعلم وتوجيهه، ضمن إطار النقد الهادف الموضوعي، ثّم يقرأ تلميذ 

 ّال ويكون كّل تلميذ قد قرأ موضوعه غير مّرة.يمضي العام إ

ينبغي أن يختم المعلم كّل موضوع بعدد من المالحظات اإليجابية والسلبية، فتكون األولى   .3
 تجنب أخطاء وقعت. إلىفي موضوع التعزيز اإليجابي، وتكون الثانية سبيًال 

الدرجة المنخفضة  نتكو ال من األفّضل أّال يضع المعلم درجة أو تقدير لكّل موضوع حتى   .4
وٕان وقعوا في  تالميذالمهم هنا أن يكتب ال إنّ  ،الكتابةأو التقدير المتدني عامل نفور من 

 األخطاء، أّما الدرجة والتقدير فليتركا لالختبار فقط.

يخصص المعلم كّل فترة من الوقت حّصة أو جزءًا من حصة لمناقشة األكثر شيوعًا في  .5
" بتدوين التصحيحات لإلفادة منها في الكتابات الالحقة تالميذال مويقو  ،تالميذالكتابات 
 .)174، ص2002،(عمار

  مشكالت تدريس التعبير 10.2
  من أهمها:  التعبير لعلّ هناك مشكالت متعددة تتصل بتدريس   

  مشكلة الضعف التعبيري  1.10.2
 لها، يعرفهاتواجه مشكلة الضعف التعبيري رجال التربية، وتطالعهم مظاهر صارخة    

، ومن مظاهر هذا الضعف ما يتصل باألفكار، وما يتصل بالعبارة، وما المعلمون في تالمذتهم
  .تالميذوث التي أجريت على أخطاء اليتصل بنظام الكتابة، وقد كشفت هذه المظاهر البح

ما يتصل باألفكار: الضحالة في األفكار واستيفاءها، عدم التركيز على الفكرة األساسية،  .1
أثناء  تالميذ، الخطأ الفكري بحيث يقع الترتيب األفكار الجزئية وعدم ترابطها االضطراب في

 كتاباتهم في أخطاء ال تستسيغها العقول، الغموض في الكتابة وكثرة االستطراد بدون داٍع.

 تصل باأللفاظ والعبارة:ما ي .2

  ّحدد.عليها في دقة وبشكل م اختيار كلمات تدل على معانيها داللة مقاربة، وال تدل  
 .االضطراب في بناء الجمل، وعدم الدقة في استخدام أدوات الربط بينها  
 .شيوع الخطأ النحوي 

 ما يتصل بنظام الكتابة: .3

  الغموض وعدم الفهم. إلىالتعثر في استخدام عالمات الترقيم مّما يؤدي 

 .شيوع األخطاء اإلمالئية، والتهاون في رسم الكلمات رسمًا دقيقًا 
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 .رداءة الخط 

هذا  إلىغم من كثرة األسباب التي تؤدي رّ ب كثيرة وراء هذا الضعف، وعلى القف أسباوت  
فإّنه يمكن أن نمحور هذه األسباب في محورين أساسيين هما: محور  ،الضعف في التعبير

 تالميذتأخير ال إلىباب أخرى تؤدي جانب هذين المحورين تقف أس ٕالىو المعلم، ومحور التلميذ، 
  في التعبير، ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتي:

في  تالميذضعف ال إلىوتؤدي أسباب تتعلق بالمعلم: من األسباب التي تتعلق بالمعلم،  .1
 :يالتعبير ه

  تفكير التلميذ أو اختياره، فيفتقر  لال تمثفرض المعلم الموضوعات التقليدية التي
، 2005الدليمي والوائلي،(الخبرة الشخصية في تلك الموضوعات  إلىالتلميذ 

 ).444ص

  ضعف قدرة إعداد معلمي الّلغة العربية أكاديميًا وتربويًا، وقّلة رغبتهم في مهنهم مّما
ينعكس سلبًا على أدائهم المهني، في أساليب التدريس المناسبة، ومدى مراعاة 

 تالميذفشلهم في أن يكونوا قدوة للالمناسبة، و  الفروق الفردية، واعتماد أساليب التقويم
 ).143، ص2005في األداء اللغوي (الهاشمي والعزاوي،

  قيام بعض المعلمين في التعبير الشفوي بمقاطعة التلميذ المتحدث باستمرار وبطريقة
عدم  إلى تالميذالفّظة، وتتخلل هذه الطريقة أحيانًا ألفاظ فيها تهكم، مّما يدفع 

قتل الجرأة في  إلى لمشاركة، وتفضيل السكوت إيثارًا للسالمة، فهذا يؤديالحديث وا
 ).209، ص1997وضعف قدراتهم التعبيرية (زقوت، تالميذنفوس ال

  للتعبير عن موضوع معين؛ ألن  تالميذالمعلم توليد الدوافع لدى العدم استطاعة
تعليم التعبير  توليد الدافع ينطلق من طريقة التدريس التي يستخدمها المعلم في

 ).59، ص2006(الهاشمي، 

ضعفهم في التعبير  إلى، والتي تؤدي تالميذأّما األسباب المتعلقة بال التلميذ:بأسباب تتعلق  .2
 فهي كثيرة منها: 

  ّي جودة التعبير، غم من أثر القراءة الحّرة العميق فانصرافهم عن القراءة الحّرة، فبالر
ال يأبهون بها، وينصرفون عنها، وال يميلون إليها، مّما ينجم عنه فقر  تالميذال إّال أنّ 

، 1999البجة،(معانيهم، وتدني أساليبهم  مفرداتهم الّلغوية، وضحالة تفكيرهم، وشحّ 
 ).340ص
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 بمادة التعبير، وٕاهمالهم لحصتها، حيث يعتبرونها مادة سهلة  تالميذعدم اهتمام ال
 تالميذر يلتزم الليس لها كتاب مقرّ أّنها  خاصةً دراسة، و  إلىوبسيطة وال تحتاج 

 ).211، ص1997بقراءته (زقوت، 

 يتناول التلميذ سوى موضوع  قّلة كتابة الموضوعات، فقد يمّر عام دراسي كامل، وال
أو موضوعين، ومن المعروف أن المداومة على الكتابة تطوع األساليب، وتنمي 

  ).446، ص2005والوائلي، الثروة الفكرية واللغوية (الدليمي 

من بدائل وأساليب  هموتسهم التكنولوجيا في التخفيف من هذه المشكلة من خالل ما تقدّ 
وتزيد  تالميذتثري خبرات الوتمثيل األدوار  ،متعددة من تسجيالت صوتية وشرائح ومحاكاة

والسعي ودورها في تطوير عملية اإلعداد والتدريب للمعلمين غوية، معارفهم ومفرداتهم اللّ 
لتوافر برامج تدريبية تتميز بالتنوع والمرونة والتوجيه نحو العمل، والتأكيد على أهمية التقويم 

واستثارة  ،تالميذنها من طرح الموضوعات التي تتعلق بخبرات التمكّ ، و كعملية مستمرة
 بيًا على قدراتهم التعبيرية.عكس إيجامّما ين ،وٕاشباع حاجاتهم ،دوافعهم

  مشكلة كتب التعبير  2.10.2
فكتب التعبير تقوم على تحفيظ موضوعات ينقل منها التلميذ نقًال فيما ُيطلب إليه الكتابة فيه،   

حب  ب، وفي أن يغرس المعلم في تالمذتهوعالج هذه المشكلة يتمثل في نبذ مثل هذه الكت
القراءة، ويربط موضوعات التعبير بها، ويحدد المادة القرائية التي يمكن أن يرجعوا إليها في هذه 

  الموضوعات، ويوعيهم بالمفهوم الصحيح للتعبير، وما يعتمد عليه من ذاتية.
  إصالح كّراسات التعبير  3.10.2

مهاراتها ووظيفتها في  وهي من أكثر المشكالت التي تواجه المعلمين، فالتعبير الكتابي قدرة لها  
حياة التلميذ، وفي حياة مجتمعه، البّد من تنميتها عن طريق التدريب على الكتابة واإلصالح، 

  التدريب. ومعاودةوالتوجيه، 
هذا يصطدم مع الواقع من قّلة المعلمين، وازدحام الفصول، وارتفاع نصاب المعلم وعجزه عن 

  النهوض به.
  تعبير الكتابي دور التكنولوجيا في تنمية مهارات ال –ثالثًا 

 ؛تعّد التقنيات التعليمية من األمور الملحة التي ال غنى للمعلمين عنها في المواقف التعليمية  
د علماء النفس أّن التعلم كّ ها عنصر مساعد وميسر ومدعم للعملية التربوية بشكل عام. وقد أألنّ 

الخبرات الحسية  إلىعلى خبرات حسية واقعية هو التعلم المثمر، وقد يتطلب الوصول  المبني
التعليمية تقترب من الخبرات المباشرة كما تسهل عملية التعلم  تقنياتاحتكاكًا مباشرًا بالخبرة، وال

  وتثبتها. 
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وم على مجموعة من وقد لقي التعبير الكتابي اهتمامًا كبيرًا في البحوث، والدراسات الحديثة، ويق  
عمل نجاح  إلى، ويتوقف على فهمها وترجمتها تالميذالمبادئ والحقائق التي ترتبط بتعبير ال

المعلمين في دروس التعبير من حيث اختيار الموضوعات المالئمة وانتقاء األساليب والطرائق 
ي مهارات التعبير وهذا مهم فوتقدّ  تالميذالجيدة لتناولها في الّصف، وبالتالي يتوقف عليها نجاح ال

حيث تكمن أهمية التكنولوجيا في تنمية مهارات  ،يتحقق من خالل استخدام التقنيات التعليمية
  التعبير الكتابي في النقاط اآلتية: 

 بالموضوعات التي يتعلمونها، وتزيد دافعيتهم للمشاركة والتعلم،  تالميذتساعد على تحفيز ال
وهذا يعّد من المتطلبات األساسية التي البّد للمعلم أن يخلقها لدى تالمذته لتشجيعهم الدائم 

 على التعبير عّما في ذواتهم شفويًا وكتابيًا. 

 ا في مواقف مشابهة وممارسته ،فرصة لتعلم المهارات اللغوية بشكل أفضل تالميذتّوفر لل
 للحقيقة. 

 الواقع، مثًال استخدام الصور والرسوم والتسجيالت  إلىأقرب  تالميذتّوفر مادة محسوسة لل
ي قدرتهم على التخيل الّصوتية واألفالم التعليمية وبرامج الفيديو واأللعاب التعليمية، تنمّ 

 التعبير الكتابي.تنمية مهارات  إلىؤدي من مفرداتهم اللغوية، وبالتالي ت وتزيد

مهارات اللغة العربية التكنولوجيا الحديثة بتدعيم واكتساب أثبتت العديد من التجارب أهمية   
الصحيحة، وتعطيه الفرصة لتصويب بيسر وسهولة وتشويق، فهي تدفع المتعلم إلى الكتابة 

فيعدلها حيث يرى الكلمات التي يكتبها على الشاشة أخطائه بنفسه وتعزز عنده حب اللغة 
في التعبير مشوق ، ويغير من أحجام الخطوط وأشكالها وتبين أّن هذا األسلوب ويصححها

في التعبير وٕاخراج المطبوعات ومجالت الحائط والنشرات الدورية للتالميذ يحسن من أدائهم 
  . ويجعلهم أكثر إتقانًا للتعبير بلغة سليمة وأكثر دقة في األسلوب والتنظيم

مثل المهارات الذهنية التي تتضمن يا أيضًا دورًا كبيرًا في تنمية عدد من القدرات التكنولوج وتلعب
لدى تنظيم المعارف اللغوية ومهارات اإلدراك وتلك المهارات إذا تمت تنميتها بدورها مهارات 
  وأكثر إبداعًا. على أن يكونوا أحسن تفكيرًا  تساعدهم التالميذ، سوف

  بعض قواعد استخدام عالمات الترقيم 

  .تستخدم في نهاية الفقرة أو الجمل التامة (.)النقطة
   بعد الشيء وأقسامه-التمثيل بعد- القولتستخدم بعد  :)( النقطتان

  : استخداماٌت عديدة، ومن أبرزها ما يلي للفاصلة (،)الفاصلة
 ى بين الجمل المتصلة المعن -

 بعد لفظ المنادى  -
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 بين القسم وجوابه  -

 بين الجمل الصغرى أو أشباه الجمل بدًال من حرف العطف  -

 بين الشرط وجوابه إذا كانت جملة الشرط طويلة  -

 بين األجزاء المتشابهة في الجملة كاألسماء واألفعال والصفات  -

 بعد حروف الجواب وهي: نعم، ال، كال، بلى -

  : عديدة، ومن أبرزها ما يلي عماالتاست المنقوطة للفاصلة (؛)الفاصلة المنقوطة
تستعمل للتفريق بين عبارتين أو جملتين تستطيع كل منهما االستقالل بذاتها، ولكنها من  -

 . األجزاء األساسية في الجملة
 . توضع للفصل بين أجزاء رئيسة، تحتوي على أجزاء فرعية -
 . واحدة حاشية ضمن المصادر من عدد بين للفصل تستخدم -

  : استعماالت عديدة، ومن أبرزها ما يلي للقوسان )(القوسان 
 .توضع بينهما كلمة أو جملة تفسر كلمة سبقتها -
 توضع بينهما األرقام الواقعة في وسط الكالم.  -
 توضع بينهما جملة تفسيرية أو توضيحية.  -
 توضع بينهما جملة اعتراضية.  -
 . توضع بينهما األلفاظ األجنبية -

 نهاية الجملة التعجبية، أو المعبرة عن الفرح أو الحزن أو تستخدم في) !عالمة التعجب (
  . االستغاثة أو الدعاء أو الخوف

في حاالت الجمل عادًة إلنهاء جملٍة مفيدة، وتنوب عن النقطة  تستخدمعالمة االستفهام(؟) 
بدأ الجمل التي ينتظر قائُلها إجابًة عنها، وال فرق في ذلك بين الجملة التي ت االستفهامية؛ أي

  .بحرف استفهام أو ال
  خالصة الفصل 

وعوامل نجاحه  ،ومعاييره ،، وأهميتهتضّمن هذا الفصل عرضًا لمفهوم دمج التكنولوجيا في التعليم  
راتها كالتعبير الكتابي، ودور ومها وخصائصها الّلغة العربية وأهميتها ، ولمفهومومعوقاته

  في تنمية مهارات التعبير الكتابي. التكنولوجيا
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  تمهيد
يتناول الفصــل اآلتي عرضــًا للمنهج المســتخدم في البحث، واإلجراءات المنهجّية المّتبعة للتحّقق من   

 فرضــــّيات البحث واإلجابة عن أســــئلته، وذلك من خالل بناء أدوات البحث والتأّكد من صــــدقها وثباتها
 ارت التجريب النهائي من حيث اختيأّنه يتضـــــــــّمن إجراءا إلى ومن ثّم تجريبها اســـــــــتطالعّيًا، إضـــــــــافةً 

  .قا يأتي عرضًا مفّصًال لكل ما سبالنتائج، وفيم إلىالعّينة وتنفيذ التجربة النهائّية وصوًال 

  البحث منهج- أوالً 
ف الرابع 1عربية لغتي(كتاب ال محتوىفي تحليل  المنهج الوصــــــــــــــفي اعتمد البحث الحالي   ) للصــــــــــــــّ

على  تمد باألساسيع والذيالتجريبي المنهج ، و التعبير الكتابي المتضمنة فيه لتحديد مهارات األساسي
ه الفضــــــلي وقد عّرف ،ة لمعرفة الحقائق عن طريق هذه التجاربالتجربة العلمية مّما يتيح فرصــــــة عمليّ 

  .)55، ص.تدطريقة دراسة الظواهر العلمّية في العلوم الطبيعّية والعلوم اإلنسانّية" (الفضلي، "بأّنه: 
ذاك النوع من البحوث الذي تتم فيه الســــــــيطرة على المتغّيرات ويتحّقق " :ويقصــــــــد بالمنهج التجريبي  

ى المجموعة سمّ مجموعتين أو أكثر ت إلىذلك باختيار مجموعة من األفراد يتم تقسيمها بشكل عشوائي 
وتســــــــــــــّمى المجموعة األخرى بالمجموعة الضــــــــــــــابطة"  ،أو المجموعـات األولى بالمجموعات التجريبّية

  ).43 ، ص2004(البياتي، 
 ابطة)،ين متكافئتين (تجريبّية، ضــالمنهج التجريبي من خالل اســتخدام مجموعت ةاعتمدت الباحث وقد  

 الثانيةلوحدة ، ثّم ُأخضعت المجموعة التجريبّية لتعّلم الكتابياير تعبمهارات الي اختبار اختبرت قبلّيًا ف
وعة ، في حين ُأخضــعت المجمالتعليمدمج التكنولوجيا في  اســتراتيجيةوفق  )1(ب العربية لغتيمن كتا

لتعّرف ، بعد ذلك اخُتبرت المجموعتان بعدّيًا لالمتبعة الطريقةولكن وفق  ،م الوحدة ذاتهاالضــــابطة لتعلّ 
مهارات ( ر التابعفي المتغيّ  )اســـــــــتراتيجية دمج التكنولوجيا بالتعليمتطبيق المتغّير المســـــــــتقل ( أثر إلى
  ) لدى المجموعة التجريبّية مقارنة بالمجموعة الضابطة.الكتابي رتعبيال

  تصميم أدوات البحث إجراءات-ثانياً 
 تقام بير الكتابيالتع مهارات تنمية في التعليمدمج التكنولوجيا في  اســتراتيجية اســتخدام لمعرفة أثر  

  ببناء األدوات اآلتية: ةالباحث
  األساسيف الرابع للصّ  )1(لغتي لعربيةكتاب اأداة تحليل محتوى.  
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  دمج التكنولوجيا بالتعليم. استراتيجية وفق مصممبرنامج تعليمي 

  التعبير الكتابياختبار مهارات. 

  ألدوات آنفة الذكر:لخطوات بناء كل أداة من ا ي عرض تفصيليأتوفيما ي
  األساسيف الرابع للصّ  )1(كتاب العربية لغتيأداة تحليل محتوى  .1
لتحديد مهارات التعبير  األساسيف الرابع للصّ  )1(لغتي العربيةقامت الباحثة بتحليل محتوى كتاب   
التحليل بعض الجوانب النظرّية المتعّلقة ب إلىوفي البداية سوف تتم اإلشارة ، ابي المتضمنة فيهالكت

  إجراءات التحليل المّتبعة بغية تحقيق األهداف المرجّوة من استخدامه. إلىلتصل بعدها 
أسلوب أو أداة للبحث العلمي يمكن أن يستخدمها الباحثون "يقصد بتحليل المحتوى أو المضمون:   

كتشاف أو ال ،المضمون الصريح للمادة المحّللةعة لوصف المحتوى الظاهر و ة متنوّ في مجاالت بحثيّ 
الخلفّية الثقافّية أو الفكرّية أو السياسّية أو العقائدّية ألصحاب المواد التي يراد تحليلها" (الشماس، 

  ).133ص، 2011
 لىإأحد أساليب البحث العلمي التي تهدف "المحتوى بأّنه:  تحليل (Brelson)كما يرى بيلرسون  

، 2007(تّمار،  "الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة من مواد االتصال
  ).9ص

 :ثالثة أهداف بلوغ إلىتسعى عملّية التحليل و  
 .يسهم بشكل رئيس في تحديد األهداف التدريسّية .1

المحتوى  عيســــاعد في اختيار اســــتراتيجّيات التدريس والوســــائل التعليمّية، إذ أّن لكل نوع من أنوا .2
 ما يناسبه من تلك االستراتيجّيات أو الوسائل في توضيحه.

يســـهم في اختيار أدوات التقويم، فلكل صـــنف من أصـــناف المحتوى ما يناســـبه من تلك األدوات  .3
  ).145 ص ،1999(زيتون، 

  ة مواصفات منها:صف التحليل بعدّ كما ينبغي أن يتّ   
 الخاص أثناء جرد مكّونات النص.الموضوعّية: وتعني أن يبعد المحلل تقديره  .1

 الشمولّية: ويقصد بها أّال يهمل المحلل أي جانب من جوانب النص. .2

المنهجّية: ومعناها إخضـــاع التحليل لمعايير معروفة، وخطوات واضـــحة، فإذا جاء شـــخص آخر  .3
 النتائج ذاتها التي وصل إليها المحلل األول. إلىليعيد التحليل، وصل 
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ل الكمّية: وتعني أن ي .4 ى أن يكون تقديرات قابلة للقياس، بمعن إلىكون التحليل كميًا، يتيح التوصـــّ
 )1979أخذه عن (فينيي،  )160 ، ص1999، عمارالناتج أعدادًا تتضمن التكرارات (

 ةمجموعــة خطوات منهجيّــ على مــل ته يشــــــــــــــفــإنّــ  ،تحليــل المحتوى هو بحــث منهجي لــذلــكوٕاذا كــان   
 ي:تأها بما يدوهذه الخطوات يمكن تحدي ،النتائج المرجّوة إلى للوصول تبعتها الباحثة بدّقةا

  مهارات التعبير الكتابيتناولت التي  االستفادة من بعض المراجع والدراساتو  االطالع .1.1

  ).2002)، ودراسة(الفليت،2004ودراسة (الخمايسة، ،)2005،دراسة(الروضان ومنها
 تحديد الهدف من التحليل  2.1

تحديد  في األساسيف الرابع للصّ  )1(كتاب العربية لغتيمن تحليل محتوى  األساسييتمّثل الهدف   
 .لتصميم أدوات البحث من خاللهاو  ،المتضمنة مهارات التعبير الكتابي

 اشتقاق قائمة مهارات التعبير الكتابي من خالل  3.1

 )1(ة لغتيفي كتاب العربي مهارات التعبير الكتابيحول  ف الرابعالصّ راء معلمي آاستطالع  1.3.1
مهارات  معلمًا: (ما 12من خالل توجيه سؤال مفتوح لعينة منهم بلغت  لرابع،اف لصّ ل

 ؟).األساسيف الرابع لصّ ا تالميذل تعليمهاالواجب  التعبير الكتابي
 .األساسيف الرابع في الصّ  العربية لغتي كتابالمعايير الوطنية العامة ل 2.3.1
 .األساسيرابع ف الللصّ ي الموصى بها في مقدمة كتاب العربية لغتي مهارات التعبير الكتاب 3.3.1

ة متحوي على مهارات عا ،الكتابيالتعبير ما ســبق صــممت قائمة لمهارات  إلىباالســتناد  4.1
  خرى فرعية.أو 

  رًا بجمل مفيدة عن أفكاره حول موضوع محّدد.يكتب معبّ   .1

   أمامه.ر كتابة بجملة مفيدة عن مضمون صورة معروضة يعبّ   .2

(متعجبًا  ر عن مشـاعرهيكتب بعض مشـاهداته وأفكاره حول أمور من بيئته ومدرسـته، ويعبّ  .3
   أو مستفهمًا أو مناديًا أو مستنكرًا).

يكتب صـــــيغة مناســـــبة للمشـــــاركة في األنشـــــطة االجتماعية (كالشـــــكر أو التهنئة أو توجيه  .4
   دعوة أو تعزية).

ة ســـاســـياأليكتب فقرة تصـــف األحداث، والمواقف االجتماعية المحيطة به مراعيًا العناصـــر  .5
  الالزمة لبناء الفقرة.
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  يستخدم أنواعًا مختلفة من أدوات الربط بشكل سليم بين الجمل داخل الفقرة. .6

  يرتب الكلمات في جملة تامة مع مراعاة الترتيب السليم للجملة.  .7

   مراعاة الترتيب السليم للجملة.يرتب جمًال في فقرة مع  .8

يســـــــــــتخدم عالمات الترقيم (الفاصـــــــــــلة، والنقطة، والنقطتين، إشـــــــــــارة االســـــــــــتفهام، وعالمة  .9
   التعجب).

  افة الورقة وشكلها.ستوى جمال الخط والمحافظة على نظمراعاة م. 10

  مراعاة القواعد اإلمالئية عند الكتابة.. 11
 التأكد من صدق القائمة 5.1

 ،الل عرضـــــــــها على مجموعة من المحكمين المختصـــــــــين في المناهج وطرائق التدريسك من خوذل  
وية في صــياغة غوالســالمة اللّ  الكتابي،عبير ي شــمولية القائمة لمهارات التإلبداء آرائهم ف غة العربيةواللّ 

 .األساسيالرابع  فللصّ المهارات  مدى مناسبةو  العبارات

 صياغة القائمة في صورتها النهائية 6.1

ة وحذف إضـــافحيث تركزت التعديالت على  ،المحكمونبعد إجراء التعديالت التي أشـــار إليها الســـادة 
ورتها مة في صـــصـــبحت القائأوقد  ،األســـاســـيف الرابع الصـــّ  تالميذعض المهارات لتصـــبح مناســـبة لب

  وهي: ،)3رقم(الملحق ات، وتندرج تحتها مهارات فرعية مهار  أربعالنهائية مكونة من 
  قائمة لمهارات التعبير الكتابي) 1جدول (

  المهارة

  :: وتندرج تحتھا المھارات الفرعية اآلتيةمهارة صوغ الجمل

  يرّتب في جملة مفيدة كلمات أعطيت له مبعثرة.  1
  .أمامه معروضة معنى صورة عن مفيدة بجملةيًا كتاب ريعبَ   2
  يّصف كتابيًا في جمل مفيدة بعض مشاهداته.  3
  .محّدد موضوع في أفكاره عن مفيدة جمليعَبر كتابيًا ب  4

  :: وتندرج تحتھا المھارات الفرعية اآلتيةمهارة صوغ الفقرة

  يرتب في فقرة متناسقة جمًال أعطيت له مبعثرة.  5
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6  
 هو توجيأو التهنئة ألشكر لرسالة أو انشطة االجتماعية (كايكتب صـيغة مناسـبة للمشـاركة في األ

  .تعزية)و أدعوة 
  حوار، سرد...). (به حداث والمواقف االجتماعية المحيطة تصف األ قصيرة يكتب فقرة  7

  :: وتندرج تحتھا المھارات الفرعية اآلتيةاإلمالئية المهارات

  .وبين الجمل داخل الفقرة ،داخل الجملة الواحدة استخدامًا سليماً  أحرف العطفيستخدم   8

9  
، تعجب)وعالمة ال االســتفهام،وعالمات والنقطتين،  والنقطة، الفاصــلة،(الترقيم يســتخدم عالمات 

  استخدامًا صحيحًا. 
  في كتابته.مالئية القواعد اإل يراعي 10

  :: وتندرج تحتھا المھارات الفرعية اآلتيةمهارات الخطّ 

 موقع الحروف من السطر، التناسق بين األحرف).(يراعي تنظيم المادة التي يكتبها  11
  .وشكلها الورقة نظافةعلى يحافظ  12

 تحديد عينة التحليل 7.1

حها والتي يوضـــــّ  ،األســـــاســـــيف الرابع للصـــــّ  )1كتاب العربية لغتي(تمثلت عينة التحليل بمحتوى   
 الجدول اآلتي:

  
  األساسيالرابع  للّصف )1كتاب العربية لغتي(محتوى التحليل: ) وصف عينة 2(جدول 

  الصفحاتعدد   عدد الوحدات  الكتاب

  ) كتاب التلميذ1العربية لغتي(

  17  حقوق الطفل

  18  الهوايات

  17  الصحة والحياة

  13  الطبيعة

  15  األسفار والرحالت

  10  المدن

  التلميذ ر) دفت1العربية لغتي(

  12  حقوق الطفل

  9  الهوايات

  15  الصحة والحياة

  10  الطبيعة
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  10  األسفار والرحالت

  12  المدن
  

  :ة التحليل كما يليتحديد ضوابط عمليّ   8.1

 شملت عملية التحليل: 

 .األساسيف الرابع للصّ  )1كتاب العربية لغتي (محتوى  .1

 عملّية التحليل. فيالصور واألسئلة المرافقة لها  .2

 أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل درس. .3

 جميع النشاطات في التحليل. .4

 .عرض كل درسالوسائل التعليمية المستخدمة في سياق  .5

 فئات التحليل 9.1

 .األساسيابع ف الر للصّ  التعبير الكتابيوالتي تتضمن مهارات  ،ةالباحثها توهي القائمة التي صمم

 تحديد وحدة التحليل 10.1

 لمهارات.ال باعتبارها أكثر مناسبة لموضوع تّم اختيار وحدة الفكرة كوحدة للتحلي

 تصميم استمارة التحليل 11.1

  على الشكل اآلتي:
 استمارة تحليل المحتوى )3جدول(

وحدة   التعبير الكتابيمهارات   م
  التحليل

  الصفحة
  شكل ورود المهارة

النسبة   التكرار
  صورة  نشاط  سؤال  نص  المئوية

                   
 التأكد من صدق التحليل 12.1

ذوي الخبرة في مجال تحليل  تمـت االســــــــــــــتعـانـة بمحّكمين منللتحّقق من صــــــــــــــدق عمليـّة التحليـل    
بقــــائمــــة  زودواحيــــث  )9/6/2015) ولغــــايــــة (31/5/2015المحتوى، وذلــــك في الفترة الواقعــــة من (

 مع للتحليل صـــالحيتها حول مالحظاتهم لكتابة التحليل التحليل الســـابقة مرفقًا بها نســـخة من اســـتمارة
   .األداة على المحكمون السادة وافق وقد مقترحة، تعديالت أي
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 التأكد من ثبات التحليل 13.1

  ة ألســــــــاســــــــيايار وحدة من عينة التحليل اآلتية:(اختللتأّكد من ثبات التحليل تّم اتخاذ اإلجراءات
 .على صدق االختبارات) قياساً 

 ثمّ  ،)1من كتاب العربية لغتي () والحياة (الصــــــحةلوحدة الثالثة اتحليل محتوى  أجرت الباحثة 
 نآخري، ومن ثّم اســــتعانت بزميلين من التحليل األّول أيام 9ة بعد أجرت عملّية التحليل مّرة ثاني

روس للقيام بتحليل محتوى ددراية بأســــــــس التحليل ومعرفة بأهداف البحث كل على حدة  الديهم
  حت لهما الباحثة طريقة التحليل وضوابطه.الوحدة المختارة بعد أن وضّ 

 :معادلة هولستي اآلتيةتّم حساب معامل الثبات باستخدام و 

. 	

	
  حيث:  

R.معامل الثبات :  C1: .عدد الوحدات في التحليل األول  
C1.2:  عدد الوحدات المتفق عليها في التحليلين

  األول والثاني.
C2: .عدد الوحدات في التحليل الثاني  

لتلميذ ا الثـالثة (الصــــــــــــــحة والحياة) من كتاب التلميذ ودفترالوحـدة في وقـد بلغ عـدد وحـدات التحليـل   
وتوضــح الجداول اآلتية النســب المئوّية لمعامل ثبات التحليل  ،وحدة) 13(األســاســي) للصــف الرابع 1(

ألول تحليلهــا وكــل من تحليــل المحّللين، وبين تحليــل المحللين ا في المرتين، وبين ةبين تحليــل البــاحثــ
  والثاني.

  في المرتين ةبه الباحث ت) النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل الذي قام4جدول(

  فئة التحليل
التكرارات المتفق  التكرارات

 عليها في التحليلين
النسبة المئوية لقيم 

  تحليل المحتوى للمرة الثانية  تحليل المحتوى للمرة األولى  معامل الثبات
  0.928 13 15 13 التعبير الكتابيمهارات 

    
  والمحلل األول ة) النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل بين تحليل الباحث5جدول(

  فئة التحليل
التكرارات المتفق  التكرارات

 عليها في التحليلين
النسبة المئوية لقيم 

  تحليل المحلل األول  ةتحليل الباحث معامل الثبات
 0.869 10 10 13 التعبير الكتابيمهارات 
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  والمحلل الثاني ة) النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل بين تحليل الباحث6جدول(

  فئة التحليل
التكرارات المتفق  التكرارات

 عليها في التحليلين
النسبة المئوية لقيم 

  تحليل المحلل الثاني  ةتحليل الباحث معامل الثبات
 0.818 9 9 13 التعبير الكتابيمهارات 

  
  النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل بين المحللين األول والثاني) 7جدول(

  فئة التحليل
التكرارات المتفق  التكرارات

 عليها في التحليلين
النسبة المئوية لقيم 

  تحليل المحلل الثاني  تحليل المحلل األول معامل الثبات
 0.947 9 9 10 التعبير الكتابيمهارات 

مرتين األولى في ال ةالسابقة أّن النسب المئوّية لمعامالت الثبات بين تحليل الباحثيالحظ من الجداول 
األول والثـــاني)، وتحليـــل المحللين األول والثـــاني جيـــدة وكـــافيـــة (والمحللين  ةوالثـــانيـــة، وتحليـــل البـــاحثـــ

  لضمان الثقة بثبات التحليل.
 ربية محتوى كتـاب العتحليـل قـامـت البـاحثـة ب التي داة التحليـلبعـد التحقق من صــــــــــــــدق وثبـات أ

 .ح نتائج التحليلوالجدول اآلتي يوضّ  ،األساسيف الرابع للصّ  )1(لغتي

  األساسيف الرابع للصّ  )1(لغتي العربية محتوى كتاب) نتائج تحليل 8جدول(

 المهارة  
  )1العربية لغتي ( التكرارات في كتاب

  التكرار
النسبة 
  1الدفتر   1الكتاب   المئوية

1  
 حول أفكاره عن مفيدة بجمل معّبراً  يكتب

 محّدد. موضوع
9  13  22 33.84% 

2  
 مضمون عن مفيدة بجملة كتابة يعبر
  أمامه. معروضة صورة

2  4  6 9.23%  

3  
 أمور حول وأفكاره مشاهداته، بعض يكتب
 عن مشاعره ويعّبر ومدرسته ،بيئته من

  مستفهمًا أو مناديًا أو مستنكرًا). أو متعجباً 
1  5  6  9.23%  

4  
يكتب صيغة مناسبة للمشاركة في األنشطة 
االجتماعية (كالشكر أو التهنئة أو توجيه 

  دعوة أو تعزية).
- 2  2  3.07%  
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5  
يكتب فقرة تصف األحداث، والمواقف 
االجتماعية المحيطة به مراعيًا العناصر 

  ة الالزمة لبناء الفقرة.األساسي
1  2  3 4.61%  

6  
أدوات الربط  يستخدم أنواعًا مختلفة من

  بشكل سليم بين الجمل داخل الفقرة.
-  1  1  1.53%  

7  
يرتب كلمات في جملة تامة مع مراعاة 

  الترتيب السليم للجملة.
1  4  5  7.69%  

8  
يرتب جمًال في فقرة مع مراعاة الترتيب 

  السليم للجملة.
1  6  7  10.76%  

9  
يستخدم عالمات الترقيم (الفاصلة، 

 وعالمات االستفهام،والنقطة، والنقطتين، 
  وعالمة التعجب).

-  3  3  4.61%  

10  
والمحافظة  الخّط،مراعاة مستوى جمال 

 الورقة وشكلها. نظافةعلى 
-  4  4  6.25%  

  %9.23  6  6  -  مراعاة القواعد اإلمالئية عند الكتابة.  11

  %100  65  50  15  المجموع 
وحــدة موزعــة على فئــات التحليــل  )65نالحظ من الجــدول الســـــــــــــــابق أن عــدد وحــدات التحليــل بلغ (  

 موضــوع حول أفكاره عن مفيدة بجمل معّبراً  يكتبالمتمثل بمهارات التعبير الكتابي وفق اآلتي: مهارة (

يرتـب جمًال في فقرة مع تليهـا مهـارتي ( ،)%33.84) قـد احتلـت المرتبـة األولى بوزن نســــــــــــــبي (محـّدد
 عن مفيدة بجملة كتابة يعبرثم مهارات ( )،%10.76() بوزن نســـــــبي .الترتيب الســـــــليم للجملة مراعاة

 ومدرســـــته بيئته من أمور حول وأفكاره مشـــــاهداته، بعض يكتب، أمامه معروضـــــة صـــــورة مضـــــمون
 )مراعاة القواعد اإلمالئية عند الكتابة ،مســــتفهمًا أو مناديًا أو مســــتنكراً  أو متعجباً  عن مشــــاعره ويعّبر

 الترتيب مراعاة مع تامة جملة في كلمات يرتبا مهارة (متليه منها،) لكل %9.23بوزن نســـــــــــــبي (
 نظافةمراعاة مســـتوى جمال الخّط والمحافظة على ثم مهارة ( )،%7.69) بوزن نســـبي (للجملة الســـليم

  ).%5ثم باقي المهارات بوزن نسبي أقل من ( )،%6.25) بوزن نسبي (الورقة وشكلها
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 المحكمين، وآراء ،األســـــــاســـــــيف الرابع للصـــــــّ  )1(لغتي العربية كتاب محتوى تحليل نتائج على وبناء
على أربع مهارات حازت على أعلى نســـــــــــــبة مئوية وعلى اتفاق المحكمين وهي (اســـــــــــــتخدام أ اختيرت

نامج البر  في لتضــــــــــــمينها ،مهارات الجملة) ،مهارات الفقرة ،اســــــــــــتخدام أدوات الربط الترقيم،عالمات 
ات التعبير واختبارها في اختبار مهار  ،التكنولوجيا في التعليمدمج  اســــــتراتيجية وفقالتعليمي المصـــــمم 

  الكتابي الذي صممته الباحثة.
  دمج التكنولوجيا في التعليموفق استراتيجية  البرنامج التعليمي المصمم .2
دمج  جيةاســــــــــــــتراتيفي التعليم وفق  ة في تصــــــــــــــميم البرنامج التعليمي الذي اســــــــــــــتخدمثاتبعت الباح  

ٕايصـــال األفكار و  الميذتالتكنولوجيا في تعليم ال اســتخدامعلى التي تقوم فلســفتها تعليم التكنولوجيا في ال
يب وباســـــتخدام أســـــال متنوعة،من خالل اســـــتخدام وســـــائل تقنية  مات والخبرات والمهارات إليهموالمعلو 

  وجيا المستخدمة.والتكنولتعليم مختلفة بما يتناسب مع الموقف التعليمي 
  دمج التكنولوجيا في التعليماستراتيجية وفق  الدراسيةالخطة خطوات تصميم 

ة ة وفق األصــــــــول العلميمة بدقّ ُمخّططة ومنظّ  خطوات ومراحلة بعدّ  التعليميتصــــــــميم البرنامج مّر   
  :التعليمية، وتتجّلى هذه الخطوات بما يأتيلبناء وتصميم البرامج 

  التعليمي تحديد الهدف العام من البرنامج 1.2
ات التعبير تنميــة مهــار  إلىاســــــــــــــتراتيجيــة دمج التكنولوجيــا في التعليم  وفقالتعليمي يهــدف البرنــامج 

  .األساسيف الرابع الصّ  تالميذلدى  الكتابي
  اختيار محتوى البرنامج التجريبي 2.2

بعنوان:  وهي ،األســــــــــــاســــــــــــيف الرابع للصــــــــــــّ  )1( العربية لغتي من كتاب الثانيةتّم اختيار الوحدة   
  دروس هي: أربعة)، وقد تضّمنت هذه الوحدة الهوايات(

  معارف ومهارات)(التمثيل هواية ول: األُ  الدرُس. 
  معارف ومهارات)(الثالثة الهواة  الثاني: الدرُس. 
  (محفوظات)أحبُّ الشعر :الثالثُ  الدرُس. 
  عودة الشمس الغائبة (تعبير شفوي)الرابعُ  الدرُس :. 



 تصميم أدوات البحث وإجراءاته                                           الفصل الثالث

 
68 

  تحديد األهداف التعليمّية 3.2
 إلى عليميةالتبل البّد من تحديد أهداف تســـــــــعى العملّية  ،لعملّية التعّلم أن تكون عشـــــــــوائّيةال يمكن   

 الصــــــــــــــفّية المصــــــــــــــّممة وفقة مّية التي تســــــــــــــعى الخطالقًا من ذلك فإّن األهداف التعليتحقيقهـا، وانط
  :الهدف الرئيسي اآلتي تحقيقها تتمحور في إلى استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم

في كل درس من دروس الوحدة  األســـاســـيف الرابع الصـــّ  تالميذهارات التعبير الكتابي لدى تنمية م
ــــ الثانية (الهوايات) والتي تتجلى بصورة أساسّية  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ات استخدام أدو  ،الترقيماستخدام عالمات (بـ

 مهارات الجملة). الفقرة،مهارات  الربط،

 إلىّية والتي تسعى الخطط الصف ،ميةف التعليمّية التعلّ وقد تفّرع عن هذه األهداف مجموعة من األهدا
والتي تّم تعليمهـا وفق اســــــــــــــتراتيجيـة دمج التكنولوجيا في التعليم،  ،ةتحقيقهـا من خالل الـدروس األربعـ

حه، ةموّزعة على الدروس األربعتعليمّيًا هدفًا  )38(وكان مجموع هذه األهداف  ق ملح وهذا ما يوضـــــــّ
  .)3(رقم
ياغة صـــــــــــ من خالل المواصـــــــــــفات لألهداف التعليمية في البرنامج التعليمي جدول تصـــــــــــميم تمّ كما   

 مســـــتويات المجال المعرفي لتصـــــنيف بشـــــكل يتناســـــب مع )(الهواياتلدروس وحدة  األهداف التعليمية
  بلوم. 

  لألهداف التعليمية في البرنامج التعليمي جدول المواصفات) 9جدول (

الوحدة الثانية 
  الهوايات

  المجموع  األهداف التعليمية ومستوياتها المعرفية  المجال  عنوان الدرس
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  14  2  2  1  2  7 -  معارف ومهارات  هواية التمثيل
  11  1  3 1  2  4  -  معارف ومهارات  الهواة الثالثة
  8  1  -  2  2  1 2  محفوظات  أحبُّ الشٍّعر
  5  1  - 1  2 - 1  تعبير شفوي  الغائبة عودة الشمس

  38  5  5  5  8  12  3    المجموع  المجموع

  %100  %13  %13  %13  %21  %32  %8    النسبة عند الباحثة

كر، التذ(يالحظ من الجدول الســــــابق أن نســــــبة األهداف من المســــــتويات الدنيا حســــــب تصــــــنيف بلوم 
) من األهداف التعليمية، أما نســــــــــــــبة األهداف التعليمية في %75قد نالت نســــــــــــــبة ( ،الفهم، التطبيق)
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) وهذا يتقارب نوعًا ما مع النســــــــــبة %25قد بلغت (ف ،التحليل، التركيب، التقويم)(المســــــــــتويات العليا 
ص فيها  ،المقّررة لهذه المســـــــــــــتويات في التوزيع المعياري التي وضـــــــــــــعها بلوم  )%75(والذي خصـــــــــــــّ

) للمســـتويات العليا، لكن مع خالف في توزيع المســـتويات حيث تتمتع اللغة %25الدنيا و( للمســـتويات
  العربية بخصوصية في التعليم.

  تصميم الخّطة الصفّية للتعليم وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم  4.2
 هيي هذا البحث ف اعليهي تّم االعتماد واالستراتيجية التمّية، يالتعل االستراتيجياتهناك العديد من    

، 2012خرون،صــيام وآ(يراها ة مراحل كما والتي تتم على عدّ  ،اســتراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم
  ) هي:309ص 
 .مرحلة الدخول 

 مرحلة التبني. 

 .مرحلة التكييف  
 .مرحلة المالءمة  
 مرحلة اإلبداع. 

  وهي: ،درس خطوات إجرائية يمكن تنفيذها في كلّ  إلى وقد قامت الباحثة بترجمتها
مة بإعطاء تقوم المعلو  ،دةالمستخدمة في البرنامج وفي كل درس على ح تكنولوجياالتعريف بال .1

ليمي التي سوف يتم استخدامها في البرنامج التع اية البرنامج لمحة عن التقنياتفي بد تالميذال
البرنامج  من دروسدرس  كما وتقوم في بداية كلّ  ،التقنياتوتجيب عن استفساراتهم حول تلك 

عرضها  ا،استخدامهوالهدف من  الحصة،التي سوف تستخدم في  بالتقنيات تالميذبتعريف ال
 .تالميذلل

استخدام التكنولوجيا من قبل المعلمة: تنفذ المعلمة النشاطات المخطط لها باستخدام التقنية  .2
 تخدام تلك التقنية.اس تالميذلمعدة للنشاط بحيث يراقب الا

في  قنياتالتاستخدام ب تالميذالتشرك المعلمة ف ،شراف المعلمةبإ للتقنية تالميذاستخدام ال .3
در ق التقنياتف لتلك الصّ  تالميذعدد ممكن من  أكبربحيث يستخدم  ة،نشطة المخططاأل

 اإلمكان.
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مع التقنية المتاحة  بما يتناسب البيتية،المتاحة لهم في تنفيذ الواجبات  التقنيات تالميذيستخدم ال .4
  لهم. 

  التقويم المستخدم في البرنامج 5.2
  : هي مراحل ثالث من البرنامج هذا في المتبع التقويم يتكون   

  . الكتابي التعبير الختبار القبلي التطبيق يمثله: القبلي التقويم .1
 درس من كل ايتناوله التي والتطبيقية النظرية التدريبات خالل من يتمّ : البنائي التقويم .2

 تضمنت التي الكتابي التعبير لموضوعات تالميذال كتابة خالل ومن البرنامج، دروس
 . عليها تدربوا التي المهارات

الكتابي  التعبير الختبار المؤجل والتطبيق البعدي، التطبيق يمثله: الختامي التقويم .3
  .اإلبداعي

  التجريبيالوسائل التقنية المستخدمة في البرنامج  6.2
الباحثة عّدة وسـائل كانت متمّثلة بالوسـائل التي تستخدم في برنامج دمج التكنولوجيا في  تاسـتخدم   

تعليمية، ات (فيديوه :يات أخرى مثلاســــــــــتخدام تقنّ  إلىباإلضــــــــــافة  ،التربية قبل وزارةالتعليم المعد من 
س لكل درس من درو ناســــــــــبة ألعاب تعليمية، تســــــــــجيالت صــــــــــوتية، برامج مثل وورد، وبوربوينت) الم

الوحدة الثانية(الهوايات)، وقد ُعرضـت الوسـائل المسـتخدمة في الخطط الدراسّية المعّدة للتعليم من قبل 
  ).10الباحثة، وهذا ما أوضحه (الملحق رقم

  تحكيم البرنامج التجريبي 7.2
لمحكمين االســـــــــادة وبمكوناته كافة على مجموعة من  ،ليةو بمرحلته األ التجريبيعرض البرنامج  تمّ    

في  التعليم في ، وفي مركز تطوير المناهج، وشعبة دمج التكنولوجياجامعة دمشقفي كلية التربية من 
 )13/8/2015 ولغـــايـــة 15/6/2015(الواقعـــة بين في الفترة  وذلـــك ،)3(الملحق رقم وزارة التربيـــة

  بهدف التحقق من اآلتي: 
 .الدّقة العلمّية للبرنامج التجريبي 

  كفاية األهداف التعليمية.مدى 

 .مدى توافق المحتوى التعليمي مع طبيعة استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم 
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 .مدى توافق األهداف التعليمية، ومدى صحتها ودقتها وصحة توزعها على المجال المعرفي 

  ّقابليتها مدى و  ،فية مع خطوات استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليممدى توافق الخطة الص
 للتطبيق العملي.

  ّفية.صالحية الوسائل التعليمية لخطوات تطبيق الخطة الص 

 والنهائي للخطة الدراسية. ،مدى مناسبة خطوات التقييم المرحلي 

  غة.ومحتواها من حيث المعنى واللّ  ،إجراءات تطبيق الخطة الدراسية مالءمةمدى 

 نه من مادة علمّية وعملّية، ومدى تتضــــمالخطة الدراســــية وعددها، وما جلســــات  الءمةمدى م
 تغطيتها لألهداف المراد تحقيقها.

  واألهداف التعليمّية للبرنامج. ،كفاية زمن التطبيق للهدف العام ءمةمالمدى  
  :يأتي ما فيها بّينوا التي مالحظاتهم مونالمحكّ  موقدّ 

   ّف.حذو  ،من دون إضافة الخطة الدراسيةة في تحقيق الهدف من كفاية األهداف التعليمي 

 صـــياغة عدد من األهداف التعليمية بما يتناســـب مع  ن مالحظات لتعديلوّجه بعض المحّكمي
 المحتوى واألنشطة التعليمية.

 ئلة ضـــرورة أن تعكس أســـ إلى ائي وأســـاليبه، مع اإلشـــارةخطوات التقويم المرحلي والنه اعتماد
 التقويم النهائي األهداف التعليمية المحّددة.

 لغوّيًا ونحوّيًا وصياغًة. الخطة الدراسيةرورة تدقيق محتوى ض 

 الزمن المخصص لكل هدف تعليمي بما يتناسب مع إجراءات تنفيذه. النظر في  
ك وذل ،المحكمين من تعديالت وٕاضـــــــافات وحذف الســـــــادة بجميع مالحظات وتوجيهاتالباحثة  تأخذ

  .األستاذ المشرف ةبعد موافق
  رنامج التعليميالتجريب االستطالعي للب 8.2

الســـادة  مالحظات إلىاســـتنادًا  اناتهبكافة مكوّ  ة الدراســـيةالخطّ بعد إجراء التعديالت المطلوبة على    
ة والتي للتجربة االســــتطالعيّ  ةجاهز  يةالتجريب ة الدراســـيةالخطّ  تصـــبحأمين واألســـتاذ المشـــرف، المحكّ 

  :في اآلتييمكن تحديد الهدف منها 
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الخطة الصـــــــــفية المصـــــــــّممة وفق اســـــــــتراتيجية دمج التكنولوجيا في إمكانّية تطبيق  لتعّرف علىا .1
 .التعليم

 .استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليمة الدراسية المصمّمة وفق تقدير زمن الخطّ  .2

 م لتنفيذ كل هدف من أهداف الخطة الدراسية.تقدير الزمن الالز  .3

ة تجربة ليتم التعامل معها أثناء تنفيذ التجربتحـديـد الصــــــــــــــعوبـات التي قد تعترض ســــــــــــــير هذه ال .4
 النهائّية.

كشــف األخطاء في تصــميم البرنامج، وتعّرف النقاط الصــعبة والغامضــة في كل خّطة من خطط  .5
 الدروس التي تّم إعدادها.

النهائّية بعد إجراء التعديالت المناســـــــبة في ضـــــــوء ما تّم  تهفي صـــــــور  التجريبيوضـــــــع البرنامج  .6
 التوّصل إليه من خالل التجربة االستطالعّية.

ي مدرســـة ف األســـاســـيف الرابع الصّـــ  تالميذعي للبرنامج على عّينة من تّم إجراء التجريب االســـتطال  
القرعة (األولى بطريقة وتّم اختيار الشـــعبة  ،دمشـــق) في محافظة األســـاســـيفاطمة المخزومية للتعليم (
  ) تلميذ وتلميذة.37قوامها (و لتكون عينة التجربة االستطالعّية  )عشوائّيةال

  وسارت التجربة وفق الخطوات اآلتية:
 .)9/2015/ 17( فيوذلك  ،ةبصورة قبليّ  تطبيق االختبار .1

، جيا في التعليمالتكنولو استراتيجية دمج مة وفق البدء بتنفيذ الدروس وفقًا للخطط الدراسية المصمّ  .2
تنفيذها في  تمّ و  ،بع في المدرسةة المتّ تبعًا لبرنامج الحصص الدراسيّ  احداً و ًا واسـتغرق ذلك أسـبوع

بعد االنتهاء مباشـــــــرة من تنفيذ كل أّن الباحثة قامت  علماً  )؛24/9/2015-20/9/2015(الفترة 
د الزمن يوتحد ،واســــتفســــاراتهم ذتالميول ســــير الدروس واســــتجابات الخّطة بتدوين المالحظات ح

 ة صفية.المستغرق في تدريس كل حص

ةتطبيق القيــــاس البعــــدي المبــــاشــــــــــــــر بعــــد االنتهــــاء من تنفيــــذ  .3 ، وذلــــك في الــــدراســــــــــــــيــــة الخطــــّ
)27/9/2015.( 

  تي:اآل إلىتوصلت الباحثة الدراسية  خّطةللوبناء على نتائج التجربة االستطالعية 
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  ص ضــــرورة ضــــبط واختصــــار بعض األنشــــطة في تنفيذ الدروس لتتناســــب مع الزمن المخصــــّ
 للحّصة الدراسّية الواحدة.

  ّهدف تعليمي. تعديل الزمن المخّصص لتنفيذ كل 

  ّتالميذالنهائي لعدم وضوحها لدى الر وتعديل بعض بنود التقويم تغي.  
  التعبير الكتابي اختبار مهارات .3
بعّدة مراحل مُخطَّطة ومنّظمة بدّقة وفق األصــــــــــــــول  التعبير الكتابيمّر تصــــــــــــــميم اختبـار مهـارات    

العلمّية ببناء وتصــــــــــميم االختبارات قبل أن تظهر الصــــــــــورة النهائّية له، وجميع تلك المراحل تؤســــــــــس 
  للصدق البنيوي، وهي:

  ختبارالعام لالتحديد الهدف  1.3
في  األســــــــــــاســــــــــــي ف الرابعصــــــــــــّ ال تالميذ لدى التعبير الكتابيقياس مهارات  إلىيهدف هذا االختبار 

  .دمشقمحافظة 
  البحوث والدراسات السابقة التي تناولت مهارات التعبير الكتابي على االطالع 2.3

 من اإلجراءات المّتبعـة في إعداد االختبار وتطبيقه، ومن هذه الدراســــــــــــــات: وذلـك بهـدف االســــــــــــــتفـادة
على  االطالعوكذلك  )،2002(الفليت،ودراسة)، 2004(الخمايسـة،ودراسـة  ،)2005،دراسـة(الروضـان

  الكتابي. التعبيرالمراجع ذات الصلة بمهارات العديد من 
  تحديد مهارات التعبير الكتابي المراد قياسها في االختبار 3.3

 وهي ر،االختبــاتهــا قبــل تصــــــــــــــميم اعتمــدت البــاحثــة على قــائمــة مهــارات التعبير الكتــابي التي أعــدّ    
  .)مهارات الجملة، مهارات الفقرة، دوات الربطاستخدام أ ،استخدام عالمات الترقيم(

  إعداد اختبار مهارات التعبير الكتابي في صورته األولية 4.3
ف  الميذتلدى  يمكن تنميتهاالتي  التعبير الكتابيمهارات من مهارات  ربعأبعد تحديد أكثر     الصــــــــــــــّ

وس الوحدة در  وبعد تحليل ،وفقًا آلراء العينة االســــــتطالعية)( في مادة اللغة العربية األســــــاســــــيالرابع 
) لكل (موضـــــوعّي، ومقاليّ  ة بصـــــياغة ســـــؤالينثالباح تقام ،)1(لمادة العربية لغتي(الهوايات) ة الثاني

هارات م، مهارات الفقرة، دوات الربطاســتخدام أ ،اســتخدام عالمات الترقيم(مهارة من المهارات المختارة 
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هذه اغة صـــــي عند ةالباحث اعتوقد ر  ،إلنجازهة مهام فرعية حيث يتطلب كل ســـــؤال القيام بعدّ  )الجملة
  :اآلتي البنود
  لبنود االختبار وبدائل إجاباته اللغوّيةوالسالمة الدّقة. 

 .محّددة وواضحة وخالية من الغموض 

 تالميذمناسبة لمستوى ال. 

 (موضوعي، مقالي).النوع حيث  متنّوعة من 

 غة العربيةاللّ  في مادة تالميذالموضوعات التي تعّلمها المرتبطة ب. 

 ومشاهداتهم وخبراتهم. تالميذذات ارتباط بحياة ال 

 اســـــــــب بالشـــــــــكل المن وصـــــــــياغتهاوبدائل إجاباته  ،بعد تحديد بنود االختبار ةالباحث تكما قام
  :اآلتي تتضّمنوالتي  ،وضع تعليمات االختبارب
 .تعليمات خاّصة عن اسم التلميذ والمدرسة والصف 

 عن البنود. تعليمات خاّصة بطريقة اإلجابة 

د زمن اإلجابة عن أســــــــــئلة يحدتو  ســـــــــئلة،األإعداد ورقة االختبار نفســــــــــها لإلجابة عن  إلىإضـــــــــافة   
 االختبار بحصة دراسية بشكل مبدئي.

، موّزعة بشـــــكل متســـــاوي على المهارات أســـــئلة) 9وبالتالي تكًون االختبار في صـــــورته األولية من (  
لكل  ) درجة10( ةالباحث ، حيث أعطتأســــئلة ةلكل مهارة ســــؤالين باســــتثناء مهارة الجملة ثالث األربع،
  ل سؤال.سئلة المهارة بحسب المهمة المطلوبة في كأى موزعة عل مهارة،

  التحقق من صدق وثبات اختبار مهارات التعبير الكتابي 5.3
  صدق المحتوى (صدق المحكمين) 1.5.3

عة في الفترة الواق المحكمينالســــادة عدد من  ن خالل عرضــــه علىتّم التحّقق من صــــدق االختبار م  
المناهج وطرائق التدريس، و  ،يـات التعليمتقنّ  مختصــــــــــــــين في )25/8/2015ولغـايـة  5/7/2015(من 

 من مدرســــــــــين وأســــــــــاتذة في كلية التربية من جامعة والتربوي والتقويم النفســــــــــي ،القياسو  ،وعلم النفس
  حول مدى صالحّية كل من:الستطالع آرائهم وذلك  دمشق،
 .عدد بنود االختبار 
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  ّغوية في صياغة بنود االختبار.الدقة الل 
 .مالئمة بدائل اإلجابة لكل بند من البنود 
 .مالئمة محتوى كل بند للمهارة التي يمثلها 
 تالميذفي االختبار لمستوى تفكير ال مالئمة البنود الموضوعية. 
  التعبير الكتابي المختارة.صالحية االختبار لقياس مهارات 
  دواتأ استخدام الترقيم، عالمات استخدام(المهارات المختارة مدى تغطية بنود االختبار لجميع 

 ).الجملة مهارات الفقرة، مهارات الربط،
  ّة صياغة البدائل المحّددة لكل بند.مدى دق 
  إبداء مالحظات أخرى قد يراها المحكمون ضرورّية من حيث تقدير مدى صدق  إلىإضافة

 البنود للغرض الذي أعّدت من أجله.
 الســــادة آلراء ةالباحث اســــتجابت ذلك بعد االختبار، فقرات في آراءهم المحّكمين الســــادة أبدى حيث  

مقترحاتهم؛ والجدول اآلتي  ضــــــوء في وتعديل وٕاضــــــافة حذف من يلزم ما بإجراء توقام المحّكمين،
  يوّضح بعض التعديالت التي قدمها المحّكمون. 

  
أمثلة لبعض البنود المعدلة وبعض التعليمات المضافة (وفقًا آلراء السادة المحكمين) الختبار مهارات ) 10جدول (

  التعبير الكتابي
  التعليمات المضافة  البنود بعد التعديل  البنود قبل التعديل

الكلمــــات التــــاليــــة مكونــــًا جملــــة أرتــــب 
  مفيدة، ثم أكتبها.

أرتـب الكلمـات اآلتيـة، وأكون منها 
  جملة مفيدة، ثم أكتبها في دفتري.

    .التالية(اآلتية)
  في دفتري.

  مكونًا(أكون).
 التجربة االستطالعّية الختبار مهارات التعبير الكتابي 2.5.3

فاطمة ، في مدرســــة (تلميذًا وتلميذة )37من( تكونتاســــتطالعية على عينة  االختبار ُطبقَ بعد ذلك   
اختيروا بطريقة (العيّنة العرضــــّية) وهي غير عينة  في محافظة دمشــــق األســــاســــي) للتعليم المخزومية
 الجدول( تعليميالبرنامج الة، ونفس العّينة االستطالعّية السابقة التي اختيرت لتطبيق األساسيالدراسـة 
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، وتحديد الميذتووضـــــوح العبارات بالنســـــبة لل ة بنود االختبار للتطبيقللتأّكد من مناســـــب وذلك ،)11رقم
  والجدول اآلتي يوضح خصائص العينة االستطالعية. ،لتطبيقهالزمن الالزم 

  ألدوات البحث كافة)(االستطالعية خصائص العينة  )11جدول(

فاطمة مدرسة 
  المخزومية

  األساسيالصف الرابع  تالميذ
نامج للبر  االستطالعية الدراسة عينة شعبة

  التعليمي واختبار مهارات التعبير الكتابي
اختبار مهارات التعبير  ثبات دراسة شعبة

  الكتابي
37  38  

يجدون  جانب كل بند إلىقبل البدء باإلجابة عن عبارات االختبار أن يضــعوا إشــارة  إليهم لبوقد طُ   
بح وبناًء عليه تم تعديل بعض العبارات لتصــــ ،فيه صــــعوبة أو غموضــــًا في فهمه أو في اإلجابة عليه

ـــــــــــــ أكثر بساطة وسهولة ووضوحًا، كما تّم تحديد الزمن الالزم لتنفيذ االختبار  ــــــــــــــ ــــــــــــــ دقيقة وفق  )30(بـ
  المعادلة اآلتية:

زمن	انتھاء	آخر	تلميذ = التعبير الكتابيزمن اختبار مهارات  	 	 زمن	انتھاء	أول	تلميذ
   دقيقة 

 د اختبار مهارات التعبير الكتابيمعامل السهولة والصعوبة لبنو حساب  3.5.3

ة الذين أجابوا عن الســـؤال إجابة صـــحيح تالميذالنســـبة المئوية لل إلىتبار يشـــير معامل ســـهولة االخ  
ار بحســــــاب معامل ســــــهولة االختب ةالباحث أفراد العينة االســــــتطالعية، وقامت تالميذللالعدد الكلي  إلى

  دلة اآلتية:باستخدام المعا

مجص =معامل السهولة 
خ مج ص مج

  
 .مج ص= مجموع اإلجابات الصحيحة لكل سؤال

  .مج خ= مجموع اإلجابات الخاطئة لكل سؤال
 ةالذين أجابوا عن الســــــــؤال إجاب تالميذالنســــــــبة المئوية لل إلىتبار كما يشــــــــير معامل صــــــــعوبة االخ  

بة بحســـــــاب معامل صـــــــعو  ةالباحث تأفراد العينة االســـــــتطالعية، وقام تالميذالعدد الكلي لل إلىخاطئة 
  االختبار باستخدام المعادلة االتية:

خ= معامل الصعوبة  مج
ص مج خ مج

   
  مج ص= مجموع اإلجابات الصحيحة لكل سؤال.

  مج خ = مجموع اإلجابات الخاطئة لكل سؤال.
  .)234ص ،2005(ملحم، 

عاملين نســــــــــــــتطيع التعرف على المعامل الثاني، وحتى نحكم على مالإذا عرفنا أحد  ويشـــــــــــــير ملحم  
 تم ُحســــــــــاب حيث)، 235ص ،2005 ملحم،(فقط المعاملين، وٕانما ألحدهما  إلىالســــــــــؤال ال نحتاج 
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يقه على بعد تطب اختبار مهارات التعبير الكتابيمعاملي الســـــــهولة والصـــــــعوبة لكل ســـــــؤال من أســـــــئلة 
وقد تراوحت معامالت صــــــــــــــعوبة مفردات  ،) تلميـذًا وتلميـذة37العينـة االســــــــــــــتطالعيـة والبـالغ عـددهـا(

مـــة بنود اختبـــار مهـــارات ءوتـــدل على مالوهي مقبولـــة نوعـــًا مـــا  )0.70حتى  0.32(االختبـــار بين 
 )9( الملحق رقمو )، 341، ص2011(ميخائيل، التعبير الكتابي من حيث مسـتوى السـهولة والصعوبة 

لة التي بجانب بعض األســئ (*) إشــارة تعضــِ يبين معامالت الســهولة والصــعوبة لبنود االختبار، وقد وُ 
  ).0.65تمت إعادة صياغتها نظرًا الرتفاع معامل صعوبتها عن(

  الصدق الذاتي الختبار مهارات التعبير الكتابي 4.5.3
  ويحسب وفق المعادلة اآلتية: ،هو الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار

  	معامل	الثباتالصدق الذاتي=
وبذلك يكون الصدق الذاتي لالختبار على  ،)0.885(بطريقة اإلعادة بلغ معامل ثبات االختبار  وقد

  وهو معامل صدق صالح للتطبيق. ) 0.94=   0.885√:( اآلتيالشكل 
 الكتابي مييز بنود اختبار مهارات التعبيرحساب معامالت ت 5.5.3

سؤال في  معرفة قدرة كل بهدف اختبار مهارات التعبير الكتابيمعامل التمييز لكل سؤال في  ُحسب  
حســــــــــــــاب معامل ل الخطوات اآلتية وحيث ُأتبعت ،ين المجموعتين العليا والدنياعلى التمييز ب االختبـار
  :التمييز
 )تلميذًا وتلميذة. )37تصحيح االختبار لجميع أفراد العينة االستطالعية والبالغ عددهم 

 بالعالمة الدنيا. تنازليًا بدءًا من العالمة العليا وانتهاءً  تالميذترتيب درجات ال 

  25وتلميذة بنسبة ( ) تلميذاً 9العليا ـ(تحديد المجموعتين العليا والدنيا، حيث بلغت المجموعة% (
) كذلك %25وتلميذة بنسبة ( ) تلميذاً 9الدنيا ـ(من أفراد العينة االستطالعية، وبلغت المجموعة 

) من أفراد العينة %50بنسبة ( وتلميذة،) تلميذًا 19أما المجموعة المتوسطة بلغ عددها (
 االستطالعية والتي تم تجاهلها.

 دمت المعادلة اآلتية:استخ 

 (ص ع) تعني عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا. مج 

 (ص د) تعني عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا. مج 
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د=  معامل التمييز ص مج ص	ع 		مج		
ن

   الذين أجابوا عن الســــــــــــــؤال في المجموعتين  تالميـذ: نصــــــــــــــف عـدد الن
 .تالميذ) 9وهم(

 0.56بين (اختبــــار مهــــارات التعبير الكتــــابي وقــــد تراوحــــت معــــامالت التمييز لمفردات االختبــــار   
-99 ص ،2011 ميخائيل،( حيث أشــــــار )8ملحق رقممعامالت تمييز مالئمة ( وهي )0.89ولغاية
ا إذا قـل عن ذلك ) أمّـ %20أنـه حتى ُيعـد الســــــــــــــؤال مقبوًال يجـب أن يزيـد معـامـل التمييز عن ( )100

  تعديله.فيجب 
( مان ويتني  ختبارباســـــــــــــتخدام اختبار مهارات التعبير الكتابي تم التحقق من القدرة التمييزية ال كما  

)Mann-Whitney Test (Nonparametric Tests Algorithms(  الخـــتـــبـــــــار داللـــــــة الـــفـــروق بـــيـــن
  كما في الجدول اآلتي: ،المجموعتين اللتين ال تتبعان التوزع الطبيعي

  ) للصدق التمييزي لالختبارMann-Whitney Test(ويتني مان  ) اختبار12(جدول 
  القرار  مستوى الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  الفئة
  126  14  9  العليا

  دال  0.000  3.610
  45  5  9  الدنيا

حصــــــــــــــائيـة بين المجموعتين حيـث أن قيمـة الداللة ) وجود فروق ذات داللـة إ12(نالحظ من الجـدول 
 وهذا يدل على قدرة تمييزية مرتفعة لالختبار. )0.05() وهي أصغر من 0.000االحتمالية هي (

  ثبات االختبار 6.5.3
يتمتع  االختبار نّ أ دوذلك للتأكّ  طريقتين،على  ختبار مهارات التعبير الكتابي ُاعتمدللتأكد من ثبات ا

  :ائقهذه الطر و  ،بمستوى ثبات موثوق به
 )Test-Retest Method( الثبات باإلعادة.1.6.5.3

، ســــــــــحبت من تلميذًا وتلميذة) 38(على عينة مؤلفة من  اإلعادةج معامل الثبات بطريقة ااســــــــــتخر  تمّ 
عد مضـــــــــي ب ،نة نفســـــــــهاة الثانية على العيّ للمرّ  االختبارعيد تطبيق أ ثمّ )، فاطمة المخزوميةمدرســـــــــة (
ل والجدو  ،ول والثانيرتباط بين التطبيق األاالعن طريق حســـاب معامل  ،من التطبيق األول أســبوعين

 ح قيم معامالت االرتباط.) يوضّ 13(

 الفرعية التعبير الكتابي وأبعادهباإلعادة الختبار مهارات  ) معامالت الثبات13(جدول 

Pearson 
Correlation  

استخدام 
  عالمات الترقيم

استخدام 
  أدوات الربط

مهارات 
  الفقرة

مهارات 
  الجملة

ر التعبياختبار مهارات 
  الكتابي
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**592.0 **41. 50 **638.0 **769.0 **.8850  
  )0.01**االرتباط دال عند مستوى الداللة (

 جيد،) وهو معامل 0.885بلغ ( الكلي باإلعادة لالختبارمعـامـل الثبات  ) أن13يتبين من الجـدول (  
 ،جيدثبات  توهو معامال ،)0.836-0.541( بينما تراوحت قيم معامل االرتباط للمهارات الفرعية بين

  .مقبول ألغراض البحث الحاليا يجعل االختبار ممّ 
 )(Internal Consistency ثبات االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ 2.6.5.3

نة نفســها في التطبيق األول باســتخدام معادلة ألفا كرونباخ، حســاب معامل االتســاق الداخلي للعيّ  تمّ    
 معامل جيد ومقبول أيضـــــــــــــاً  ووه ،)0.90(حيث بلغ معامل االتســـــــــــــاق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ 

  .بحث الحاليألغراض ال
ثبات تجعله من الصدق وال ةبدرجة جيد يّتصف التعبير الكتابياختبار مهارات  نّ أا سبق ح ممّ ويتضّ   

  .للبحث الحاليلالستخدام كأداة  اً صالح
  كيفية تصحيح اختبار مهارات التعبير الكتابي 6.3
 سؤالكل ) 6رقمملحق (ال أسئلة) 9( منفي صـورته النهائية  التعبير الكتابياختبار مهارات يتكّون    

دام عالمة استخ(معين  جراءلقيام بإَيطلْب من التلميذ اسؤال  عبارة عنيتكّون من جزأين: الجزء األّول 
حيح إّما باختيار بديل صــ اإلجابة عليه يتم )صــياغة جملة ،صــياغة فقرة ،اســتخدام عالمة ربط ،ترقيم

رات أو توزيع العباالرموز( أ، ب، ت، ث)، من بينها بديل واحد صــــحيح فقط،  ذتْ أخَ من أربعة بدائل 
المعطاة في مكانها المناســـــــب في الجداول، أو يقوم التلميذ بوضـــــــع اإلجابة من عنده بعد قراءة النص 

ة التي يحصــــل عليها التلميذ عند إجابته على أو الســــؤال المطلوب من التلميذ اإلجابة عليه، أّما الدرج
فــإّنهــا تختلف من بنــد آلخر، والجــدول اآلتي يبّين بنود االختبــار والــدرجــة التي يــأخــذهــا  ،بنود االختبــار

  كل بند عند إجابة التلميذ عليها بالشكل الصحيح.
  توزع الدرجات على بنود اختبار مهارات التعبير الكتابي )14جدول (

 التعبير الكتابيمهارات اختبار 
مهارات التعبير 

  الكتابي
استخدام عالمات 

  الترقيم
أدوات  استخدام
  الربط

  ةلمهارات الجم  مهارة صوغ الفقرة

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤال

  6  2  2  5  5  6  4  5  5  الدرجة
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  10  10  10  10  المجموع

  40  درجة االختبار الكلية
) 40درجة يمكن أن يحصـــل عليها التلميذ على االختبار هي (ح من الجدول الســـابق أّن أعلى يتضّـــ   

  ).0وأقل درجة يمكن أن يحصل عليها التلميذ على االختبار هي درجة الــصفر( ،درجة
  نتهالبحث وعيّ  مجتمع-ثالثاً 

 ألساسياالّصف الرابع من الحلقة األولى من التعليم  تالميذللبحث من جميع تكون المجتمع األصلي  
-2015للعام الدراسي( ) تلميذًا وتلميذة26947والبالغ عددهم( في مدارس مدينة دمشق الرسمية

ف الصّ  تالميذ) تلميذًا وتلميذة من 77(، واختارت الباحثة منهم عينة مقصودة بلغ عدد أفرادهام)2016
تلميذًا وتلميذة، ) 39في المجموعة التجريبية ( تالميذ، ووزعت في مجموعتين بلغ عدد الاألساسيالرابع 

  ) تلميذًا وتلميذة.38وفي المجموعة الضابطة (
  نة البحثتعريف عيّ  .1

حدد مســبقًا مواصــفات وخصــائص األفراد الذين يجب المقصــودة، التي ت (العينة المقًيدة) وهي من نوع
وبذلك ال تكون المشــــــــــــــكلة في الحصــــــــــــــول على عدد كاٍف من أفراد المجتمع  ن تتضـــــــــــــمنهم العينة،أ

 ما المشكلة تكمن في الحصول على أفراد لهم مواصفات معينة تنسجم مع أغراض البحثوٕانّ األصلي، 
  .)72، ص1986(الزراد ويحيى، 

  اختيار عينة البحث  .2
  اختيار عينة المدارس 1.2

جرت التجربة النهائية للبحث في مدرســــتين من المدارس الرســــمية بمدينة دمشــــق بمنطقة المهاجرين   
  وهما: مقصودة،ة عرضية اختارتهما الباحثة بطريق

  فيها التجربة  نفس المدرســـــــــــة التي تمّ  (وهي األســـــــــــاســـــــــــيمدرســـــــــــة فاطمة المخزومية للتعليم
يث ح الضــــــــــابطة،للمجموعة  ،والتحقق من ثبات االختبار) ،االســــــــــتطالعية للبرنامج التعليمي

 .األساسيف الرابع شعب للصّ  ثالث تضم المدرسة

 وفيها شـــــعبة واحدة اختيرت كمجموعة  ،األســـــاســـــيأحمد فائق الكردي للتعليم  الشـــــهيد مدرســـــة
 تجريبية.
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  وقد وقع اختيار الباحثة على المدرستين المذكورتين لالعتبارات اآلتية:
 ت في تنفيذ التجربة النهائية وتقديم التسهيال ةإبداء إدارات المدارس ميًال للتعاون مع الباحث

مط التعليم ن التعليم تتطلب تغييرات فيستراتيجية دمج التكنولوجيا في ا ما وأنّ والسيّ  الالزمة،
التجربة  لتنفيذ هذه كما أبدت المعلمة المتعاونة استعدادًا وحماسةً  ،وتغيير في مكان تنفيذه

وهي المعلمة  ،التعليمفي وخضوعها لدورة دمج التكنولوجيا  ،ما خبرتها في مجال التعليموالسيّ 
 فائق الكردي). أحمدالشهيد (القائمة على رأس عملها في مدرسة التجربة 

 أحمد فائق الشهيد (التجربة جهزة في مدرسة دد كاف من األوجود مخبر حاسوب مجهز بع
ا يعطي الباحثة مرونة في ة ممّ سعدم وجود دوام مسائي في المدر  إلىباإلضافة  ،الكردي)

 لتوفر التيار الكهربائي. تحديد موعد الحصة تبعاً 
  ّتويات ثقافية من مس تالميذان بحيث تضمّ  بعض،وقريبتين من  وجود المدرستين في نفس الحي

بة استبعاد أي متغيرات أخرى قد تؤثر في التجر  إلىوهذا يؤدي  متقاربة،واجتماعية واقتصادية 
 إلىنتمون المجموعتين ي تالميذ نّ حيث إ واالقتصادية،من تأثر العوامل الطبقية  للحدّ  ،والنتائج

رستين سهولة تنقل الباحثة بين المد إلىباإلضافة  متقارب،البيئة نفسها ومستوى اقتصادي 
 لمتابعة تنفيذ التجربة.

  ّفي  الميذتوأعداد ال ،األساسيالتعليم  ف الرابع من مرحلةوالجدول اآلتي يبين عدد شعب الص
 فيها التجريب النهائي. المدارس التي تمّ 

 نة التجربة النهائيةح بيانات عيّ ) يوضّ 15جدول (
  في الشعب تالميذعدد ال  عدد الشعب  المدرسة

  115  3  مدرسة فاطمة المخزومية

  39  1  فائق الكردي الشهيد أحمدمدرسة 

  تالميذال الشعب وعينة اختيار 2.2
) ميةثالثة في مدرسة (فاطمة المخزو الشعبة ال ختيرتافي المدرسة  تالميذبعد تحديد عدد الشـعب وال  

عية قبل للتجربة االســـــــــتطال اختيار الشـــــــــعبتين األولى والثانية من إذ تمّ  ،لتكون المجموعة الضـــــــــابطة
ون أحمد فائق الكردي) لتكالشـــــــهيد بينما ٌاختيرت الشـــــــعبة الوحيدة في مدرســـــــة ( األداة،ودراســـــــة ثبات 

  الشعبة التجريبية.
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  لتكون عينة البحثمن المدرسة المسحوبة  الشعب) 16جدول (
  المجموع  عدد التالميذ  الشعبة  المدرسة  المجموعة
  39  الوحيدة  أحمد فائق الكرديالشهيد   التجريبية

77  
  38  لثالثةا  فاطمة المخزومية الضابطة

  يتبين من الجداول السابقة ما يلي:
) تلميذًا وتلميذة 39مجموعتين ( إلى) تلميذًا وتلميذة، قّسموا 77ة (األساسيبلغ عدد عينة البحث  -

وقد ُحِرَص أن تكون حجم العينة  الضابطة،) تلميذًا وتلميذة للمجموعة 38للمجموعة التجريبية و(
، 2004 ،بو عالم(أالتجريبية والضابطة بهذا العدد لزيادة الثقة في النتائج بشكٍل أكبر، حيث أشار 

) فردًا حتى يمكن افتراض 20يقل عدد أفراد كل مجموعة عن ( من األفضل أالّ  ه)، أنّ 25ص
بر إذا الثقة في النتائج بشكل أك ه من المؤكد، كما أشار إال أنّ نالتكافؤ اإلحصائي بين المجموعتي

 .اً ) فرد20ارتفع عدد أفراد كل مجموعة عن (
لميذ أو ) نظرًا لعدم تغيب أي تالتجريبي (المواتمن أفراد العينة  ي تلميذ أو تلميذةلم ُيستبعد أ -

مساعدة بيق االختبارات، كما أّن الباحثة تلميذة عن تطبيق دروس الخطة الدراسية التجريبية أو تطب
في المجموعتين (التجريبية والضابطة) على  تالميذتتأكد من إكمال إجابات ال تكان المعلمات

 بترك أي سؤال دون اإلجابة عليه. أدوات البحث وتنبيههم وعدم السماح ألي تلميذ
  التحقق من تكافؤ مجموعات البحث في المتغيرات الضابطة .3

خارجية في السالمة الداخلية وال قد تؤثرعدد من المتغيرات التي  إلىتتعرض البحوث التجريبية 
ة وهي تلك المتغيرات التي ال تدخل ضمن المعالج، ى هذه المتغيرات بالضابطةوتسمّ  لتصاميمها،
قالل طها اإلوهنا يكون الغرض من ضب للبحث،من التصميم التجريبي  ولكنها تكون جزءاً  التجريبية،

من ضبط هذه المتغيرات إلتاحة الفرصة للمتغير المستقل كي  لذلك البدّ  النتائج،من الخطأ في 
   ).185، ص2014رمضان،( دقيقيؤثر في المتغير التابع بشكل 

  وهي: ،بالتأكد من تكافؤ المجموعات في المتغيرات اآلتية ةالباحث تماحيث ق
  تكافؤ العمر الزمني 1.3

ليها بعد الحصـــــول ع والضـــــابطة،التجريبية  تينفي المجموع تالميذالمت مقارنة متوســـــطات أعمار ت  
  :ح النتائج، والجدول اآلتي يوضّ ةسجالت المدرس من
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  في المجموعتين التجريبية والضابطة تالميذالعمر الزمني للبين متوسطي لداللة الفروق  )t-test(قيم  )17جدول (

المتوسط   العينة  المجموعة  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة   )Tقيمة (
  الحرية

القيمة 
  االحتمالية

  القرار

  تالميذالعمر الزمني لل
  0.55954 8.7179 39  التجريبية

غير دال 0.282 75  1.084
 0.43659 8.8421 38  الضابطة

بينمـــا بلغـــت  ،)1.084بلغـــت (للفروق في العمر الزمني ) T() بـــأن قيمـــة 17يالحظ من الجـــدول ( 
وهذا يشـــــير  ،)0.05( االفتراضـــــي لها داللةالمن مســـــتوى  أكبروهي  ،)0.282القيمة االحتمالية لها (

ط المجموعة التجريبية ومتوســـــ تالميذل العمر الزمنيبين متوســـــط  إحصـــــائياً  ةدال عدم وجود فروق إلى
 لعمرا لمتغير بالنســـــــــــبة المجموعتين تكافؤ يعني وهذا ،الضـــــــــــابطةلمجموعة ا تالميذالعمر الزمني ل

  .البحث نتائج في تأثيره عدم ويضمن الزمني،
 المحتوى العلمي 2.3

الحرص على أن يكون المحتوى العلمي الذي يقدم للمجموعتين الضـــــــــــابطة والتجريبية هو المحتوى  تمّ 
  حيث لم تقدم أي معلومات إضافية. بينهما،نفسه لضمان التكافؤ 

 زمن التدريس 3.3

قت ن يتم تنفيذ جميع الدروس ضـــمن و والتجريبية على أ اتفقت الباحثة مع معلمة المجموعة الضـــابطة
  .الحصة التي تليها إلىرة ة المقرّ ضمن الحصّ  إنجازهوتأجل تنفيذ أي نشاط ال يمكن  ،الحصة

  تنفيذ الخطة الدراسية التجريبية إجراءات-رابعاً 
  اإلجراءات التمهيدية لتنفيذ البرنامج التعليمي .1

  تطلب التمهيد لتطبيق الخطة الدراسية التجريبية القيام باإلجراءات اآلتية:
داري هما اإلالنهائية، والتقت مع كادر تين ســــــتطبق فيها التجربة لبزيارة المدرســــــتين القامت الباحثة  .1

نســــــــخة من موافقة مديرية التربية في دمشــــــــق على تطبيق  الهم توقدم ،ف الرابعي الصــــــــّ تومعلم
 لهم الهدف من البحث الحالي، وأهميته وخطوات تنفيذه، حتووضــــّ  المحافظة،البحث في مدارس 

المدرستين التزامًا بتقديم الدعم الكافي، والمساعدة قدر اإلمكان في تحقيق الهدف  دارةحيث أبدت إ
ليم في تنمية التعاستخدام استراتيجية دمج التكنولوجيا في وهو التحّقق من أثر  ،من البحث الحالي

 .األساسيف الرابع الصّ  تالميذهارات التعبير الكتابي لدى م
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بعد تحديد شــــــعب المجموعة التجريبية والضــــــابطة في المدرســــــتين تم التنســــــيق مع إدارة المدرســــــة  .2
العربية عربية (بتحديد مواعيد تنفيذ دروس الوحدة الثانية من مادة اللغة ال هـذه الشــــــــــــــعـب يتومعّلم
تعليم، ي الدمج التكنولوجيا فاســـتراتيجية بالطريقتين ( األســـاســـيف الرابع الصّـــ  تالميذ) لدى 1لغتي

 المؤجلة. والبعدية المباشرة، والبعدية القبلية،وكذلك مواعيد تنفيذ االختبارات  ،والطريقة المتبعة)

من  لها الهدف ت) وشرحالمجموعة الضابطة في مدرسة (فاطمة المخزوميةت الباحثة بمعلمة التق .3
اب العربية ية من كتبتســـــليمها األهداف التعليمية لكل دروس الوحدة الثان توقام البحث التجريبي،

، والحرص ةالمتبعـدروس الوحــدة الثـانيـة بـالطريقـة  تالميـذفقـت معهـا أن تقوم بتعليم الوات ،)1لغتي(
هم موضـــــــع بأنّ  تالميذلبحيث ال يشـــــــعر ا االعتيادية،فية ن يجري التعليم في الظروف الصـــــــّ على أ

قد اســـــــــتجابت و  يحرزونها،على النتائج التي  يجاباً للعوامل التي قد تؤثر ســـــــــلبًا أو إ تجنباً  تجريب،
 تها في ذلك.ة وأبدت رغبالمعلمة لطلب الباحث

التقيد  مّ أّنه ت التعليمي علماً تســــــــــــليم معلمة المجموعة الضــــــــــــابطة مواعيد تنفيذ دروس البرنامج تّم  .4
بل وزارة من ق األســاســيكما هو مقرر لمادة اللغة العربية للصــف الرابع  ،أســبوعياً  حصــص ثمانيب

تــدريس أهــداف كــل درس من دروس  إلىالتربيــة، حيــث تم توجيــه معلمــة المجموعــة الضـــــــــــــــابطــة 
ة وحل تمارينه بالحصـــــــــــــة الثاني ،الوحدة الثانية في الحصـــــــــــــة األولى المقررة لهذه المادة ومراجعته

 – بشــــــــكل يضــــــــمن عدم تعطيل ســــــــير العملية التعليمية المقررة لهذه المادة من األســــــــبوع نفســــــــه،
 ر من قبل إدارات هذه المدارس.التعلمية، ووفق الجدول الزمني المقرّ 

لدروس، اوشـــــــرحت لها الهدف من البرنامج وآلية تنفيذ  ،التقت الباحثة بمعلمة المجموعة التجريبية .5
لى الدروس المحضــــرة ع إلىباإلضــــافة  ورقية،لكترونية من البرنامج ونســــخة وزودتها بالنســــخة اإل

 لدروس،اكتابة المالحظات واالستفسارات حول آلية تنفيذ  )، وطلبت إليهاpower point(برنامج 
ها من خارج حضــــــار إالتي يجب  التقنياتتحديد التكنولوجيا المتوفرة في المدرســــــة و  إلىباإلضــــــافة 
 خضــــــــعت لدورات دمجقد  ةالمعلم مع العلم بأنّ  البرنامج،والتي ســــــــوف تســــــــتخدم في  ،المدرســــــــة

 وأبدت الرغبة والحماس لتنفيذ البرنامج التعليمي. التعليم،في التكنولوجيا 

قامت الباحثة والمعلمة بتجهيز مخبر الحاســــــــــــــوب في المدرســــــــــــــة بما يتناســــــــــــــب مع تنفيذ دروس  .6
على  الميذت ةأربع توزيع المقاعد وٕاعادة ترتيب أجهزة الحاســـــوب بحيث يجلس كلّ  إذ تمّ  البرنامج،
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ية ت الكهربائمان من حيث إبعاد التوصــيالاحتياطات األ أخذ إلىواحد، باإلضــافة جهاز حاســوب 
قامت الباحثة بمســـــاعدة فني حاســـــوب بتجهيز أجهزة  ثمّ  اإلســـــقاط،وتجهيز شـــــاشـــــة  ،تالميذعن ال

وشــــروط  وتجهيز مكبر الصــــوت التعليمي،الحاســــوب بالبرامج التي ســــوف يحتاجها تنفيذ البرنامج 
 اإلضاءة في المخبر.

لمعلمة يث قامت اح المدرســــة،المجموعة التجريبية في  تالميذالباحثة بحضــــور المعلمة مع  التقت .7
 قــدمــت لهمالتعليم، و وفق اســــــــــــــتراتيجيــة دمج التكنولوجيــا في على طبيعــة التعلم  تالميــذال طالعبــا

ذلك بهدف و  ،بعض التعليمات والتوجيهات وضــــرورة االلتزام بحضــــور حصــــص البرنامج التعليمي
جو نفســـــــي مريح يتيح لهم االندماج والمشـــــــاركة الفعالة في تنفيذ جلســـــــات البرنامج وضـــــــعهم في 

لتهيئتهم  الميذتجراء جلســـتين تمهيديتين للف بإدارة ومعلمة الصـــّ االتفاق مع اإل حيث تمّ  التجريبي،
 التعليم.وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في للعمل 

 الجلسات التمهيدية: .8

 وشرحت ،فالصّ في غرفة  الباحثة،بحضور  تالميذالمعلمة بال التقت: الجلسة التمهيدية األولى 
 لهم النقاط اآلتية:

 وسبب تسميته ،ومميزاته ،وأهدافه ،وأهميته ،مفهوم دمج التكنولوجيا بالتعليم. 
 القواعد  وتوضيح بعض التعليمي،دروس البرنامج  وضيح بعض المهارات الالزمة لتنفيذت

 ف.للعمل في الصّ 
 مع مراعاة  ،تالميذ) 4نة من (مجموعات صغيرة مكوّ  إلى بمساعدة الباحثة تالميذتقسيم ال

من مستويات متفاوتة من حيث تحصيلهم  تالميذمن  الجنسين،أن تكون مكونة من كال 
 توجيه المعلمة.بحسب  الدراسي،

  مجموعة. اختيار اسم لكلّ  تالميذال إلىالطلب 
 توطلب لباحثة،ا في مخبر الحاسوب بحضور تالميذالمعلمة بالالتقت ية: الجلسة التمهيدية الثان 

لى أجهزة توزيعهم ع وتمّ  األولى،االتفاق عليها في الجلسة  تشكيل المجموعات التي تمّ  إليهم
 الحاسوب.



 تصميم أدوات البحث وإجراءاته                                           الفصل الثالث

 
86 

 ) توأوضح ،مسؤول المواد) مراقب، مسجل، قائد،توزيع األدوار بين أعضاء المجموعة من 
صة لجميع الفر  ة لكي تتاحسيحصة درا هذه األدوار تتغير في كلّ  بأنّ  تالميذلل ةالباحث

 الكتساب الخبرات والمهارات المرتبطة بكل دور. تالميذال
 رنامج بنيات المتضمنة في الق عملي على استخدام الحاسوب والتقجراء تدريب وتطبيإ

 لما سيكون عليه في الدروس الحقيقية. وتنفيذ مهام وأعمال مشابهة
  فكرة عن المواد والوسائل التعليمية التي ستستخدم في دروس البرنامج التعليمي.تقديم 
 وتقديم المكافآت وعمليات التقويم الفردية والجماعية. ،توضيح نظام تقدير الدرجات 

  تنفيذ التجريب النهائي 2
 لتعليميا والبرنامج، التعبير الكتابيبعد التأكد من ســـالمة وصـــالحية أدوات البحث (اختبار مهارات   

ينة البحث عأيضـــًا من حســــن اختيار التأكد  بعدو  ،)التعليماســــتراتيجية دمج التكنولوجيا في وفق  المعدّ 
 بدأت التجربة النهائية وفق الخطوات اآلتية: ،التجريبية

  تطبيق القياس القبلي 1.2
ــــــــ(   ـــــــــ تطبيق اختبار ) بتطبيق القياس القبلي من خالل 4/10/2015قامت الباحث في الفترة الواقعة بـ

 في تالميذلللتأكد من تجانس وتكافؤ ا والضــــــــــابطة، ةمهارات التعبير الكتابي على أفراد العينة التجريبي
التعبير  مهارات اختبارهم ينطلقون من مســــــــــتوى واحد في وأنّ  ،كال المجموعتين التجريبية والضــــــــــابطة

 تتين قـــامـــفي المجموع تالميـــذلحيـــد التوجيهـــات التي تعطى لوتو  ،ولتوحيـــد ظروف التطبيق ،الكتـــابي
 ،لى نتائجهماالختبار القبلي لن يؤثر ع بأنّ  تالميذللت دحيث أكّ  ،بتطبيق االختبارات ابنفســـــــــــه ةالباحث

ق صـــــــــــححت وبعد االنتهاء من التطبي ،عند تطبيق االختبارات تالميذفيه ال لتجنب التوتر الذي قد يقع
  االختبارات القبلية وفق السلم المعتمد.

والضــــــــــــــابطة  تين التجريبيةمن الهدف العام لالختبارات القبلية في التحقق من تكافؤ المجموع وانطالقاً 
  اآلتية:يق القبلي التطبفرضية اختبار  تمّ  النهائي،كشرط لسالمة التجريب  في مستوى مهارات التعبير

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  تالميذ بين متوسط درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
  .فرعيةوأبعاده ال التعبير الكتابيالمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الختبار مهارات  تالميذ
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لفروق بين متوسطات ) للعينات المسـتقلة، حيث حسـبت اTاسـتخدام اختبار ( الفرضـية تمّ للتحقق من  
، التعبير الختبار مهارات لضابطة على الدرجة الكليةفي كال المجموعتين التجريبية وا تالميذدرجات ال

  ).18ح في الجدول رقم (وفي مهاراته الفرعية كما هو موضّ 
  

 التجريبية( المجموعتين تالميذ درجات لداللة الفروق بين متوسطات )T-Testنتائج اختبار ( )18جدول (
  الفرعية وأبعاده التعبير الكتابي مهارات القبلي الختبار التطبيق في) والضابطة

مهارات اختبار 
  العينة  المجموعة  التعبير الكتابي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
)T(  df  

القيمة 
  القرار  االحتمالية

 استخدام
عالمات 
 الترقيم

 1.48607 4.1842 38 الضابطة
 غير دال 0.988 75 0.015

 4.17951.33519 39 التجريبية

 استخدام
 الربط أدوات

 4.23681.40336 38 الضابطة
 1.73478 4.7949 39 التجريبية غير دال 0.125 75 1.549

 مھارات
 الفقرة

 2.51948 2.7632 38 الضابطة
 2.53185 392.5641 التجريبية غير دال  0.730  75 0.346

 مھارات
 الجملة

 1.84769 4.2105 38 الضابطة
 غير دال 0.555 75 0.593

 2.69302 393.8974 التجريبية

الكلية الدرجة
 4.67043 15.394 38 الضابطة

 4.86012 3915.435 التجريبية غير دال 0.970 75 0.038

وأبعاده  ،التعبير الكتابيللدرجة الكلية الختبار مهارات القيم االحتمـالية  بـأنّ  )18(يالحظ من الجـدول 
 ةدال عدم وجود فروق إلىوهذا يشــــــــــير  )،0.05( االفتراضــــــــــي لها داللةالمن مســــــــــتوى  أكبر الفرعية

في المجموعتين الضــــــــــابطة والتجريبية في التطبيق القبلي  تالميذبين متوســــــــــطي درجات ال إحصــــــــــائياً 
تكافؤ  إلىشــــير وذلك يوبالتالي نقبل فرضـــية العدم، وأبعاده الفرعية،  الكتابيير عبالختبار مهارات الت

 الكتــابيير بعوالتجريبيــة في التطبيق القبلي الختبــار مهــارات الت مجموعتين الضـــــــــــــــابطــةفي ال تالميــذال
 إلىيعزى  هي االختبارين البعدي والمؤجل، فإنّ وأبعـاده الفرعيـة، وبـالتـالي فأي فرق قد يظهر فيما بعد ف

  .التجريبيالبرنامج 

اري المجموعة التجريبية والضــــــابطة في اختب تالميذســــــابق أّن الفروق بين درجات يتبّين من الجدول ال
 أي التكافؤ بين المجموعتين، لذا فإنّ  إلىتشــــــــــــير  إحصــــــــــــائيًا، وهيي غير دالة مهارات التعبير الكتاب



 تصميم أدوات البحث وإجراءاته                                           الفصل الثالث

 
88 

فروق قــد تظهر في االختبــار في القيــاســــــــــــــين (البعــدي والمؤجــل) يمكن أن يعزى لعوامــل أخرى تتعّلق 
ية مســـــتوى االنطالق المتســـــاوي بين المجموعتين (التجريب إلى وهكذا تّم االطمئنان ،بالبرنامج التجريبي

  والتكافؤ بينهما قبل البدء بتنفيذ البرنامج التجريبي. ،والضابطة)
  تطبيق البرنامج التجريبي 2.2

) بمعــدل 13/10/2015) ولغــايــة (5/10/2015من(تّم تطبيق البرنــامج التعليمي في الفترة الواقعــة   
 درسة،مسبوعي لتوزيع حصص مادة اللغة العربية لكل في إطار البرنامج األ ،أسبوعياً  ثماني حصـص
ل من الدرس األو (األول المجموعة التجريبية في الحصـــــــــة األولى من األســـــــــبوع  تالميذحيث تّم تعليم 

ـــ هواية التمثيل: معارف ومهارات) الوحدة الثانية لمادة اللّ  ــــ ــــ ــــ  يجية دمجوفق استراتغة العربية والمعنون بـ
  .التعليم من خالل البدء بالتمهيدالتكنولوجيا في 

  تطبيق القياس البعدي المباشر 3.2
 ة البحــــثنــــأفراد عيّ  تالميــــذللالبرنــــامج التعليمي في مــــادة اللغــــة العربيــــة بعــــد االنتهــــاء من تطبيق   

 فوفق اســـــــــــتراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم من قبل معلمة الصـــــــــــّ  والمعدّ  ،(المجموعة التجريبية)
الطريقة موعة الضـــــــابطة) ب، واالنتهاء من تعليم أفراد (المجالخاضـــــــعة لدورات دمج التكنولوجيا بالتعليم

 الميذتهارات التعبير الكتابي على قامت الباحثة بتطبيق اختبار مف ،فمن قبل معلمة الصــــــــــــــّ  المتبعة
أفراد العينة قراءة  إلىحيث طلبت الباحثة ، ) م14/10/2015المجموعتين(التجريبية والضـــابطة) في (

عدم ترك أي و  ،واإلجابة عليها بدقة ،محتوى االختبارات(التعليمات والبنود وبدائل اإلجابة) بشـــــكل جيد
  سؤال دون اإلجابة عليه.

  تطبيق القياس البعدي المؤجل 4.2
 طبيق اختبــارحثـة بتتقريبـًا من االنتهـاء من تطبيق البرنـامج التعليمي قــامـت البـا ثالثـة أســــــــــــــابيعبعـد   

أفراد عينة البحث  إلىحيث طلبت الباحثة أيضًا  ،)م4/11/2015وذلك في ( ،التعبير الكتابي مهارات
وعدم  ،واإلجابة عليها بدقة ،جيد ات والبنود وبدائل اإلجابة) بشــــــــــــــكلالتعليم(االختبارات قراءة محتوى 

  ترك أي سؤال دون اإلجابة عليه.
بية بين أفراد المجموعتين (التجري المباشــــــرة، البعدية المؤجلة)إجراء المقارنات (القبلية، البعدية  5.2

 نتائج وعرضها.ال إلىوالضابطة) من خالل التحليالت اإلحصائية، والتوّصل 
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في ضـــــوء الواقع الميداني الذي أحاط بجميع مراحل تصـــــميم وتنفيذ مناقشــــة النتائج التجريبية  6.2
قة، المقارنة مع نتائج الدراسات السابوتطبيق جلسـات (حصـص) البرنامج التجريبي، وفي ضوء 

  المقترحات.من مجموعة  إلىوالتوصل 
  

  اإلحصائية المستخدمة المعامالت-خامساً 
اختبار مهارات التعبير : لحساب االتساق الداخلي لبنود Alpha Cronbach's)لفا كرونباخ (أ .1

 .الكتابي
 تقاس بالعالقة  ): وهي(percentage gain للكسب:النسبة المئوية  .2

Gpercentage=
M2-M1
P-M1

 ×100 
percentage:G النسبة المئوية للكسب  

2M القبلي)(لالختبار : المتوسط الحسابي للتطبيق األول.  
1M-  البعدي المباشر).(لالختبار المتوسط الحسابي للتطبيق الثاني  

  P297ص ،2011 حسن،( الدرجة الكلية لالختبار(.  
الختبار مهارات التعبير ) لحساب الصدق التمييزي Mann-Whitney U( ويتنياختبار مان  .3

 الكتابي.
ر اختبار مهارات التعبيمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز: للتحقق من صالحية بنود  .4

 الكتابي.
(قوة اإلحصاء أو قوة األثر): يعتمد  والمتغير التابع: ،مقياس قوة العالقة بين المتغير المستقل .5

ثين في تقرير نتائجهم على الداللة اإلحصائية للنسبة التائية (ت)، دون محاولة بعض الباح
ئج مغاالة في تفسير النتا إلىا يؤدي ممّ الكشف عن مقدار العالقة القائمة بين المتغيرين، 

فري يكون هناك تأثير غير ص اً وعندما تكون قيمتها دالة إحصائيعلى داللة قيمة (ت)،  اً اعتماد
ه ال يدل على حجم األثر أو درجة العالقة بين أنّ  للمتغير المستقل في المتغير التابع، إالّ 

جب يالمتغيرين، وقد ال تعني داللة (ت) اإلحصائية وجود عالقة قوية بين المتغيرين، لذا 
)] معامل االرتباط الثنائي Tيستخدم [في حالة اختبار ( تحديد قوة هذه العالقة أو (قوة األثر):

ويرمز  ،)٢وهو نفس معادلة (إيتا ،)pbr) ويرمز له ( point biserial correlation األصيل(
ويحسبان بالعالقة:(  ،ثر بداللة أي منهماحيث استخدما لحساب حجم األ) 2ηلها (

T2

df+T2 =(rpb )=η2( 
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2)pb( r 2  :معامل االرتباط الثنائي االصيلT) قيمة :TEST-T(  
2ηإيتا مربع :  Dfدرجة الحرية :  

  ).293ص ،2011 حسن،(
  :وقد استخدم المحك اآلتي لتفسير قوة العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع

  محك حجم األثر )19( جدول
  التقدير  ثرحجم األ

  حجم أثر مرتفع  فأكثر0.8
  حجم أثر متوسط  )0.8( إلى) 0.4من (
  أثر ضعيفحجم   )0.4-0.2( من

خدم لمقارنة متوسطات درجات ستاُ ): Paired Samples T-Test() لعينتين مرتبطتين Tاختبار ( .6
 ).اً وبعدي اً في التطبيقين (قبلي الكتابي يرتعبالمجموعة الواحدة في اختبار مهارات ال تالميذ

ين الفروق باستخدم لتحليل ): independent Samples T-Test( ) لعينتين مستقلتينTاختبار ( .7
 .في المجموعتين التجريبية والضابطة تالميذمتوسطات درجات ال

) (معامل Pearson): استخدم معامل ارتباط بيرسون (Pearsonمعامل االرتباط بيرسون ( .8
االرتباط الخطي البسيط) في دراسة الثبات الختبار مهارات التعبير الكتابي عند حساب الثبات 

  .باإلعادة
  خالصة الفصل

هذا الفصــــل توضــــيحًا للمنهج المّتبع وٕاجراءات تصــــميم أدوات البحث والتي تألفت من (قائمة  تضــــّمن   
لتكنولوجيا في وفق استراتيجية دمج ا البرنامج التجريبي المصّمم المحتوى،تحليل  الكتابي،مهارات التعبير 

وكيفّية اختيار  ن مجتمع البحثالتعليم، واختبار مهارات التعبير الكتابي)، كما تضـــّمن عرضـــًا تفصـــيلّيًا ع
ن اإلحصـــائّية القواني إلىشـــرح إجراءات تنفيذ الخطة الدراســـية التجريبية وصـــوًال  إلى إضـــافةً  ،عينة البحث

  .صل الرابعالفالمستخدمة تمهيدًا لتفريغ النتائج ومعالجتها إحصائّيًا والتي ستعرض مفّصًال في 



 
  

   
  الباب الثا�ي

 اإلطار امليدا�ي للبحث

  الفصل الرابع
 عرض نتائج البحث وتفسريها

 

تمهيد 

 تحليل نتائج البحث ومناقشتها (التحقق من صحة الفرضيات).1

 ومقترحاته البحث توصيات.2
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  تمهيد

نتائج فرضياته  إلى يتضّمن هذا الفصل شرحًا تفصيلّيًا لنتائج أسئلة البحث مع تفسيرها إضافةً     
  ومناقشتها، لينتهي في تقديم مجموعة من المقترحات التي قد يفاد بها في المستقبل.

وذلك بحساب  ،) بهدف التحّقق من صحتها0.05لقد تّم اختبار فرضّيات البحث عند مستوى داللة (    
)، Spssوفق متغير (الطريقة) باستخدام البرنامج اإلحصائي ( نيحسابيداللة الفرق بين كل متوسطين 

 على اختبار (مهارات تالميذلفروق بين متوسطات درجات ال) لتحليل اT-Testتخدم اختبارات (حيث ُاس
  ج على النحو اآلتي:وكانت النتائ ،الكتابي) في التطبيق القبلي والبعدي والمؤجل التعبير

 (التحقق من صحة الفرضيات) تحليل نتائج البحث ومناقشتها .1

  ولىالفرضية األ  -1-1
المجموعتين (التجريبية، الضابطة)  إحصائية بين متوسطات درجات تالميذال توجد فروق ذات داللة 

 في التطبيق البعدي المباشر الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية.

ق الفرو  لعينتين مستقلتين، حيث حسبت )T-Test(استخدام اختبار  تمّ الفرضية للتحّقق من صحة هذه 
المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التطبيق البعدي المباشر الختبار  درجات تالميذ بين متوسطي

  ).20الفرعية، كما هو موّضح في الجدول رقم ( وأبعاده التعبير الكتابي مهارات
 التجريبية( المجموعتين تالميذ درجات ) لداللة الفروق بين متوسطيT-Testنتائج اختبار ( )20( جدول

  الفرعية وأبعاده التعبير الكتابي مهاراتالختبار  المباشر البعدي التطبيق في) والضابطة
مهارات اختبار 

المتوسط   العينة  المجموعة  التعبير الكتابي
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة 
)T(  

حجم 
القيمة   DF  األثر

  القرار  االحتمالية

 استخدام
 الترقيمعالمات 

  1.48031  5.3947 38 الضابطة
6.755 0.378  75 0.000 

دال لصالح 
المجموعة 
  1.56807  7.7436 39 التجريبية التجريبية

 استخدام
 الربط أدوات

  1.50580  5.0526 38 الضابطة
7.934 0.456  75 0.000  

دال لصالح 
المجموعة 
  1.58178  7.8462 39 التجريبية التجريبية

  2.70989  3.8158 38 الضابطة الفقرة مهارات
6.496 0.360  75 0.000 

دال لصالح 
المجموعة 
  2.52518  7.6923 39 التجريبية التجريبية

 الجملة مهارات
  1.68670  5.5789 38 الضابطة

3.114 0.114  75 0.003  
دال لصالح 
المجموعة 
  2.01043  6.8974 39 التجريبية التجريبية
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 الكلية الدرجة
  5.42530  19.842 38 الضابطة

7.930 0.456  75 0.000  
دال لصالح 
المجموعة 
 5.99066  30.179 39 التجريبية التجريبية

عاده التعبير الكتابي وأبللدرجة الكلية الختبار مهارات القيم االحتمالية  ) أنّ 20(يالحظ من الجدول   
صائيًا إح ةدال وجود فروق إلىوهذا يشير  )،0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغر الفرعية

في المجموعتين الضابطة والتجريبّية في القياس البعدي المباشر الختبار  بين متوسطي درجات التالميذ
ية العدم لمجموعة التجريبّية، وبالتالي نرفض فرضومهاراته الفرعّية لصالح ا ،مهارات التعبير الكتابي

درجات  طيإحصائية بين متوستوجد فروق ذات داللة  ه:ونقبل الفرضية البديلة لها التي تنص على أنّ 
 لتعبير الكتابيا مهاراتالختبار الضابطة) في التطبيق البعدي المباشر  ،المجموعتين (التجريبية تالميذ
والضابطة)  ،) يوّضحان الفروق البيانّية بين المجموعتين (التجريبّية2( ) و1( نوالشكال .الفرعّية وأبعاده

  مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية. الختبار في التطبيق البعدي المباشر

  
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في المهارات الفرعية الختبار تمثيل بياني للفروق  )1الشكل(

  المباشرمهارات التعبير الكتابي في التطبيق البعدي 
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بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية الختبار تمثيل بياني للفروق  )2الشكل(

  البعدي المباشرمهارات التعبير الكتابي في التطبيق 
ير التجريبية في مهارات التعب ) أنَّ هناك تحسنًا واضحًا لتالميذ المجموعة2) و(1يالحظ من الشكلين (  

داء المجموعة وأ ،ح ذلك من خالل تتبع الفروق البيانّية بين أداء المجموعة التجريبيةالكتابي، ويتضّ 
البعدي  فرعّية في القياسومهاراته ال ،الضابطة على الدرجة الكلية الختبار مهارات التعبير الكتابي

  المباشر.
  ويمكن تفسير هذه النتيجة

جاءت درجات التالميذ في المجموعة التجريبية أعلى من درجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق 
مهارات التعبير الكتابي، وربما يعود السبب إلى ما تتميز به استراتيجية دمج البعدي المباشر الختبار 

التكنولوجيا في التعليم من إثارة وتشويق للتالميذ وجعل عملية التعليم، واكتساب المهارة أكثر متعة 
لتعليم ا وتشويقًا إضافًة إلى نمو مقدرتهم على تذكر المعلومات لفترة أطول، وبالتالي فإّن أثرها أبقى من

  الذي يقوم على التلقين.
  ةثانيالالفرضية  -1-2

المجموعة التجريبية في التطبيقين  تالميذإحصائية بين متوسطي درجات  ال يوجد فرق ذو داللة
  القبلي والبعدي المباشر الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية.

سب الفرق لعينتين مرتبطتين، حيث ح )T-Test(استخدام اختبار  تمّ  الفرضية للتحّقق من صحة هذه  
 المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات التعبير تالميذبين متوسطي درجات 

  ).21وأبعاده الفرعية كما هو موّضح في الجدول رقم ( ،الكتابي
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في  في المجموعة التجريبية تالميذلالفروق بين متوسطي درجات ا) لداللة T-Testنتائج اختبار ( )21جدول (
  وأبعاده الفرعية الكتابي التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار مهارات التعبير

ته اومهار  يالكتاب التعبيرللدرجة الكلية الختبار مهارات القيم االحتمالية ) أّن 21(يالحظ من الجدول     
حصائيًا إ ةدال وجود فروق إلىوهذا يشير  )،0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغر الفرعية

المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية الختبار مهارات التعبير الكتابي  تالميذدرجات  بين متوسطي
ية البديلة وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضته الفرعّية لصالح التطبيق البعدي المباشر، اومهار 

المجموعة  تالميذإحصائية بين متوسطي درجات  يوجد فرق ذو داللة ه:لها التي تنص على أنّ 
 .التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية

  فروق. حان هذه ال) يوضّ 4) و(3والشكالن (

 التعبيرمهارات 
المتوسط   العينة  التطبيق  الكتابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
قيمة   االرتباط  المتوسطين

)T(  DF   القيمة
  القرار  االحتمالية

استخدام 
 الترقيمعالمات 

البعدي 
 المباشر

39 7.7436 1.56807  
3.564 0.601 16.94238 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
  1.33519  4.1795 39 القبلي البعدي

استخدام أدوات 
 الربط

البعدي 
 المباشر

39 7.8462 1.58178  
3.051  0.679 14.25538 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
  1.73478  4.7949 39 القبلي البعدي

 مهارات الفقرة
البعدي 
 المباشر

39 7.6923  2.52518  
5.128  0.744 17.70338 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
  2.53185  2.5641 39 القبلي البعدي

 مهارات الجملة
البعدي 
 المباشر

39 6.8974 2.01043  
3.0  0.824 12.17438 0.000 

دال لصالح 
 التطبيق
  2.69302  3.8974 39 القبلي البعدي

 الدرجة الكلية
البعدي 
 المباشر

39 30.1795  5.99066  
14.743  0.946 43.86338 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
  4.86012  15.4359 39 القبلي البعدي
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في المهارات الفرعية الختبار  المجموعة التجريبية تالميذدرجات  يبين متوسطتمثيل بياني للفروق ) 3الشكل(
   لتطبيقين القبلي والبعدي المباشرمهارات التعبير الكتابي في ا

  

  
هارات الكلّية الختبار معلى الدرجة  المجموعة التجريبية تالميذدرجات  يبين متوسطتمثيل بياني للفروق ) 4الشكل(

  التعبير الكتابي في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر
المجموعة  تالميذ) أنَّ هناك تحّسن ملحوظ ل4() و3يالحظ من خالل تتبع الفروق البيانّية في الشكلين (  

علية فا لىإفي جميع مهارات التعبير الكتابي في التطبيق البعدي المباشر، وهذا يشير  التجريبية
  المجموعة التجريبية. يذتالمهارات التعبير الكتابي لدى التعليم في تنمية مالتكنولوجيا في  جاستراتيجية دم
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  الثالثةالفرضية  -1-3
المجموعة التجريبية في التطبيقين  تالميذإحصائية بين متوسطي درجات  ال يوجد فرق ذو داللة

 البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية.
 سب الفرقلعينتين مرتبطتين، حيث ح )T-Test(استخدام اختبار  تمّ  الفرضية للتحّقق من صحة هذه  

المؤجل الختبار  والبعدي المباشر في التطبيقين البعديلتجريبية االمجموعة  تالميذبين متوسطي درجات 
  ).22وأبعاده الفرعية كما هو موّضح في الجدول رقم ( ،مهارات التعبير الكتابي

  
في  التجريبيةالمجموعة في  تالميذالفروق بين متوسطي درجات ال) لداللة T-Testنتائج اختبار ( )22جدول (

  المؤجل الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية والبعدي المباشر البعديالتطبيقين 

ته اللدرجة الكلية الختبار مهارات التعبير الكتابي ومهار القيم االحتمالية ) أّن 22(يالحظ من الجدول     
إحصائيًا  ةدال وجود فروق إلىوهذا يشير  )،0.05( االفتراضي لها داللةالمن مستوى  أصغر الفرعية

 ،المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية الختبار مهارات التعبير الكتابي تالميذدرجات  بين متوسطي

مهارات التعبير 
المتوسط   العينة  التطبيق  الكتابي

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
قيمة   االرتباط  المتوسطين

)T(  DF   القيمة
  القرار  االحتمالية

 استخدام
 الترقيمعالمات 

البعدي 
 المباشر

39 7.7436  1.56807  
0.692 0.916 5.914 38 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
 البعدي

البعدي 
 المؤجل

39 7.0513  1.80567  

 استخدام
 الربط أدوات

البعدي 
 المباشر

39 7.8462  1.58178  
0.820  0.938 7.109 38 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
البعدي  البعدي

 المؤجل
39 7.0256  1.95323  

 الفقرة مهارات
البعدي 
 المباشر

39 7.6923  2.52518  
1.666  0.727 4.359 38 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
البعدي  البعدي

 المؤجل
39 6.0256  3.47538  

 الجملة مهارات
البعدي 
 المباشر

39 6.8974  2.01043  
0.076  0.594 0.096 38 0.924 

دال لصالح 
التطبيق 
البعدي  البعدي

 المؤجل
39 6.9744  5.92713 

 الكلية الدرجة
البعدي 
 المباشر

39 30.179  5.99066  
3.102  0.805 3.146 38 0.000 

دال لصالح 
التطبيق 
البعدي  البعدي

 المؤجل
39 27.076 9.85523 
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ته الفرعّية لصالح التطبيق البعدي المباشر، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اومهار 
المجموعة  تالميذسطي درجات إحصائية بين متو  يوجد فرق ذو داللة ه:لها التي تنص على أنّ 

اده الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبع المؤجل والبعدي المباشر التجريبية في التطبيقين البعدي
  حان هذه الفروق.) يوضّ 6) و(5والشكالن ( .الفرعية

تبار الخ في المهارات الفرعية المجموعة التجريبية تالميذدرجات  يبين متوسطتمثيل بياني للفروق  )5الشكل(
   المؤجل والبعدي المباشر مهارات التعبير الكتابي في التطبيقين البعدي

  

  
ات على الدرجة الكلّية الختبار مهار  المجموعة التجريبية تالميذدرجات  يبين متوسطتمثيل بياني للفروق  )6الشكل(

  المؤجل والبعدي المباشر التعبير الكتابي في التطبيقين البعدي
 يإحصائيًا بين متوسط ) وجود فروق دالة6) و(5يالحظ من خالل تتبع الفروق البيانّية في الشكلين (  

لتعبير ا المجموعة التجريبية في التطبيقين (البعدي المباشر والمؤجل) الختبار مهارات تالميذدرجات 
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بعض المجموعة التجريبية ل نسيان أفراد إلىالكتابي لصالح التطبيق البعدي المباشر، وهذا يشير 
بيقين البعدي بسبب الفترة الزمنية الفاصلة بين التط ،الكتابيمهارات التعبير المعلومات الواردة في اختبار 

  المباشر والمؤجل.

  حساب حجم األثر .2

للتحقق من أثر استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم في تنمية مهارات التعبير الكتابي، حسب   
 المعادلـة التي ) وفقη2 و مربع معامل االرتباط الثنائي األصيل(مربع إيتا أثر هنا باستخدام األ محج
استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم على التالميذ وفقًا  أثرح حجم يوضّ  )23(والجدول  ،ذكرها تمّ 

  ختبار مهارات التعبير لكتابي ومهاراته الفرعية.ا لنتائج
استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم في التطبيقين القبلي  ) لداللة حجم أثر2ηنتائج معامل إيتا ( )23(جدول 

  ة التجريبيةالمجموع الفرعية على تالميذ أبعادهتابي و والبعدي المباشر الختبار مهارات التعبير الك
 التعبيرمهارات 

  حجم الـتأثير  T DF 2ηالمجموعة  الكتابي

 عالماتاستخدام 
 الترقيم

  كبير  0.88  38  16.942  تجريبية

استخدام أدوات 
 الربط

 كبير  0.84  38  14.255  تجريبية

 كبير  0.89  38  17.703  تجريبية مهارات الفقرة

 كبير  0.79  38  12.174  تجريبية مهارات الجملة

 كبير  0.98  38  43.863  تجريبية الدرجة الكلية

-0.79يتراوح بين ( للمجموعة التجريبية للمهارات الفرعيةحجم التأثير  ) أنّ 23الحظ من الجدول (يُ   
حجم أثر  وهو أيضاً  ،)0.98الدرجة الكلية لالختبار ( في حين بلغ في) وهو حجم أثر كبير، 0.89
 لتجريبيةاا يعني أن استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم قد نجحـت فـي التـأثير علـى المجموعة ممّ كبير 

هارات التعبير ية متنمقد نجحت في في التعليم وهذا يعني أن استراتيجية دمج التكنولوجيا  كبير،شكل ب
  ح حجم األثر.) يوضّ 7والشكل ( التجريبية،المجموعة  الكتابي لدى تالميذ
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ي المباشر داستراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم في التطبيقين القبلي والبع) تمثيل بياني لحجم أثر 7الشكل (

  التجريبيةة المجموع الفرعية على تالميذ أبعادهتابي و الختبار مهارات التعبير الك

  ويمكن تفسير هذه النتيجة
في االختبار القبلي متدنية ألّنهم لن يخبروا بهذا النوع من االختبارات التي كانت نتائج التالميذ بأن   

، أّما تفوقهم تعليم أو تدريب حول تنمية مهارات التعبير الكتابيتثير التفكير لديهم حيث أنهم لم يتلقوا أي 
في االختبار البعدي فهو بسبب خضوعهم للبرنامج التعليمي المعّد وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في 
التعليم، وعمل على توسيع خيالهم وزاد من مفرداتهم اللغوية مّما أثر إيجابًا في تنمية مهارات التعبير 

 ابي.الكت

  حساب متوسط فاقد الكسب  .3

نمية مهارات التعبير التعليم في تدام استراتيجية دمج التكنولوجيا في باستخ للتحقق من بقاء أثر التعليم   
 ي التطبيقينففي المجموعة التجريبية  تالميذمتوسطي درجات المت الباحثة بحساب الفرق بين اق الكتابي،

ية لمتوسط ومن ثم حساب النسبة المئو  ،الكتابيالبعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار مهارات التعبير 
ح النحو الموضّ  فجاءت النتائج على ،التجريبية لبقاء أثر التعلم لدى المجموعة فاقد الكسب والنسبة المئوية

  في الجدول اآلتي:
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 ةمجموعوالنسبة المئوية لل) متوسط فاقد الكسب في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل 24جدول (
  الفرعية أبعادهختبار مهارات التعبير الكتابي و التجريبية في ا

  ) أن:24يتضح من الجدول(
 ،)2.978( على الدرجة الكلية الختبار التعبير الكتابي بلغ عة التجريبية،فاقد الكسب لدى المجمو   
وبلغت نسبة فاقد الكسب للمجموعة  ،)%89.71نسبة بقاء أثر التعلم لدى المجموعة التجريبية قد بلغت (و 

والتي  ،مالتعليير الستراتيجية دمج التكنولوجيا في وهذا يدل على األثر الكب ،)%10.282التجريبية (
آلتي يبين الشكل او  ،جيدةوبقاء أثر التعلم بصورة  ،من االحتفاظ بالمهارات المكتسبة تالميذالمكنت 
  :ذلك

اختبار مهارات 
  التعبير الكتابي

  المجموعة
  المتوسط الحسابي لالختبار

متوسط فاقد 
  الكسب

النسبة 
المئوية لفاقد 

  الكسب

النسبة المئوية 
البعدي   لبقاء أثر التعلم

  المباشر
البعدي 
  المؤجل

م استخدا
 الترقيم عالمات

 %91.06 %8.940 0.692  7.0513 7.7436  التجريبية

 أدوات استخدام
 الربط

 %89.54 %10.459 0.821  7.0256  7.8462  التجريبية

 %78.33 %21.667 1.667  6.0256  7.6923  التجريبية الفقرة مھارات

 - - -  6.9744  6.8974  التجريبية الجملة مھارات

 %89.71 %10.282 3.103  27.076  30.179  التجريبية الكلية الدرجة
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 ختبارالفي المهارات الفرعية  دى المجموعة التجريبيةلنسبة المئوية لبقاء أثر التعلم ل) تمثيل بياني ل8الشكل(

  التعبير الكتابي
  

  
التجريبية في المهارات الفرعية الختبار  لبقاء أثر التعلم لدى المجموعة لنسبة المئويةل) تمثيل بياني 9الشكل(

  .التعبير الكتابي
   

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

استخدام 
عالمات 
الترقيم

 استخدام أدوات
الربط

مھارات الفقرة مھارات الجملة

النسبة المئوية لبقاء أثر التعلم

91.06% 89.54%

78.33%

0

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

٨٫٩٤%

الدرجة الكلية



	حتليل نتائج البحث ومناقشتها الفصل الرابع                                            
 

 103 

  ومقترحاته البحث توصيات .4

  :كاآلتي مجموعة من التوصيات إلىتوّصل البحث   
 لّلغةااستخدام التقنيات الحديثة في تدريس المواد الدراسية المختلفة بشكل عام، ومادة  -1

 بشكل خاص وفي مختلف المراحل التعليمية.العربية 
يات بكلن في برامج إعداد الطلبة المعلميالجوانب العملية لدمج التكنولوجيا في التعليم  تأكيد -2

 . التربية
لمستجدات على اعقد دورات تدريبية وندوات تربوية يصاحبها ورش عمل لتدريب المعلمين  -3

 في التكنولوجيا التعليمية الحديثة.
دمجها و  البحث وضرورة تضمينهادت في كّ اإلفادة من قائمة مهارات التعبير الكتابي التي أ -4

 العربية.  الّلغةفي محتوى منهاج 
هارات بحيث تشمل األسئلة التي تقيس م تالميذوأساليب تقويم الاالهتمام بنظام االمتحانات  -5

 الكتابي.التعبير 
ات فية وتزويدها بالوسائل والتقنيات التعليمية واإلمكانتنظيم اليوم المدرسي والبيئة الصّ  -6

  عليم.تاستراتيجية دمج التكنولوجيا في الالمادية والمعنوية بما يتناسب مع تطبيق 
  ومن المقترحات:

التالميذ  التعبير الكتابي لدىبرنامج تدريبي لرفع كفايات المعلمين في تنمية مهارات إعداد   -1
 في مرحلة التعليم األساسي. 

بير في مرحلة التعليم األساسي لمهارات التعبناء مقاييس موضوعية لقياس مدى إتقان التالميذ  -2
 الكتابي. 

استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم على موضوعات أخرى إجراء بحوث حول استخدام  -3
 كاإلمالء والخط وغيرها. 
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  البحثعنوان 
الرابع  فصال الميذتهارات التعبير الكتابي لدى في التعليم في تنمية م التكنولوجيااستراتيجية دمج  أثر  

  .األساسي
  مقدمة 
ستخدام مختلف اواألساليب التي تعمل على  ،الطرائق التكنولوجيا في التعليم إحدى تعد استراتيجية دمج  
  في خدمة العملية التربوية بما يحقق أقصى فائدة منها. وتوظيفها تقنيات التعليميةال
التعليم ي فة دمج التكنولوجيا ستراتيجياأثر استخدام  للكشف عن الحالي محاولةومن هنا يأتي البحث   

ات التعبير بما قد يسهم في تنمية مهار  األساسيالرابع  فصال تالميذهارات التعبير الكتابي لدى في تنمية م
  لتعليم.ي افة التي يتضمنها دمج التكنولوجيا ت التعليمينياوذلك من خالل استخدام التق لديهم،الكتابي 
  البحثمشكلة 

بير يتطلب التعو  ، وقضاء حاجاتهم،لتنظيم أمور حياتهم ل بين الناسيعدٌّ التعبير الكتابي من طرائق االتصا  
 حيح لّلغة كسالمة الجملة والّربط  بين الجملوالتي من أهمها: االستخدام الصّ الكتابي مجموعة من المهارات 

المشاعر ، والقدرة على تنظيم األفكار و فقرات إلىموقعها وتقسيم الموضوع مع استخدام عالمات الترقيم حسب 
لم وفي ظّل استخدام تكنولوجيا التعليم لم يعّد أسلوب السرد واإللقاء الذي يتبعه المع ،والتَّعبير عنها بفاعلية

يتطلب  الحاضرأّن عصرنا  إلىى مجاراة التحديات التي تواجهه في عمله وفي أدائه، باإلضافة قادرًا عل
من أن يفيد من التقنيات والوسائط  كان البّد للتعبير عن انفعاالتنا وحاجاتنا لذا التعبير فيمّنا قدرة كبيرة 

طالع آرائهم بعض المعلمين واست للباحثة من خالل سؤال، وقد تبين أفرزتها مرحلة التطور التكنولوجيالتي 
ّما حفز ترض عملية التعبير الكتابي، موجود صعوبات تع ،التعبير الكتابيمادة في  ميعن مشكالت التعل

لحلول لتلك لتقديم بعض ا ،تقصي أسباب شكوى المعلمينل ،تقنيات التعليمب الباحثة بحكم اختصاصها
ف ومعالجة أوجه القصور في كتابات التالميذ من خالل توظيالصعوبات في تنمية مهارات التعبير الكتابي، 

هارات عليم وتنمية مالتفي في العالقة بين دمج التكنولوجيا بحث و  ،استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم
   .األساسيالرابع  صفال تالميذالتعبير الكتابي لدى 

  أسئلة البحث
  :ةاآلتي سئلةيجيب البحث عن األ
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 تالميذبي لدى هارات التعبير الكتاتنمية م التعليم فيدمج التكنولوجيا في  استراتيجيةاستخدام  أثرما  .1
  ؟األساسيالرابع  الصف

  لرابع ا صفال تالميذ العربية لدىما مهارات التعبير الكتابي المتضمنة في محتوى كتب اللغة   .2
 ؟األساسي

  لتطوير تعليم التعبير الكتابي؟ ما المقترحات التي يخلص إليها البحث في ضوء نتائجه .3
  منهج البحث وعينته

في هذا البحث  والذي استخدم ،والمنهج التجريبي المعروف بالتصميم التجريبيالمنهج الوصفي ُاتبع   
 قتبطُ  حيث ،)تابيالتعبير الك(مهارات  تابعلمعرفة أثرها في المتغير ال تحّكم في المتغّيرات المستقّلةلل

شعبة تجريبّية  ) على1ي(استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم في تعليم وحدة من وحدات العربية لغت
  .تعّلمت وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم

ي فعت ، وزّ األساسيالرابع  فلصا تالميذ) تلميذًا من 77على عينة بلغ عدد أفرادها ( أجري البحث  
، بينما بلغ عددهم في وتلميذة ) تلميذاً 39المجموعة التجريبية ( في التالميذمجموعتين، إذ بلغ عدد 

  .وتلميذة ) تلميذاً 38المجموعة الضابطة (
  البحث واتأد

 اشتمل البحث على األدوات اآلتية:

  .األساسيرابع ف الللصّ  عربية لغتيال كتابتوافرها في  الكتابي الواجبمهارات التعبير  . قائمة .1

ة بعد وضعها أمام المؤلفة من قائمة المهارات المعدّ  )1لغتي( العربيةكتاب أداة تحليل محتوى  .2
  استمارة للتحليل. إلىمقياس متدرج من التكرار والنسبة المئوية، إضافة 

لكتابي ابرنامج تجريبي مصّمم وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم لتنمية مهارات التعبير  .3
) دروس تغّطي محتوى الوحدة الثانية من كتاب العربية 4، ويتكّون من (األساسيف الرابع للصّ 

 .األساسيف الرابع ) للصّ 1لغتي(

ارات هاختبار مهارات التعبير الكتابي لقياس أثر استراتيجية دمج التكنولوجيا في التعليم في تنمية م .4
  .األساسيالرابع  فصال تالميذالتعبير الكتابي لدى 

  البحثحدود 
  تّم إجراء البحث في إطار الحدود اآلتية:
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 .م2016-2015ول من العام الدراسي حدود الزمانية: الفصل الدراسي األال .1
 الرسمية في مدينة دمشق. األساسيولى من التعليم لحدود المكانية: مدارس الحلقة األا .2
 دينةي مف األساسيمرحلة التعليم من  األساسيالرابع  تالميذ الصفنة من عي :بشريةالحدود ال .3

 .دمشق
 الموضوعية:الحدود  .4

قياس مهارات التعبير الكتابي المتضّمنة في البرنامج المصّمم وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا 
 قيم،التر في التعليم من خالل اختبار خاص بكل مهارة من المهارات اآلتية: (استخدام عالمات 

  مهارات الجملة). الفقرة،مهارات  الربط،استخدام أدوات 
 غة العربية وفقًا للحصص الدراسّية الموّزعة في المدرسة.التقيد بالزمن المخصص لمادة اللّ  .5
  البحثنتائج 

ة نتائج مجموعأسفر البحث عن فقد عرض النتائج التي تّم التوّصل إليها حيث  رابعا الفصل الأمّ     
يقين التجريبية في التطب المجموعة تالميذإحصائية بين متوسطي درجات  فرق ذو داللة بوجودصت تلخ

في حين ، عديلصالح القياس البلتعبير الكتابي وأبعاده الفرعية القبلي والبعدي المباشر الختبار مهارات ا
ن البعدي التجريبية في التطبيقي المجموعة تالميذطي درجات بين متوسق صغيرة و فر وجود  أظهرت النتائج

 ،لبعدي المباشراالمباشر والبعدي المؤجل الختبار مهارات التعبير الكتابي وأبعاده الفرعية لصالح التطبيق 
 تالميذ المجموعتينإحصائية بين متوسطات درجات فروق ذات داللة  وجودبينما دّلت النتائج على 

 لصالح فرعّية مهارات التعبير الكتابي ومهاراته ال الختبار الضابطة) في التطبيق البعدي المباشر ،(التجريبية
 هبر منكالضابطة أ تالميذ المجموعةنسبة فاقد الكسب لدى  ئج أنّ كما أظهرت النتا، المجموعة التجريبية

 التعليم. فيالقوي الستراتيجية دمج التكنولوجيا  األثرا يدل على التجريبية ممّ  تالميذ المجموعةلدى 
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أستاذ في قسم المناهج وطرائق 
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  د. سعده ساري  8
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  األهداف التعليمية للبرنامج التجريبي

  عنوان الوحدة(الهوايات)

   5أهداف الدرس األول (هواية التمثيل) المجال: معارف ومهارات            عددالحصص:
  تحليل ورة المعروضة أمامه.يحدد عناصر الصّ   .1
  فهم  يصف كّل مكّون في الّصورة مستخدمًا المفردات المناسبة.  .2
  تطبيق يجمع الجمل التي كتبها في فقرة متماسكة مستخدمًا أدوات الربط (أحرف العطف).  .3
  تركيب يكتب فقرة متماسكة محددًا عناصرها مستعينًا بالصورة.  .4
  تطبيق  يكتب الكلمات المعروضة أمامه بخّط الرقعة.  .5
  فهم  يقرأ النّص قراءة جهرية سليمة معبِّرة.  .6
  فهم  يحدد المكان الذي يجتمع فيه األصدقاء.  .7
  تركيب  يضع عنوانًا مناسبًا للّنّص.  .8
  فهم  يتعرف فوائد الهواية.  .9

  فهم  يكتشف معاني بعض المفردات في سياقات مختلفة. .10
  فهم  ح المعنى المقصود من بعض التراكيب..يوضّ 11
  فهم  رًا عن االستفهام باستخدام نبرة الّصوت المناسبة.الّنّص معبّ .يقرأ 12
   سورية بمسابقات في فنون (الرسم، الغناء  تالميذًا عن رأيه بفوز الكثير من ر .يكتب معبّ 13

  الموسيقا) مراعيًا عالمات الترقيم المناسبة.
  تقويم 

  تقويم  .يقّدر أهمية الهواية.14
  5عدد الحصص:    واة الثالثة) المجال: معارف ومهارات       أهداف الدرس الثاني (اله

  تحليل  يحدد عناصر الّصورة المعروضة أمامه. .1
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  تطبيق  يجمع الجمل التي كتبها في فقرة متماسكة مستخدمًا أدوات الربط (أحرف العطف). .3
  تركيب  ورة المعروضة.متماسكة محددًا عناصرها مستعينًا بالصّ يكتب فقرة  .4
  فهم  رة.يقرأ النص قراءة جهرية سليمة معبّ  .5
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  تركيب .يضع عنوانًا مناسبًا للنّص  .6
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  2عدد الحصص:            أهداف الدرس الثالث (أحبُّ الشٍّعر) المجال: محفوظات       
  تذكر رة.يقرأ النشيد قراءة معبّ   .1
  تحليل يحدد الفكرة العامة للنشيد.  .2
  تحليل  يربط بين البيت الشعري والفكرة المناسبة له.  .3
  فهم  يفسر معاني بعض المفردات الجديدة.  .4
  تذكر حروف الرّوّي.ذكر ي  .5
  تطبيق يحدد المشبه به في جملة محددة وفق نموذج معطى.  .6
  تطبيق  رًا.يلقي النشيد إلقاًء معبّ   .7
  تقويم   يقّدر أهمية الشعر.   .8

 2عدد الحصص:      أهداف الدرس الرابع (عودة الشمس الغاربة) المجال: تعبير شفوي  
  تذكر يقرأ الّنّص قراءة سليمة.  .1
  تحليل  يحدد الفكرة العامة للمسرحية.  .2
  تطبيق  يتبادل األدوار مع رفاقه في تمثيل المسرحية.  .3
  تطبيق  يستخدم مهارة األداء المسرحي في حركات اليدين وٕايماءات مالمح الوجه.  .4
  تقويم  يقّدر قيمة التعّلم والعلم والكتاب.  .5
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  )4ملحق رقم (

 البرنامج التعليمي المعد وفق استراتيجية دمج التكنولوجيا بالتعليم

  األساسيللصف الرابع  1العربية لغتيمن كتاب  )الهوايات(ثانية ال ةالوحد

  .األساسيالرابع ف الصّ  تالميذالتعبير الكتابي لدى مهارات في تنمية  التعليم)في دمج التكنولوجيا استخدام استراتيجية (أثر قياس  إلى التعليمييهدف البرنامج   

  اآلتي:مرتبة وفق و  )الهوايات(ي وحدةوه 1غتيل العربية كتابمن  ة الثانيةدروس تمثل الوحد ةأربع على لتعليمييشتمل البرنامج ا 

 الوحدة الثانية: الهوايات 
  ) ومهارات معارف (التمثيل هوايةُ الدرس األول:  -
  .) ومهارات معارف (الثالثة الهواةالدرس الثاني:  -
  .) محفوظات (الشعر ُأحبُّ الدرس الثالث:  -
  .) شفوي تعبير (الغائبة الّشمس َعْودةالدرس الرابع:  -
  .دفا تعليمياً ) ه38( األربعةدروس لل بلغ عدد األهداف التعليمية إذ ،الدروسدرس من  لكلّ ثم تحديد األهداف التعليمية  ،األربعة للدروس تحديد النقاط التعليميةب ةالباحث تقام

  اإلجراءات اآلتية: عداد الدروس وفق االستراتيجيةإيتضمن 

 ة والتقويمية المناسبة.يوالوسائل التعليم )التعليمدمج التكنولوجيا في (استراتيجية تطبيق وخطوات  ،هدافتحديد األخطوات التخطيط للتدريس  تضمُّ  :درسخطة سير ال 
  وزارة التربية في الجمهورية العربية  التي تعتمدها .التعليمفي التكنولوجيا  دمج استراتيجيةالنموذج المعتمد في  فية للتدريس وفقتضم الخطة الصّ  :تنفيذ الدرسإجراءات

 السورية
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 )التعليمدمج التكنولوجيا في (ستراتيجية ا ستخدامبا إعداد الدرس
  دقيقة 45 الزمن:  األساسيالرابع : الصف
  ........ الحصة:  اللغة العربية المادة:

  م 2015/     /..... التاريخ: 
  خطة سير الدرس

 تحديد األهداف السلوكية: - 1
  الدرس أن يكون قادرًا على أن: بعد تعلم مضامين يتوقع من التلميذ

    .أمامه المعروضة ورةالصّ  عناصر يحدد  .1
  .المناسبة المفردات مستخدماً  ورةالصّ  في نمكوّ  كلّ  فيصّ   .2
    .(أحرف العطف) الربط أدوات مستخدماً  متماسكة فقرة في كتبها التي الجمل يجمع .3
 المعروضة.ورة بالصّ  مستعيناً محددًا عناصرها  متماسكة فقرة يكتب  .4
  .الترقيم المناسبةمراعيًا فيها عالمات  يكتب جمالً  .5
 .الرقعة بخطّ  أمامه المعروضة الجملة يكتب  .6
     أهمية الثقافة والفنون في التنمية الوطنية العامة.يقّدر  .7

  :)التعليمفي  التكنولوجيا دمج(استراتيجية تحديد خطوات . 2
على استخدام تلك  وتدريبهم تالميذالوذلك بعد تعريف  ،التقنية المناسبة افيهيستخدم بطريقة كافة والتقويم  والتعّلم مليات التعليموع ةنشطاأل يعمل المعلم على تخطيط 

عليها وفق الخطة المرسومة في الدرس بشكل فردي  تالميذالثم تدريب  أو السبورة العرضأوًال على شاشة النشاط آلية ي نشاط يقوم المعلم بشرح فعند تنفيذ أ قنيات،التّ 
   األداة المناسبة. وباستخدامأو جماعي 

   التعليم:مبادئ .  3
   :بعض المبادئ التعليميةأهمية  ةالباحث تأكدّ  )التعليمفي  التكنولوجيا دمج(استخدام استراتيجية  إلىباإلضافة  
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  التعزيز. -التغذية الراجعة.                -
  للتدريس:تقنيات التعليم الالزمة  . إعداد وتجهيز4

  :تيةسائل اآلاألدوات والو  تجهيزب ةالباحث تقاملتحقيق هدف البرنامج التعليمي     
  .)1العربية لغتيكتاب (الكتاب المدرسي  -
 (OVER HEAD PROJECTOR)سقاط جهاز اإل -
 .سقاطشاشة اإل -
 .محمولالهاتف الجهاز  -
 .مكبر صوتمسجلة و  -
 .تناولها صور مختلفة لجميع الموضوعات التي تمّ  -
 ملونة. طباشيرسبورة و  -
  :برنامجب ةمزودحاسوب  ةز أجه -

o Power Point. 
o Word 
o Q Qpayer 
o Baidu Browser 
o Picasa Viewer 

  تحديد إجراءات التقويم المستخدمة:. 6
  ق واألدوات المناسبةائويتمُّ استخدام الّطر     
  التقويم المرحلي:  أ.   

  :من خالل       
 باإلجابة عن هذه األسئلة من خالل أوراق عمل يتم توزيعها عليهم.والطلب إليهم  تالميذطرح األسئلة على ال 
  ِّخالل قوائم الرصد المستخدمة. على مهاراتهم ومدى تقدمهم من  ، والحكمتالميذالأداء م مالحظة المعل.  
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  ب. التقويم النهائي:   
  من خالل:

  من خالل أداة لوصف سير التعّلم.كتابة ما تعّلموه في األنشطة السابقة إليهم  والطلب تالميذالعلى بطاقات  عيتوزّ    
  .في الواجب المنزليقة بالدرس نشطة المتعلّ األ بإنجاز تالميذال مالمعلِّ ف كلّ ي درس : في نهاية كلّ تحديد الواجب المنزلي. 7

  

  

  )ومهارات (معارف هوايُة التمثيلل: رس األوّ لدّ ا  الهواياتالوحدة الثانية:   الرابعالصف: 
   خمس حصص عدد الحصص:

  هداف الوجدانية الهدف العام للدرس واأل
  أن:  في نهاية الوحدة يتوقع من التلميذ

  قواعد). المالء، اإلخط، في ال(الّلغة العربّية قواعد بعض مراعيًا  يعّبرتعبيرًا كتابيًا جيداً -1
  .يقّدر أهمية الهواية-2

  الفكرية)حركية الأهداف الدرس (النفس 
  أن:  في نهاية الدرس يتوقع من التلميذ

  ورة المعروضة أمامه.عناصر الصّ يحدد .1
  .المناسبة المفردات مستخدماً  الّصورة في مكّون كلّ  ّصفي .2
  ).العطف أحرف( الربط أدوات مستخدماً  متماسكة فقرة في كتبها التي الجمل .يجمع3
 .بالّصورة المعروضة مستعيناً  عناصرها محدداً  متماسكة فقرة يكتب .4
  .الرقعة بخطّ  أمامه المعروضة الكلمات يكتب.5
  .معبِّرة سليمة جهرية قراءة ّص النّ  يقرأ .6
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   للنّص. مناسباً  عنواناً  يضع. 7
 يتعرف فوائد الهواية.. 8
 يكتشف معاني بعض المفردات في سياقات مختلفة.. 9

 الّلغوية. التراكيب بعض من المقصود المعنى يوّضح .10
  باستخدام نبرة الصوت المناسبة. رًا عن االستفهاممعبِّ النّص  يقرأ. 11
  ، الموسيقا) مراعيًا عالمات الترقيم المناسبة.التمثيل، (الرسمسورية بمسابقات في فنون  تالميذًا عن رأيه بفوز الكثير من معبر  . يكتب12

  :فكرية) –المهارات المتوقع اكتسابها ونوع كل منها (حسية 
  :المهارات

 متناسقة فقرة روضة، تكوينمععن معنى صورة  التعبير .1
 أحرفله، استخدام أدوات الربط ( أعطيت من جملٍ 
   ، استخدام عالمات الترقيم المناسبة.)العطف

  .الرقعة الكتابة بخطِّ  .2

   :نوعها
  فكرية-1
  حسية-2

  :بالدرسقبل الشروع  تلميذتقانها من قبل الإ مطلوبفية الالمعر المرتكزات 
  المرتكز:

   الهوايات التي يعرفها التلميذ أو يمارسها (جمع الطوابع، السباحة)
  .الرقعة قواعد خطّ - سيستخدمهامعاني أحرف العطف التي 

  طريقة تقديمه:
 ).تمثيل ....، مطالعة، رسم، مقطع فيديو يمثل هوايات مختلفة (سباحةعرض 

  .يوجد الدرس: اليدة في المصطلحات الجد
   :الوسائل المستخدمة

  صحائف النشاط. -وقلمورقة  –السبورة  –المدرسي  الكتاب-تمثل صور الدرس  البدائل: لوحات  .وقلمورقة –السبورة –حاسوب أجهزة –العرض  الوسيلة: جهاز
     :المتبعة التدريس والطرائقاستراتيجيات 
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  .م في مجموعات صغيرةالتعلّ   ج التكنولوجيا في التعليم.دم االستراتيجية:
   :استراتيجيات التقويم واألدوات المستخدمة

   .األداة: أوراق عملالطريقة: طرح األسئلة.                       تقويم مرحلي
  الطريقة: المالحظة.                         األداة: قوائم الّرصد. 

  التعلم. األداة: سجل وصف سير   تقويم نهائي

  خطوات سير الدرس

  ة األولى الحصّ 
  التكنولوجيا المستخدمة في هذه الحصة 

  المتعلقة بالدرس ويتم من خالله عرض الشرائح :Power Point بوربوينت
  . : ويستخدم للكتابةwordوورد 

   .اطجهاز اإلسق
   .التقنيات المستخدمة واإلجابة عن استفساراتھمعلى ھذه  تالميذعريف اليقوم المعلم بت

  

  دقائق 5  الزمن)(       المقدمة)  الدافعية ( أوًال: إثارة

   .ورالصّ  مع تسمية موضوع كلّ  ،طرح أسئلة تتناول جزئيات الّصورةوأ منها،واحدة  ل كلّ تأمّ  تالميذال إلى أطلبو  سقاط،اإلخالل جهاز صورًا متنوعة من  الوصف: أعرض

  األنشطة  ثانيًا:

  النشاط األول
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  النشاط:اسم 
  .تحديد عناصر الصورة

  يقةقد15 النشاط:مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  .ج التكنولوجيا في التعليمدم
   أنموذج التعلم 
  تعلم جماعي.

  النشاط:أهداف 
 ورة المعروضة أمامهعناصر الصّ  التلميذ أن يحدد.  

  النشاط:مرتكزات 
  الهواية في حياة الفرد. أھمية-2         الهواية. معنى-1

  
  
  
  
  
  

  علمالم  

  

 من اإلسقاط جهاز على الّصورة أعرضثّم  مجموعات بحسب أجهزة الحاسوب المتوافرة في غرفة الحاسوب، إلى تالميذأوزع ال
 .الشخصي الحاسوب خالل

 ور لتحديد مكوناتهاالصّ  لتأمّ  تالميذال إلى أطلب.  
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   النشاط مدخل       
  دقيقتان) الزمن( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 صورة.  نات كلّ حول مكوّ سئلة أ أضع  

 ماذا يوجد في الّصورة األولى؟            

          الثانية؟في الّصورة  ماذا تشاهد         

          فيها؟والحظ ماذا ترى  ،لثةثاال الّصورة إلىانظر          

 تالميذإجابات ال إلى أستمع.   
 سقاطأقوم بعرض الّصور من خالل جهاز اإل.  
 صورة من هواية كلّ  تمثلهتسمية ما  تالميذال إلى أطلب.  
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  المهمـــــــة

  ائقدق 8.(الزمن).

 تمثلها والهواية التي ،ورمكونات الصّ  قراءة همإليّ  أطلب.  

  تلميذال

  ّأمامهم. ةالمعروض ورالصّ  تالميذل اليتأم  
 المطروحة:عن األسئلة  يجيبون  

   .خشبة المسرحو ن، ومشاهدي ،طفلين يقومان بالتمثيل في عمل مسرحيتحوي  :ىاألول ورةالصّ في 

  .يلعبان الشطرنج ورة الثالثة: طفالنتصوير ويصور مناظر طبيعية، وفي الصّ  آلةطفل يحمل  :ورة الثانيةفي الصّ 

  ّةور المناسبة للصّ الهواية) اسم (اسمها  صورة تحت كلّ م ثّم يكتب المعلِّ  الهواية تالميذي اليسم. 

   .هواية لعب الشطرنج :الثالثة الّصورة وفي ،التصويرهواية  :الثانية ورةوفي الصّ  ،هواية التمثيل :األولىورة الصّ في  

 كتابة المعلم مكونات الصور على ( ورة.الصّ ها تمثلّ  يات التياوالهو  ،صورة من مكونات م تحت كلّ المعلّ  ما كتبه تالميذيقرأ ال
  word.برنامج 

  التقويم المرحلي
  دقائق5 (الزمن)

الطريقة   
                                              .  مكوناتهاعرض صورة وتحديد   .واألداة

  طرح األسئلة
األداة: أوراق 

  العمل
تلميذ  ورة على البطاقة الخاصة بكلّ مجموعة وكتابة عناصر الصّ  الّصورة الموجودة على جهاز الحاسوب الخاص بكلّ  تالميذتأّمل ال

  ح اإلجابات.ثم يعرض المعلم الّصور كافة على شاشة العرض ويصحّ 
  تقدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة    

 قوائماألداة: 
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        ورة.مكونات الصّ مكّونين من تحديد على  ة التلميذقدر 
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  الثانيالنشاط 
  النشاط:اسم 

  .تكوين فقرة
  دقيقة25 النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

  أنموذج التعلم 
  تعلم جماعي 

  النشاط:أهداف 
 ورة مستخدماً الصّ  من مكّونات نمكوِّ  كلّ  التلميذ فيصّ  أن 

  .المفردات المناسبة

  النشاط:مرتكزات 
  .ورالهوايات المعروضة في الصّ -1

   مدخل النشاط
 دقيقتان (الزمن) 

   هم التفكير في النشاطسقاط ويطلب إليّ من خالل جهاز اإل تالميذيقرأ المعلم النشاط على ال
  الثالثة) في الصور ما تراهف صِ (

    المهمـــــــة
  يقةدق16 )الزمن(

  علمالم

 قراءة النشاط. تالميذأحد ال إلى أطلب 
  ّفي هذا النشاط بهتلميذ العمل الذي سيقوم  أسأل عن المطلوب من النشاط حتى يتعرف كل. 
 عنصر من العناصر عن جملة لكلّ ومثال  مفصلة سقاط وبجانب كل منها عناصرهاور على جهاز اإلالصّ  أعرض. 
 ورالصّ  نصر من عناصرع كتابة جملة عن كلّ أمام كل حاسوب  في مجموعاتالموزعين  تالميذال كلفأ. 
 للتأكد من تنفيذ النشاط تالميذبين ال أتجول. 
 باسمها.يتحدث  قائد لكّل مجموعة وأختار ،تالميذال جاباتإ إلى عستمأ 
  سقاطعلى شاشة جهاز اإلالجمل المختارة كتب وأ ،تالميذال أغالطأصوب. 
 أمامهم البرنامج المعروض  صورة في ب كلّ الحاسوب بجان كتابة الجمل المختارة على تالميذال إلى أطلب).(word  

  تلميذال
  النشاط تالميذال أحديقرأ.  
 المطلوب من النشاط تالميذيحدد ال.  
 على أوراق  هماتجابإ يكتبونثّم  ،صورة عناصر كلّ  ن تكتب عنمجموعاتهم حول الجمل التي يمكن أ في تالميذيتناقش ال
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  .المسودة
 ورمجموعة الجمل التي كتبتها المجموعة حول عناصر صورة من الصّ  في كلّ  تالميذيقرأ أحد ال.  
 من عناصر عنصر لكلّ  واالتفاق عليهااسوب الجمل التي تمت مناقشتها على جهاز الح تالميذيكتب ال.  

  التقويم المرحلي
  دقائق7  (الزمن)

  الطريقة واألداة
  السؤال.طرح ، ثّم عرض الّصورة على الحاسوب الخاص بكل مجموعة

  األسئلة طرح  

األداة: أوراق 
  العمل

ل ورة اآلتية على جهاز الحاسوب الخاص بكل التلميذ الصّ يتأمّ 
   .الّصورة هذه مكوناتوصف مجموعة ويكتب على بطاقته 

  
  
  
  
  
  

 
  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذالأراقب   المالحظة   

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        نات الّصورة.وصف مكّون من مكوّ على  ة التلميذقدر 

  .wordكتابة جملتين عن هواية الرسم على برنامج  تالميذال إلى أطلب: الواجب المنزلي
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  ة الثانيةحصّ ال

  خطوات سير الدرس

  ، واإلجابة عن استفساراتهم. المستخدمة في الدرس وكيفية التعامل معها التكنولوجيا تالميذالتعريف 
  حروف العطف. تعليمي عن فيديو 

  للكتابة. wordبرنامج 
  دقائق3 )الزمن(  إثارة الدافعية (المقدمة)        أّوًال: 

  مجموعة من األسئلة. ، ثّم أطرحتالميذالفيديو عن حروف العطف على أعرض الوصف: 

  لالنشاط األوّ 
  النشاط:اسم 

  .التعبير عن الصورة
  ةقدقي 21النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

   أنموذج التعّلم
  تعلم فردي

   النشاط:أهداف 
  أن:في نهاية النشاط يتوقع من التلميذ 

 اسكة مستخدمًا أدوات في فقرة متم يجمع الجمل التي كتبها
  أحرف العطف).( الربط.

  ّالمعروضة  ورةبالصّ  عناصرها مستعيناً  داً يكتب فقرة متماسكة محد
  .أمامه

  النشاط:مرتكزات 
   .المعروضة أمامه ورالصّ  من عناصر عنصر لكلّ  التي كتبها التلميذ الجمل-1
   .أدوات الربط (أحرف العطف)-2
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   مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

  .منه المطلوبح يوضّ  ثمّ  ،النشاط قراءة تالميذال إلىيطلب المعلم 

  المهمـــــــة
  دقيقة 11(الزمن)

  المعلم

 الجمل.العطف بين  أحرف باستخدام تالميذر الذكّ أ  
 عرضهاأو  ،منهاهم تكوين فقرة محاكاة المثال في الجمل المطلوب إليمن تلميذ  كلّ  نحتى يتمكّ  مثاالً  تالميذعطي الأ 

يسأل كيف  ثمّ  ،)جمال الطبيعة-العشب األخضر-النبع العذب –المزرعة إلىدعوت رفاقي (:مثال سقاط،اإلى شاشة عل
  ؟الجملن نربط بين هذه يمكن أ

 أقرؤهاعلى الشاشة، ثّم  اإلجابةعرض وأ ،تالميذال إجابات إلىستمع أ.  
 تسجيل  ، ثمّ مجموعات العمل ضمن ضرورة دًا وأوكّ سابقالجمل التي كتبوها  والربط بينمحاكاة المثال  تالميذال إلى أطلب

  .جابات على المسودةاإل
 تصويب األغالط يهمإل أطلبو  تالميذال إجابات أتلقى.  
 هاقراءت تالميذال إلى أطلبسقاط و شة اإللى شاعرض الفقرة عأ.  

  لتلميذا

 األول في المثال ويحاولون الربط بين الجمل في المثال تالميذفكر الي.  
 بين الجمل محاكين المثال السابق(أحرف العطف) ربط الأدوات المجموعات  ضمن تالميذال ستخدمي.  
 الصحيحة لإلجابةتلميذ  اختيارعلى المعلم من خالل  تعرض، ثّم على المسودة اتهمجابمجموعة إ كلّ  تالميذ كتبي.  
  الصحيحة على الحاسوب. اإلجابة المكان المخصص على البرنامج تلميذ فييكتب كّل  
 بعد الربط بين الجملالفقرة  تالميذيقرأ ال.  

  التقويم المرحلي
  دقائق 8)(الزمن

  الطريقة واألداة
  .عرض صورة وطرح أسئلة

  األسئلة طرح 
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األداة: أوراق 
  العمل

  متماسكة. ثمّ الربط بين الجملتين لتكوين فقرة ،ورةكتابة جملتين عن الصّ  تالميذال إلىلى شاشة العرض والطلب عرض صورة ع
  

  
  

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

  تقدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
 الربطفي فقرة متماسكة مستخدمًا أدوات جملتين جمع على  ة التلميذقدر 

  المناسبة لها.
    

 ورةبالصّ  مستعيناً محددًا عناصرها فقرة متماسكة  على كتابة رة التلميذقد
  المعروضة أمامه.

    

  
  ثاني الالنشاط 

  النشاط:اسم 
  .الرقعة الكتابة بخطّ 

  ةقيدق 21النشاط:مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  التكنولوجيا في التعليم. دمج
   أنموذج التعلم 

  تعلم فردي
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  النشاط:أهداف 
    . الرقعة بخطّ  أمامه المعروضة الكلمات التلميذ يكتب أن

  النشاط:مرتكزات 
   .بالقلم اإلمساككيفية  -1
  .الرقعة شكال الحروف في خطّ أكتابة  -2

   مدخل النشاط 
 تاندقيق (الزمن)

  .الرقعة يعرض المعلم بعض الكلمات المكتوبة بخطّ 

  المهمـــــــة
  قائدق 8  (الزمن)

  المعلم

 هواية- تصوير –(تمثيل  :هي مكتوبة بخّط الرقعة ثالث كلمات أعرض(  
 سقاطكلمة على حدٍة على شاشة اإل ستعرض كلّ أ. 
 كيفية كتابة كل حرف من األحرف المعروضة تالميذشرح للورة وأعلى السب كتب الكلماتأ. 
 الكلمات السابقة على الدفتر محاكاة تالميذال إلى أطلب. 
 صوب أغالطهم. وأ تالميذتجول بين الأ 
 الكتابة دفترعلى  الحاسوب وكتابتهالديهم على شاشة  تظهرم محاكاة الكلمات التي إليه أطلب.  

  تلميذال
 الرقعة كيفية كتابة المعلم للكلمات على السبورة بخطّ  تالميذيراقب ال.  
 على الدفتر محاكين طريقة المعلمالكلمات  تالميذيكتب ال. 
 من خالل البرنامج المعروض أمامهم. بخّط الرقعةكتابة أي حرف من األحرف  تالميذيستطيع ال  

  التقويم المرحلي
  دقيقة11 (الزمن)

  واألداةقة يالطر 
   .يكتب بخّط الرقعة الجملة المعروضة

  األسئلة طرح 
األداة: أوراق 

  العمل
وب المعلم (الطبيعة تحبُّ من يحبها) يصّ كتابتها بخّط الرقعة  تالميذال إلىيعرض المعلم الجملة اآلتية على شاشة العرض ويطلب 

  وفق النموذج اآلتي: تالميذغالط الأ
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  تقدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذال أراقب  المالحظة 

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
 .المعروضة الكلماتكلمتين من  كتابةعلى  ة التلميذقدر 

  .الرقعة بخطّ  أمامه
    

  
  : بخط الرقعةكتابة الجملة اآلتية  تالميذال إلى أطلبلواجب المنزلي: ا

   .الحدائق رئة المدينة
  . wordو) على برنامج كتابة فقرة متماسكة مستخدمًا فيها حروف العطف (ثم، أو، 

  الثالثة ةالحصّ 
  التكنولوجيا المستخدمة في هذه الحصة: 

  .)برنامج وورد، فيديوتسجيالت صوتية، (
  .على كيفية عرض الشرائح على برنامج بوربوينت، والكتابة على وورد تالميذتدريب ال

  الدرس سير خطوات

  دقائق5 (الزمن)) الدافعية (المقدمة أوًال: إثارة
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العمل الذي يقوم به األشخاص في فيديو) لتسجيالت مسرحية (مسرح األطفال ومسرح الكبار) من خالل شاشة التلفاز، ثم أجري نقاشًا حول (مشاهد  تالميذأعرض على الالوصف: 
  المسرحية حتى نصل لموضوع الدرس.

  األنشطة  ثانيًا:

  النشاط األول
  النشاط:اسم 

  .قراءة النص قراءة جهرية سليمة
  يقةدق20 النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج .

   أنموذج التعّلم 
  تعلم فردي 

  النشاط:أهداف 
  رةمعبّ  سليمة جهرية قراءة النّص  التلميذ يقرأ.  

  النشاط:مرتكزات 
   .القراءة الجهرية-1
  قواعد القراءة الجهرية السليمة.-2

  مدخل النشاط
 دقيقتان (الزمن)  

   .فتح الكتاب على نّص الدرس ثم يقرأ الفقرة األولى من الدرس تالميذال إلىيطلب المعلم       

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 وت المناسبة.نبرة الصّ  ،بط السليم للكلمات، الوقوف على عالمات الترقيمأركز على: مخارج الحروف، الضّ  
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  المهمـــــــة
  يقةدق11(الزمن)

  

  

   

  

  علمالم   

 
 .أعرض التسجيل الّصوتي للدرس من خالل آلة التسجيل 
 قراءة النّص قراءة صامتة مع مراعاة قواعد القراءة الصامتة. تالميذال إلى أطلب 
 تحريك الشفاه دون إخراج الصوت). –بشروط القراءة الصامتة مثل: (الجلسة الّصحية  تالميذأذّكر ال 
 فقرات وبجانب كل فقرة اسم المجموعة  إلىالنّص مقسم (إليهم تأّمل النّص المعروض أمامهم على شاشة الحاسوب  أطلب

 المكّلفة بقراءة الفقرة)، ثّم أختار تلميذًا من كّل مجموعة (تلميذ ُمّجد) لقراءة الفقرة.
 زميلهم قد وقع في غلط وأدعوهم الكتشافه، ثّم أقوم  أنبههم أنّ  تالميذللتلميذ، وٕاذا لم ينتبه ال التصويب تالميذال إلى أطلب

  .بالتصويب
  تالميذراءة النّص من قبل تلميذ آخر من كل مجموعة ليشارك في القراءة أكبر عدد من الق أطلب. 
 إحدى الفقرات. أغالط في قراءة تدإّن ُوجِ المقطع الصوتي للفقرة تشغيل  بإعادةإحدى المجموعات قائد  إلى أطلب  

آلة التسجيل، ويتابعون قراءة النّص من الكتاب الذي  إلىإلقاء المعّلم في قراءة الفقرة، ثّم  إلىبإصغاء  تالميذيستمع ال   التلميذ
 أمامهم.
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 النّص قراءة صامتة. تالميذليقرأ ا 
  ّمجموعة. ّص من جهاز الحاسوب بحسب الفقرة المخّصصة لكلّ يقرأ التلميذ الن 
 غلط زميلهم إن ُوجد في أثناء قراءاته للنّص. تالميذيصّوب ال 
 في قراءتها. اً أغالط للفقرة التي المقطع الّصوتيتشغيل  قائد إحدى المجموعات يعيد  

  التقويم المرحلي
  دقائق7(الزمن)

الطريقة   
  .تالميذطرح األسئلة على ال  واألداة
  األسئلة طرح

األداة: أوراق 
  العمل

كّل تلميذ قراءة جملة من الورقة مراعيًا اللفظ السليم والتعبير  إلىتوزيع ورقة عمل لكّل مجموعة مكتوب عيها أربع جمل، ثّم الطلب 
  عن االنفعاالت المناسبة للموقف:

 قال أحمد متعجبًا: ما أجمل علم بالدي! .1
 يا َدمعًة كبيرًة َتجوُل في اَألجفاِن. .2
 قال سعيد: ما معنى أوبرا؟ .3
  ُتستخرُج الزيوُت من البذوِر الّصناعيِة. .4

  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة 

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
مخارج (على القراءة الجهرية السليمة  ة التلميذقدر 

  .الحروف، ضبط الكلمات)
    

ة التلميذ على التعبير عن االنفعاالت في أثناء قدر 
  .القراءة
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  الثانيالنشاط 
  النشاط:اسم 

  االستيعاب والفهم (أوًال)
  يقةدق 20: النشاطمدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

  أنموذج التعّلم 
  تعلم جماعي

   النشاط:أهداف 
  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن: 

 للنّص  مناسباً  عنواناً  يضع.  

  النشاط:مرتكزات 
  نّص هواية التمثيل.-1

  مدخل النشاط
 ..دقيقتان(الزمن)

  مجموعة أن يروي جزءًا من قّصة الّدرس. تلميذ في كلّ  إلىيروي المعلم بداية القّصة ثم يطلب  

  المهمـــــــة
  يقةدق11(الزمن)

  علمالم
 قراءة األسئلة، ثّم السؤال عن المطلوب في هذا النشاط. تالميذبقية ال إلى أطلبل األّول و أقرأ السؤا 
 كّل مجموعة اإلجابة عن إحدى األسئلة شفويًا. أكّلف 
  إجابات المجموعات، وأعّزز إجابة المجموعة الفائزة. إلىأستمع  

  التلميذ

 األسئلة حول النّص. تالميذيقرأ ال 
 كلُّ ضمن مجموعته حول اإلجابات الصحيحة المتوقعة لألسئلة. تالميذيتناقش ال 
 األسئلة. تتنافس المجموعات فيما بينها لإلجابة عن 
 .يجيب تلميذ من كّل مجموعة عن السؤال الّذي يطرحه المعلم  

  التقويم المرحلي
  دقائق7(الزمن)

  الطريقة واألداة
  .تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح 
إجاباتهم بشكل فردي على البطاقات  تالميذعددًا من األسئلة، ويسجل اليوزع المعلم ورقة عمل لكّل مجموعة تتضمن مقطعًا و األداة: أوراق 
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  الخاصة بكّل تلميذ:  العمل
أفاد اإلنسان من حرارة الّشمس منذ نشأته على األرض، فكان يستخدمها في إنّضاج الخبز، واللًّحم، وتجفيف الخضر والفواكه، 

  وتسخين الماء وغير ذلك. 
  .ّص ضع عنوانًا مناسبًا للنّ أ-

  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة    

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
 صياغة عنوان مناسب للنّص على التلميذ  ةقدر 

  .المعروض
    

  
  .سجيل مقطع من نص هواية التمثيل على الهاتف المحمولت تالميذال إلى أطلبجب المنزلي: الوا

  ة الرابعةالحصّ 

  التكنولوجيا المستخدمة في هذه الحصة: 
  الهاتف المحمول، صور متنوعة، برنامج بوربوينت، جهاز اإلسقاط.

   .السابق رسلتذكير بموضوع الدّ طرح مجموعة من األسئلة ل ة من خاللم للحصّ يمهد المعلّ  :دقائق3(الزمن)) الدافعية (المقدمة إثارة

  لاألوّ  النشاط
  النشاط:اسم 

  والفهم (ثانيًا)االستيعاب 
  دقيقة. 22... النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  دمج التكنولوجيا في التعليم.

   أنموذج التعلم
  تعلم جماعي

  النشاط:مرتكزات   النشاط:أهداف 
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  هواية التمثيل. نّص   .الهواية فوائد التلميذ يتعّرفأن  
   مدخل النشاط 

 دقيقتان (الزمن)
   .قراءة النشاط ثم يوضّح المطلوب تالميذال إلىيطلب المعلم 

  المهمـــــــة
  دقيقة16 . (الزمن)

  المعلم

 أن يتخيلوا أنفسهم مكان حسام وتقليده في حركات اليدين والوجه والصوت. تالميذال إلى أطلب 
  الحركات على هذه يستطيع أي تلميذ تأديتها، وأوزع  أختار تلميذًا لكّل حركة من حركات حسام الواردة في النّص

 حركات الوجه). –حركات الرجلين -وتالصّ -(حركات اليدين تالميذمجموعات ال
  في أثناء تأدية الدور تالميذال أداءأستخدم الهاتف المحمول لتسجيل. 
  تحديد الفائز في النشاط، وأسّمي المجموعة الفائزة. تالميذال إلى أطلبشاشة اإلسقاط، و أعرض التسجيالت على 
 أة للمجموعة الفائزة بزيادة النقاط في اللوحة.أقوم كمكاف 
 من خالل المجموعات.شفهيًا،  الواردة في الّنّص  عن األسئلة اإلجابة تالميذال إلى أطلب  

  تلميذال

 أنفسهم يقومون بدور حسام في المسرحية. تالميذيتخيل ال 
 يختارها له المعلم. كة الّذيالحر تلميذ على يتدرب ال 
 في األداء األفّضل. تالميذيشارك ال 
 وعرض إجابتها شفهياً  ،عن األسئلة الواردة في النّص من خالل نقاش المجموعات فيما بينها تالميذيجيب ال.  

  التقويم المرحلي
  دقائق4(الزمن)

  الطريقة واألداة
  .في المجموعات وتلقي اإلجابات شفهياً  تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح  
أوراق األداة: 

  ذكر فائدتين لهواية السباحة؟أ   العمل
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  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  ،تالميذالأراقب   المالحظة  

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
      تمثيل دور حسام.على  ة التلميذقدر 
خالل التعبير عن االنفعاالت في نّص من على  ة التلميذقدر 

  وت.حركات اليدين ونبرة الصّ 
    

        تحديد اثنتين من فوائد الهوايات.على  ة التلميذقدر 
  الثانيالنشاط 

  النشاط:اسم 
  والتَّراكيبُ  الّلغةُ 

  دقيقة 20مدة النشاط:
   المتبعة:االستراتيجية 

  دمج التكنولوجيا في التعليم.
   أنموذج التعّلم 

  تعلم فردي
   النشاط:أهداف 
  من التلميذ في نهاية النشاط أن: يتوقع
  .يكتشف معاني بعض المفردات في سياقات مختلفة 
   ّاللغوية التراكيب بعض من المقصود المعنى يوضح.  

  النشاط:مرتكزات 
  .نّص درس الهوايات

   مدخل النشاط
 تاندقيق (الزمن)

  قراءة النشاط والتأكد من مدى معرفتهم المطلوب. تالميذال إلىم يطلب المعلّ 

  المهمـــــــة
  دقيقة .12(الزمن).

  المعلم

  ّلى على جهاز اإلسقاط وأعرض معها صورة تمثل أعرض الجملة األو
.القاعةأرجاء النشاط مثًال: المشاهدون في 

 
نةمعنى العلى  تالميذور يستدّل المن خالل الصّ   في الجملة. الصحيح للكلمة الملوَّ
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  مع الّصور المصاحبة لها.رس الموجودة في الدّ أعرض بقية الجمل 
 كتابة إجاباتهم بشكل فردي على البطاقات. تالميذال إلى أطلب 
 في كّل مجموعة توظيف الكلمة في جملة مفيدة وكتابتها على الحاسوب. تالميذال إلى أطلبت الصحيحة، ثّم أعرض اإلجابا 
  على جهاز اإلسقاطأعرض الجمل اآلتية:  

  مرآة خزانته. إلى يفزعكان حسام  -
  من الفأر. تفزع لبنى  -

  المسرح. إلىأسرع حساٌم العرض  قال الكاتب: وفي يوم تقديم
 كلمة ((العرض)) تعني: تمثيل المسرحيَّة. 

 اإلجابة عن األسئلة وفق ما تعّلموه في التدريب السابق. تالميذال إلى أطلب 
  وأكافأ المجموعة الفائزة. تالميذإجابات الأقوم بتصحيح 
   :تمتم)، وثّم يُ - يصيح  –يهمس  –ث يتحدَّ (أعرض من خالل جهاز التسجيل أصوات تمثل األفعال اآلتية في النشاط الثاني

  ترتيب األفعال بحسب قوة الصوت. تالميذال إلى أطلب

  تلميذال

 مالنشاط بتمعن ويحددوا المطلوب منه تالميذيقرأ ال. 
 ور والجمل لالستدالل على معاني األفعال المطلوبة.بين الصّ  تالميذيربط ال 
  ثّم يصّحح إجابته المغلوطة من خالل مراجعة المعلم.البطاقةيكتب كّل تلميذ إجابته بشكل فردي على ، 
  كّل مجموعة بكتابة جملة مفيدة حول إحدى الكلمات ثم يكتبونها على الحاسوب. تالميذيقوم 
  وت المناسب له.فعل الصّ  وت، ويختار لكلّ النشاط الثاني: يربط التلميذ بين الفعل والصّ في  

  التقويم المرحلي
  دقائق6(الزمن)

  الطريقة واألداة
  .في المجموعات وتلقي اإلجابات شفهياً  تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح
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األداة: أوراق 
  العمل

  اختيار المعنى المناسب لها: تالميذال إلىلمات مّلونة، والطلب عرض جمل على شاشة العرض تحوي ك .1
  الشّك.-ال بأس-.        تعني: الحولالمحالةستحرق شمس الجوالن الّصهاينة يومًا ما 
  ابتعدت.-أصابت –تعني: اقتربت                                        .ساعة الّرحيلحانت 
  .نةإعطاء مرادف للكلمة الملوّ  .2
  ّالمرادف: .......           المياه. ة تحليّ ة في مسيّ اقة الشّ تستخدم الط.  

  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة   

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
      .تفسير معاني الكلمات الجديدةعلى  ة التلميذقدر 
      التلميذ إعطاء مرادف للكلمة.ة قدر 
        لمة.شرح المعنى المقصود بالكعلى  ة التلميذقدر 

   كتابتها على شريحة واحدة على برنامج بوربوينت)(مفيدة. اآلتية في جمل وضع الكلمات  تالميذال إلى أطلبلواجب المنزلي: ا
  (المسرح، الشطرنج، الهواية) 

  ة الخامسةالحصّ 

  التكنولوجيا المستخدمة في الحصة: 
  .، صور متنوعة)للتسجيل الصوتي(المحمول الهاتف 

  فيديو عن عالمات الترقيم.
  هم بقواعد القراءة السليمة.وتذكير  تالميذطرح أسئلة على اليمهد المعّلم للحصة من خالل  دقائق:3إثارة الدافعية(المقدمة) 
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  األّول النشاط
  النشاط:اسم 

  .القراءةتدريبات 
  دقيقة.. 14... النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

   أنموذج التعّلم
  تعلم جماعي

  النشاط:أهداف 
  ّّص معّبرًا عن االستفهام باستخدام نبرة الصوت المناسبة.أن يقرأ التلميذ الن  

  النشاط:مرتكزات 
  نّص هواية التمثيل.

   مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

   المقطع األّول من النّص معّبرًا عن االستفهام من خالل استخدام نبرة الّصوت المناسبة.يقرأ المعلم 

  المهمـــــــة
  ائقدق .7(الزمن) .

  المعلم

 تلميذ من كّل مجموعة قراءة مقطع من النّص والتعبير عن االستفهام. إلى أطلب 
  جهاز اإلسقاط للفقرة الموجودة في الكتاب معّبرًا عنها بالحركات واإليماءات:أعرض تسجيًال مصورًا من خالل 

 بحسب المجموعات التعبير عن الفقرة السابقة من خالل الحركات، والمجموعة التي تفوز يتم تسجيل  تالميذال إلى أطلب
  أدائها من خالل آلة تصوير الهاتف المحمول وعرضها على شاشة اإلسقاط للتشجيع والتحفيز.

  تلميذال
 الفقرة المحددة مع التعبير عن االستفهام. تالميذيقرأ ال  
 م في أثناء أدائه للفقرة ومحاولة تكرار األداء.المعلّ  تالميذيالحظ ال  
 .الفريق الفائز ُيكافأ بتسجيل أدائه وعرضه مرة أخرى  

  .تالميذطرح األسئلة على ال  الطريقة واألداة  التقويم المرحلي
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  األسئلة طرح    دقائق5(الزمن)

األداة: أوراق 
  العمل

وضع إشارة االستفهام في المكان المناسب. ثم كتابة جملة تحتوي على  ، ويطلب إليهمتالميذع المعلم بطاقات عمل على اليوز 
  أسلوب استفهام، ثّم قراءة األسلوب الّذي كتبوه للتحقق من قدرتهم على التعبير عن أسلوب االستفهام:

 متسائًال عن دار األوبرا السورية: وهل توجد دار بهذه المساحة؟   ) (قال سعيدٌ  .1
 الدار؟    ): وأين تقع هذه (رائد .2
 : وماذا عن أقسام الدار الداخلية؟    )هام(س .3

 أكتب جملة تتضمن أسلوب استفهام وأقرؤها قراءة معّبرة.  
  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة 

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
أماكن استخدام أسلوب االستفهام تحديد على  ة التلميذقدر 

  .ّص في النّ 
    

      قراءة أسلوب االستفهام بطريقة معّبرة.على  ة التلميذقدر 
صوغ أسلوب استفهام صحيح والتعبير على ة التلميذ قدر 

  عنه بالقراءة الجهرية.
    

  
  النشاط الثاني

  النشاط:اسم 
  .موقف ورأي

  دقيقة 24... النشاط:مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  ج التكنولوجيا في التعليم.دم
   أنموذج التعلم 

  تعلم فردي
   النشاط:أهداف 

  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:
  النشاط:مرتكزات 

  نّص هواية التمثيل 
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في فنون (الرسم، سورية بمسابقات  تالميذًا عن رأيه بفوز الكثير من ر يكتب معبِّ  
  مراعيًا عالمات الترقيم المناسبة. ).......التمثيل

   مدخل النشاط 
 أربع دقائق (الزمن)

  المعلم فيديو عن عالمات الترقيم. يعرض

  المهمـــــــة
  يقةدق 12.(الزمن)

  المعلم

 ور ثم أطرح مجموعة من األسئلةالصّ تأمل  تالميذال إلى أطلب.  

  

 

 

   األطفال في الصورة األولى؟ ماذا يفعل

  التي يمارسونها؟  ما الهوايات

 ؟في فنون (الرسم أو الغناء أو الموسيقا)ما شعورك عندما تفوز بمسابقة 

 السابقة محددًا عناصرها مستعينًا بالّصور اسكةكتابة فقرة متم تالميذال إلى أطلب. 
 وأقوم بتصحيح اإلجابات، وأكافأ المجموعة الفائزة.تالميذأتلقى إجابات ال ، 
  تلميذ من كل مجموعة قراءة الفقرة المعروضة إلى أطلبو  اإلسقاط،أعرض الفقرة على شاشة.  

  .تلميذ عن األسئلة المطروحة يجيب كلّ    التلميذ
 يصحح إجابته المغلوطة من خالل مراجعة المعلم.تلميذ إجابته بشكل فردي على البطاقة، ثّم  ب كلّ يكت  
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  ّمجموعة الفقرة المعروضة. يقرأ تلميذ من كل  

  المرحليالتقويم 
  دقائق 8(الزمن)

الطريقة  
  واألداة 

  .اإلجاباتوتلقي  تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح
األداة: أوراق 

  العمل
 دار  اً تمثيلي اً حوار  أن يكتبوا النقاش، مجموعة كلّ  في تالميذال إلى المعلم يطلبو  علم على شاشة العرض صورةيعر ض الم

  مجموعة. كلّ  كتبته ما قراءة ثمّ  سماد الرّ من روّ  تلميذة وتلميذ عن رائدبين 
  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        .المعروضة ورةفقرة محددًا عناصرها مستعينًا بالصّ  كتابة ة التلميذ علىقدر 

  دقائق4الزمن)  (  التقويم النهائي    
    ذاتي تقويماالستراتيجية: 
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يقوم كل تلميذ بملء الجدول التالي محددًا معلوماته السابقة وما 
  )تالميذتوزع البطاقة على ال(النشاط مه خالل تعلّ 

  ------- الموضوع:   - -----االسم: 
    النشاط:الهدف من 
    السابقة:معلوماتي 

    به:الذي قمت  عملال
    النشاط:مت من تعلّ 

أفادني النشاط في تحسين 
  في:تي امهار 

  

  

 
  وصف سير التعلم األداة: سجل

  .word)(على برنامج  مستخدمًا أدوات الربط المناسبة ة إليهمبعن هواية محبّ كتابة فقرة متماسكة  تالميذال إلى أطلب البيتية:الوظيفة 
  )ومهارات الهواة الثالثة (معارف: الثانيرس لدّ ا                   الهوايات       الوحدة الثانية:       الرابعالصف: 

  خمس حصص عدد الحصص:
  هداف الوجدانية الهدف العام للدرس واأل

  أن:  يتوقع من التلميذ في نهاية الوحدة
  قراءة سليمة معبِّرة. ًا مانصّ يقرأ -1
  يعبِّر تعبيرًا كتابيًا سليمًا مراعيًا متطلبات الموضوع.-2
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  أهمية رعاية الموهوبين والهواة. يقّدر-3
  الفكرية)أهداف الدرس (النفس حركية 

   :أن الدرس نهاية في التلميذ من يتوقع
  ورة المعروضة أمامه. عناصر الصّ  يحدد  .1
ن كلّ  يّصف  .2   .المناسبة المفردات مستخدماً  الّصورة مكّونات من مكوِّ
 العطف). أحرف(الربط يجمع الجمل التي كتبها في فقرة متماسكة مستخدمًا أدوات  .3
 ورة المعروضة.يكتب فقرة متماسكة محددًا عناصرها مستعينًا بالصّ  .4
 معبِّرة. سليمة جهرية قراءة النّص  يقرأ  .5
  .للنّص مناسبًا  عنواناً  يضع  .6
  .الهواية فوائد يتعّرف  .7
 .غويةاللّ  التراكيب بعض من المقصود المعنى حيوضّ  .8
 .بخّط الرقعة كتابةال قواعد مراعياً  الرقعة بخطّ  . يكتب .9

  .مراعيًا عالمات الترقيم المناسبة وئيالضّ  التصوير معرض افتتاح لحضور هصديق إلى يوجهها دعوة بطاقة يكتب.10
  :فكرية) –المهارات المتوقع اكتسابها ونوع كل منها (حسية 

  المهارة:
 له، أعطيت جملٍ  من متناسقة فقرة تكوين معروضة، صورة معنى عن التعبير
 الترقيم عالمات استخدام الجمل، بين )العطف أحرف( الربط أدوات استخدام
  .المناسبة

  (توجيه دعوة). يكتب صيغة مناسبة للمشاركة في األنشطة االجتماعية
  .الرقعة الكتابة بخطّ 

  نوعها 
  فكرية-1
  حسية-2
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  بالدرس:قبل الشروع  تلميذتقانها من قبل الإ مطلوبالمرتكزات المعرفية ال
  المرتكز:

 القراءة.معرفة التلميذ أهمية الهواية وقدرته على 
  طريقة تقديمه:

 .وأهميتها تحديد ما تمثله الهواية تالميذال إلىصورة درس هواية التمثيل والطلب عرض 
  يوجد الدرس: الالمصطلحات الجديدة في 

  الوسائل المستخدمة 
بطاقات –السبورة –شاشة تلفاز–أجهزة حاسوب –العرض  الوسيلة: جهاز

  .شجاراألأوراق  التلميذ،دفتر  ،كرتونية
  ورقة وقلم. –السبورة  –المدرسي  الكتاب-تمثل صور الدرس  البدائل: لوحات

    المتبعة  التدريس والطرائقاستراتيجيات 
  م في مجموعات صغيرةالتعلّ الطريقة:   التعاوني التعلمدمج التكنولوجيا في التعليم من خالل االستراتيجية: 

  استراتيجيات التقويم واألدوات المستخدمة 

                                                                    مرحلي تقويم
                            .عمل أوراق: األداة.                     األسئلة طرح: الطريقة 

  . الّرصد قوائم: األداة                       .  المالحظة: الطريقة
  .التعلم سير وصف سجل: األداة                                                                     نهائي تقويم

  خطوات سير الدرس
  المستخدمة في هذه الحصة:التكنولوجيا 

  عن هواية الرسم)، جهاز اإلسقاط، برنامج بوربوينت.(فيديو 
  ة األولى الحصّ 

  دقيقتان (الزمن)المقدمة)         الدافعية ( أوًال: إثارة
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   .إليهم اإلجابة عن األسئلة أطلبو  ،تالميذعلى ال أطرح مجموعة من األسئلة، و (الرسم) لهواية من الهوايات أعرض فيديو: لوصفا

   :األنشطة ثانيًا:

  النشاط األول
  النشاط:اسم 

  .ورةتحديد عناصر الصّ 
  دقيقة12 النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  ج التكنولوجيا في التعليم.دم

   أنموذج التعلم 
  تعلم جماعي

  النشاط:أهداف 
 ورة المعروضة أمامهعناصر الصّ  التلميذ أن يحدد.  

  النشاط:مرتكزات 
  معنى الهواية.-1
  في حياة الفرد. الهواية أھمية-2

   مدخل النشاط
 دقيقتان (الزمن) 

 الحاسوب خالل من اإلسقاط جهاز على الّصورة أعرضثّم  مجموعات بحسب أجهزة الحاسوب المتوافرة في غرفة الحاسوب، إلى تالميذأوزع ال
   .الشخصي

  
  

  

  علمالم   
 ور لتحديد مكوناتها.ل الصّ تأمّ  تالميذال إلى أطلب 
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  المهمـــــــة
  دقائق 6(الزمن)..

 
  

 رة.حول مكّونات كّل صو سئلة أضع أ   
  

 ؟في الصورة األولى يوجد ماذا    
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  في الّصورة الثانية؟         ماذا تشاهد   

  في الّصورة الثالثة؟         ماذا يفعل الطفالن    

  تالميذإجابات ال إلىأستمع.   
 سقاطأقوم بعرض الّصور من خالل جهاز اإل.  
 صورة من هواية تسمية ما تمثله كلّ  تالميذال إلى أطلب.  
 والهواية التي تمثلها قراءة مكونات الّصور إلّيهم أطلب.  

  تلميذال

  ّأمامهم. ةالمعروض ورالصّ  تالميذل اليتأم  
 المطروحة.عن األسئلة  يجيبون 
 هواية  في الّصورة األولى ورةالمناسبة للصّ  )اسم الهواية(الهواية ثّم يكتب المعلم تحت كل صورة اسمها  تالميذيسّمي ال

   الثالثة هواية لعب الشطرنج. الّصورة ، وفيجمع أوراق األشجار واألزهارالثانية  ، وفي الّصورةالتصوير
 -ورة.تمثّلها الصّ  يات التياوالهو  ،المعلم تحت كل صورة من مكونات ما كتبه تالميذيقرأ ال  

  التقويم المرحلي
  دقائق4 (الزمن)

الطريقة   
  واألداة

  عرض صورة وتحديد مكوناتها. 

  طرح األسئلة

األداة: أوراق 
  العمل

بكل تلميذ  الّصورة الموجودة على جهاز الحاسوب الخاص بكّل مجموعة وكتابة عناصر الّصورة على البطاقة الخاصة تالميذتأّمل ال
  على شاشة العرض ويصّحح اإلجابات. ثم يعرض المعلم اإلجابة الصحيحة

  تقدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة    
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 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        تحديد مكّونين من مكونات الصورة.على  ة التلميذقدر 

  الثانيالنشاط 
  النشاط:اسم 

  .تكوين فقرة
  دقيقة15 النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

  أنموذج التعلم 
  تعلم جماعي

  النشاط:أهداف 
  ّورة مستخدماً الصّ  من مكّونات نمكوِّ  كلّ  التلميذف أن يص 

  .المفردات المناسبة

  النشاط:مرتكزات 
  .المعروضة في الّصورالهوايات 

   مدخل النشاط
 ةدقيق (الزمن) 

  من خالل جهاز اإلسقاط ويطلب إلّيهم التفكير في النشاط  تالميذيقرأ المعلم النشاط على ال
  ور الثالثة)(ِصف ما تراه في الصّ 

    المهمـــــــة
  دقائق10(الزمن)  

  علمالم

 قراءة النشاط. تالميذأحد ال إلى أطلب 
  تلميذ العمل الذي سيقوم به في هذا النشاط. المطلوب من النشاط حتى يتعرف كلّ أسأل عن 
 .أعرض الّصور على جهاز اإلسقاط وبجانب كل منها عناصرها مفصلة ومثال عن جملة لكل عنصر من العناصر 
 عنصر من عناصر الّصور. الموزعين في مجموعات أمام كل حاسوب كتابة جملة عن كلّ  تالميذأكلف ال 
 للتأكد من تنفيذ النشاط. تالميذن الجول بيأت 
  وأختار قائد لكّل مجموعة يتحدث باسمها.تالميذإجابات ال إلىأستمع ، 
 وأكتب الجمل المختارة على شاشة جهاز اإلسقاط. تالميذأصوب أغالط ال 
 صورة في البرنامج المعروض أمامهم. كتابة الجمل المختارة على الحاسوب بجانب كلّ  تالميذال إلى أطلب  
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  تلميذال

 النشاط تالميذال يقرأ أحد.  
 المطلوب من النشاط تالميذيحدد ال.  
 هم على أوراق المسودةاتجابإ يسجلون، ثّم كتبوها م حول الجمل التيمجموعاته في تالميذيتناقش ال.  
 ورمجموعة الجمل التي كتبتها المجموعة حول عناصر صورة من الصّ  في كلّ  تالميذيقرأ أحد ال.  
 تمت مناقشتها واالتفاق عليها على جهاز الحاسوب الجمل التي تالميذيكتب ال.  

  التقويم المرحلي
  دقائق4  (الزمن)

  الطريقة واألداة
   .عرض الّصورة على الحاسوب الخاص بكل مجموعة، ثّم طرح السؤال

  األسئلة طرح  

األداة: أوراق 
  العمل

يتأمل التلميذ الّصورة اآلتية على جهاز الحاسوب الخاص بكل 
  مجموعة ويكتب على بطاقته وصف مكونات هذه الّصورة. 

  
  
  
  
  
  

  
  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة   
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 األداة: قوائم
  الرصد

  مقبول غير  مقبول  المهارة
        وصف مكّون من مكّونات الّصورة.على  ة التلميذقدر 

  الثالث النشاط
  النشاط:اسم 

  .التعبير عن الصورة
  دقيقة16النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

   أنموذج التعّلم
   تعلم فردي

   النشاط:أهداف 
  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:

  يجمع الجمل التي كتبها في فقرة متماسكة مستخدمًا أدوات
  أحرف العطف).( الربط.

  ّالمعروضة  ورةبالصّ  دًا عناصرها مستعيناً يكتب فقرة متماسكة محد
  .أمامه

  النشاط:مرتكزات 
  الجمل التي كتبها التلميذ لكّل عنصر من عناصر الّصور المعروضة أمامه. -1
   .أدوات الربط (أحرف العطف)-2

   مدخل النشاط 
 قة واحدةدقي (الزمن)

  .ح المطلوبسقاط ويوضّ ورة على جهاز اإليعرض المعلم الصّ 

  المهمـــــــة
  ائقدق 9(الزمن)

  المعلم

 د ضرورة العمل ضمن مجموعات، ثّم تسجيل وأوكّ في النشاط السابق الربط بين الجمل التي كتبوها  تالميذال إلى أطلب
  اإلجابات على المسودة.

 تصويب األغالط. تالميذال إلى أطلبو  اإلجابات، أتلقى  
 هاقراءت تالميذال إلى أطلبلى شاشة اإلسقاط و أعرض الفقرة ع.  

  .بين الجملضمن المجموعات أدوات الربط (أحرف العطف)  تالميذيستخدم ال   لتلميذا
  الصحيحة. اختيار تلميذ لإلجابة م من خاللعلى المعلّ  اتهم على المسودة، ثّم تعرضجابكّل مجموعة إ تالميذيكتب  
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  حيحة على الحاسوب.الصّ  اإلجابة المكان المخصص على البرنامجيكتب كّل تلميذ في  
 بعد الربط بين الجملالفقرة  تالميذيقرأ ال.  

  
  

  التقويم المرحلي
  دقائق 6(الزمن)

  
  الطريقة واألداة

  األسئلة طرح 

  
  عرض صورة وطرح أسئلة حولها. 

 األداة: أوراق
  العمل

  كتابة جملتين عن الّصورة، ثمّ الربط بين الجملتين لتكوين فقرة متماسكة. تالميذال إلىى شاشة العرض والطلب عرض صورة عل
  

  
  

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

...............................................................................................................................
...  
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  تقدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
الربط. في فقرة متماسكة مستخدمًا أدوات جملتين على جمع  ة التلميذقدر 

  المناسبة لها.
    

        المعروضة. ورةبالصّ  فقرة متماسكة مستعيناً  على كتابة رة التلميذقد
  إليهم بتعبئة النموذج.  أطلب، و تالميذصديق) على ال إلىابة رسالة نموذج (كتالواجب المنزلي: أوزع 

  الثانيةة الحصّ 
  التكنولوجيا المستخدمة في هذا الدرس: 

  .بوربوينتشرائح للتسجيل الصوتي،  الهاتف المحمول
   في أثناء الحصة كيفية عمل ملف ومجلد على جهاز الحاسوب. تالميذتدريب ال

  دقائق5 (الزمن)) الدافعية (المقدمة أوًال: إثارة

  األسئلة.مجموعة من  أطرحثم  ،مجموعة من الّصور تالميذعلى ال أعرض الوصف:

  األنشطة  ثانيًا:

  لالنشاط األوّ 
  النشاط:اسم 

  .قراءة النص قراءة جهرية سليمة
  يقةدق20 النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج .

   أنموذج التعّلم 
  تعلم فردي
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  النشاط:أهداف 
 رةمعبّ  سليمة جهرية قراءة النّص  التلميذ يقرأ أن.  

  النشاط:مرتكزات 
   .ة الجهريةالقراء-1
  قواعد القراءة الجهرية السليمة.-2

  مدخل النشاط
 دقيقتان (الزمن)  

   .رسلى من الدّ األوّ  الفقرةثم يقرأ  ،الدرس فتح الكتاب على نّص  تالميذال إلىالمعلم  طلبي      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المهمـــــــة        
  يقةدق14(الزمن)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علمالم

 الترقيم نبرة الصوت المناسبةالوقوف على عالمات  للكلمات،الضبط السليم  الحروف،مخارج  على: أركز. 

 
  من خالل آلة التسجيل. رسوتي للدّ التسجيل الصّ أعرض 
 مع مراعاة قواعد القراءة الصامتة ءة صامتةاقر  قراءة النّص  تالميذال إلى أطلب. 
 تحريك الشفاه دون إخراج الصوت). –حية (الجلسة الصّ  مثل: بشروط القراءة الصامتة تالميذال ذّكرأ 
 فقرات وبجانب كل فقرة اسم المجموعة  إلىمقسم  النّص (الحاسوب مامهم على شاشة المعروض أ ل النّص تأمّ إليهم  أطلب
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 لقراءة الفقرة. )ُمّجدمجموعة (تلميذ  من كلّ  اً تلميذ أختار ثمّ  ،)فة بقراءة الفقرةالمكلّ 
 أقوم وأدعوهم الكتشافه، ثّم  أنبههم أن زميلهم قد وقع في غلط تالميذلم ينتبه ال وٕاذا ،التصويب للتلميذ تالميذال إلى أطلب

  .بالتصويب
  تالميذيشارك في القراءة أكبر عدد من الل خر من كل مجموعةمن قبل تلميذ آ قراءة النّص  أطلب.  

  التلميذ

 الذي  من الكتاب قراءة النّص  ، ويتابعونآلة التسجيل إلى ثمّ  ،م في قراءة الفقرةاء المعلّ لقإ إلىبإصغاء  تالميذيستمع ال
 .أمامهم

 قراءة صامتة. النّص  تالميذيقرأ ال 
  صة لكل مجموعة.من جهاز الحاسوب بحسب الفقرة المخصّ  يقرأ التلميذ النّص 
  ّزميلهم إن ُوجد في أثناء قراءاته للنّص  غلط تالميذالب يصو.  

  التقويم المرحلي
  دقائق 4(الزمن)

الطريقة   
  .تالميذطرح األسئلة على ال  واألداة
  األسئلة طرح

األداة: أوراق 
  العمل

تلميذ قراءة جملة من الورقة مراعيًا اللفظ السليم والتعبير  كلّ  إلىالطلب  ، ثمّ مجموعة مكتوب عيها أربع جمل توزيع ورقة عمل لكلّ 
  :المناسبة للموقف عن االنفعاالت
 سليم. دمرحبًا بك يا سيِّ  .1
 حيِّ السعادة. ناأهًال بك في حيِّ  .2
 ؟كم حي السعادةيتم حيَّ سمَّ  مَ لِ  .3
  النَّفس. عادة في جميٍل يبعث السَّ  ظهٍر حضاري ٍّ ه أصبح في ميناه حي السعادة ألنّ سمَّ  .4

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة 
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 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
مخارج (السليمة على القراءة الجهرية  ة التلميذقدر 

  .الحروف، ضبط الكلمات)
    

 ثناءأفي فعاالت التعبير عن االنة التلميذ على قدر 
  .القراءة

    

  
  الثانيالنشاط 

  النشاط:اسم 
  وًال)(أ والفهم االستيعاب

  يقةدق 20 :النشاطمدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  التكنولوجيا في التعليم. دمج
  أنموذج التعّلم 
  تعلم جماعي

   النشاط:أهداف 
  : قع من التلميذ في نهاية النشاطيتو 

  ّص للنّ  مناسباً  عنواناً  يضعأن.  

  النشاط:مرتكزات 
  هواية التمثيل. نّص -1

 النشاطمدخل 
 دقيقتان.)الزمن(

  رس.ة الدّ من قصّ  اً ن يروي جزءمجموعة أ تلميذ في كلّ  إلىثم يطلب  ةيروي المعلم بداية القصّ  

  المهمـــــــة
  يقةدق13(الزمن)

  علمالم

 األّول: سؤال ال أقرأ 
 السؤال عن المطلوب في هذا النشاط. ثمّ  ،األسئلةقراءة  تالميذبقية ال إلى أطلبو  متى يمارس األصدقاء الثالثة هواياتهم؟

  ّاألسئلة شفويًا. مجموعة اإلجابة عن إحدى كلّ  فأكل 
  إجابة المجموعة الفائزة. زعزّ وأ ،إجابات المجموعات إلىأستمع  

  .األسئلة حول النّص  تالميذيقرأ ال   التلميذ
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  ما الهواية التي تمارسها بسمة؟  -

  هاني أوراق األشجار واألزهار؟ أين يجمع من -

 ما هواية رائد؟  -
.للّ  ضع عنوانًا مناسباً أ -  نصِّ
 لألسئلة. حول اإلجابات الصحيحة المتوقعة هتكلُّ ضمن مجموع تالميذيتناقش ال 
 .تتنافس المجموعات فيما بينها لإلجابة عن األسئلة 
  ّالمعلمي يطرحه مجموعة عن السؤال الذّ  يجيب تلميذ من كل.  

  التقويم المرحلي
  دقائق 5(الزمن)

  الطريقة واألداة
  .تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح 

األداة: أوراق 
  العمل

إجاباتهم بشكل فردي على البطاقات  تالميذويسجل ال ،من األسئلة اً مجموعة تتضمن مقطعًا وعدد م ورقة عمل لكلّ يوزع المعلّ 
  تلميذ. الخاصة بكلّ 
قال  يخ، كماوالبطِّ  ف من آالم األورام،خفيتساعد على التَّ  ةً كيماويَّ  ةً يمون والبرتقال تحتوي مادّ اخلية للّ ، فالقشرة الدّ ةٌ غنيَّ  ةٌ الفواكه صيدليَّ 

 .بيب العربي ابن سينا، يفيد في عالج الكثير من األمراضالطَّ 
  ي النّص.حدد الفكرة الرئيسة ف -

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة    

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
 ّص صياغة عنوان مناسب للنّ على التلميذ  ةقدر 

  .المعروض
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  وضع صور عن هوايات يحبونها في ملف على جهاز الحاسوب. تالميذال إلى أطلبلي: لمنز الواجب ا

  الثالثةة الحصّ 

  التكنولوجيا المستخدمة في هذه الحصة: 
  ، جهاز اإلسقاط، عرض صور متنوعة على الشرائح.wordبرنامج 

 إلنجاز تمهيداً  فقرة مجموعة تقرأ كلّ  بحيث النّص  قراءة تالميذال يكّلف ثم الدرس، بموضوع التذكير خالل من ةللحصّ  المعلم يمهد :دقائق5)الزمن) (المقدمة( الدافعية إثارة
   .المطلوبة األنشطة

  األّول النشاط
  النشاط:اسم 

  )االستيعاب والفهم (ثانياً 
  دقيقة .18... النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  التكنولوجيا في التعليم. دمج

   أنموذج التعلم
  م فرديتعلّ 

  النشاط:أهداف 
  الهواية فوائد التلميذ يتعّرفأن.  

  النشاط:مرتكزات 
  الثالثة.الهواة  نّص 

   مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

   المطلوب: ثم يوضحّ  ،النشاط قراءة تالميذال إلىطلب المعلم ي
  مّما يأتي: من المقطع الثَّاني في النَّصِّ الّصفة المناسبة لكلِّ صورة أختار

  المهمـــــــة
  دقيقة12 . (الزمن)

  

  

  
  ّسقاطاالور على جهاز أعرض مجموعة من الص.
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   المعلم

  

  

  

  

:  
 صورة.فة المناسبة لكلِّ صّ تلميذ أن يختار من المقطع الثاني في النَّصِّ ال كلّ  إلى أطلب 
 دة على البرنامج المعروض أمامهممن متعة وفائ هوايةال هذه ما تحققهكتابة  تالميذال إلى أطلب. 
  النشاط تنفيذ من للتأكد تالميذال بين أتجول.  
 باسمها يتحدث مجموعة لكلّ  قائد وأختار ،تالميذال إجابات إلى أستمع.  
 اإلسقاط جهاز شاشة على المختارة الجمل وأكتب ،تالميذال أغالط أصوب.   

  التلميذ  
 صورة لكلّ  المناسبة فةالصّ  تلميذ كلّ  يختار .  
 على البرنامج المعروض أمامه رسالدّ  في المعروضة الهوايات من هوايةهذه ال فائدة تلميذ كلّ  يكتب .  

  التقويم المرحلي
  دقائق4(الزمن)

  الطريقة واألداة
  في المجموعات وتلقي اإلجابات شفهيًا. تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح  
األداة: أوراق 

  ؟لعب كرة القدمذكر فائدتين لهواية أ .1  العمل

  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذالأراقب   المالحظة  
 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        .تحديد اثنتين من فوائد هواية كرة القدمعلى  ة التلميذقدر 



 

 

169 

  النشاط الثاني

  النشاط:اسم 
  والتَّراكيبُ  الّلغةُ 

  دقيقة 22مدة النشاط:
   المتبعة:االستراتيجية 

  التعليم.دمج التكنولوجيا في 
   أنموذج التعّلم 

  تعلم فردي
   النشاط:أهداف 

  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:
  ّاللغوية التراكيب بعض من المقصود المعنى يوضح.  

  النشاط:مرتكزات 
  .درس الهوايات نّص 

   مدخل النشاط
 تاندقيق (الزمن)

  قراءة النشاط والتأكد من مدى معرفتهم المطلوب. تالميذال إلىيطلب المعلم 

  المهمـــــــة
  دقيقة .14.)(الزمن

  المعلم

  مناسبة.الور صّ المع أعرض الجمل اآلتية على جهاز اإلسقاط 
  .قيقالدّ ترى في موسوعتي ورق الصنوبر  -

  . قيقالدّ يصنع الخبز والكعك من  -         

 األسئلة اإلجابة عن تالميذال إلى أطلب. 
 المجموعة الفائزة. وأكافأ تالميذإجابات ال يحصحأقوم بت  

  تلميذال
 النشاط بتمعن ويحددوا المطلوب منه. تالميذقرأ الي 
  ّمن خالل مراجعة المعلم.جابته المغلوطة ح إيصحّ  ثمّ  ،البطاقةعلى  جابته بشكل فرديتلميذ إ يكتب كل 
  ثم يكتبونها على الحاسوب.المعاني المقصودة من بعض التراكيب مجموعة بكتابة  كلّ  تالميذيقوم  

  التقويم المرحلي
  دقائق6(الزمن)

  .وتلقي اإلجابات شفهياً  ،في المجموعات تالميذطرح األسئلة على ال  واألداةالطريقة 
  األسئلة طرح  
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األداة: أوراق 
  العمل

 اختيار المعنى المناسب لها: تالميذال إلىوالطلب  ،كلمات مّلونة عرض جمل على شاشة العرض تحوي  
 .ثمين-كبير جداً -قليلتعني:         من المعلومات.هائل الحاسوب قادر على تخزين عدد 

با  .تغني-تبعد – تعني: تحرك                                   أوراق الزهور. ترقص الصَّ
 لونةإعطاء مرادف للكلمة الم. 

  . والبحرالبرِّ  تعيش السالحف في
 .المرادف: .......

  
  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة   

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
      .تفسير معاني الكلمات الجديدةعلى  ة التلميذقدر 
        .الملّونة إعطاء مرادف للكلمةة التلميذ قدر 

  .wordكتابة أربع جمل عن هواية الشطرنج على برنامج  تالميذال إلى أطلبي: الواجب المنزل

  ة الرابعة حصّ ال

  التكنولوجيا المستخدمة.
 برنامج علىنموذج لبطاقة الدعوة على الحواسيب  اإلسقاط، وضعجهاز  متنوعة، )، صورعن هواية التصوير تالميذ(لتعريف ال فيديو، الهاتف المحمول

    .(word)    
  رس.عنوان الدّ  إلىقراءة المقطع األّول من درس الهواة الثالثة وطرح أسئلة للوصول  تالميذال إلى أطلب دقائق:) 5إثارة الدافعية(المقدمة) الزمن (
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  النشاط:اسم 
  .موقف ورأي

  دقيقة 40... النشاط:مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  ج التكنولوجيا في التعليم.دم
   أنموذج التعلم 

  جماعي تعلم
   النشاط:أهداف 

  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:
 الضوئي التصوير معرض افتتاح لحضور صديق إلى دعوة بطاقة يكتب 

  .ًا عالمات الترقيم المناسبةمراعيّ 

  النشاط:مرتكزات 
  

   مدخل النشاط 
 أربع دقائق(الزمن)

  ح المطلوب منه: النشاط ويوضّ قراءة  تالميذال إلىيطلب المعلم 
وئيِّ الذي شاركت  (أتخيَّل نفسي بدًال من بسمة   فيه) وقد أقيم معرض الّتصوير الضَّ

  المهمـــــــة
  ةقيدق 25.(الزمن)

  المعلم

 

  تالميذئلة على الوأطرح مجموعة من األس ،فن التصويرأعرض فيديو لهواية. 
 صديق لحضور افتتاح المعرض مراعيًا عناصر بطاقة الدعوة إلىكتابة بطاقة دعوة  تالميذال إلى أطلب: 

   )المكان-الّزمان- الّدعوة موضوع-الّداعية الجهة-المدعوِّ (اسم       

  مجموعة يتحدث باسمها. مجموعة من خالل قائد لكلّ  إجابات كلّ  إلىأستمع  
 وأعزز إجابة المجموعة الفائزة.  تالميذلأصوب أغالط ا ،  
  الفائزة.أكتب على السبورة إجابة المجموعة  

  التلميذ
  صديق. إلىيكتب كّل تلميذ في المجموعة بطاقة دعوة 
  ّاقة.يناقش كّل تلميذ في مجموعته في كتابة البط 
  المعّلم.يعرض قائد كّل مجموعة اإلجابة على 
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  ّالسبورة. على التي كتبها المعّلم  حيحةاإلجابة الصّ دفتره  على تلميذ يكتب كل  

  
  
  

  التقويم المرحلي
  ةقيدق 11(الزمن)

   الطريقة واألداة 
  األسئلة طرح  .شفهياً  وتلقي اإلجابات ،تالميذطرح األسئلة على ال

األداة: أوراق 
  العمل

بمناسبة انتهاء كتابة بطاقة دعوة لصديق لحضور حفل النقاش، والحوار فيما بينهم ثّم مجموعة  في كلّ  تالميذال إلىيطلب المعلم 
  مجموعة.كّل  قراءة ما كتبته ثمّ  ،العام الدراسي

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  
 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        .ةمناسبة اجتماعيّ  ورلحضّ  صديق إلى دعوة اقةبطّ  كتابة التلميذ علىة قدر 

  .wordاجتماعية على برنامج كتابة بطاقة دعوة لصديق لحضور حفل بمناسبة  تالميذال إلى أطلبلواجب المنزلي: ا

  ة الخامسةحصّ ال

     بكتابة الحروف بخّط الرقعة. تالميذر الوأذكّ  ،أعرض على شاشة اإلسقاط من خالل البرنامج الخاص بالكتابة بخّط الرقعة :دقائق7إثارة الدافعية   (الزمن) 

   النشاط:اسم 
   .الرقعة كتابة بخطّ 

  دقيقة.. 34.النشاط: مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 
  ولوجيا في التعليم.دمج التكن

   أنموذج التعلم 
  تعلم فردي

   النشاط:أهداف 
 حيحةالصّ  الكتابة قواعد مراعياً  قعةالرّ  بخطّ  يكتب.  

  النشاط:مرتكزات 
  .مكتوب بخّط الرقعةنّص 

   مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

   .ح المطلوب منهويوضّ  ،قراءة النشاط تالميذال إلىيطلب المعلم 
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  المهمـــــــة
  ةقيدق 22.(الزمن)

  المعلم

 

  طر.الجملة موّضحًا كيفية كتابة األحرف على السّ أكتب على السبورة 

 
 إعادة كتابة الجملة بخّط الرقعة على الدفتر. تالميذال إلى أطلب 
 ة األحرف على بخّط الرقعة مع مراعاة كتاب الّليمون) لكتابتها-الّصنوبر- الكلمات (الياسمينبعض  تالميذأملي على ال

  اقة المخصصة لكّل تلميذ.على البطّ  السطر، وكتابة الكلمات

  التلميذ
 كتابة الجملة بخّط الرقعة على الدفتر. تالميذيعيد ال 
 عليهم المعلِّم.  اي سيمليهصة لهم الكلمات التعلى البطاقات المخصّ  تالميذيكتب ال  

  التقويم المرحلي
  دقائق 10(الزمن)

الطريقة  
  وتلقي اإلجابات. ،تالميذطرح األسئلة على ال  واألداة 
  األسئلة طرح

األداة: أوراق 
  العمل

  كتابتها بخّط الرقعة واالنتباه لتوّضع الحرف على السطر، ثّم  تالميذال إلىشة العرض جملة ويطلب المعلم على شايعر ض
  يعرض نموذج الكتابة الصحيحة، ويصّحح لهم:
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  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  
 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        الكتابة بخّط الرقعة. ة التلميذ علىقدر 

    دقائق 4الزمن)    النهائي  (التقويم 
  االستراتيجية: 
  تقويم ذاتي

   
  
  
  

  وصف سير التعلم األداة: سجل
  
  
  

مه وما تعلّ  ،محددًا معلوماته السابقة تييقوم كل تلميذ بملء الجدول اآل
  )تالميذعلى التوزع البطاقة (النشاط خالل 

  ------- الموضوع:   - -----االسم: 
    النشاط:الهدف من 
    السابقة:معلوماتي 

    به:الذي قمت  عملال
    النشاط:مت من تعلّ 

أفادني النشاط في تحسين 
  في:تي امهار 
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مراعيًا عالمات  الطوابع وفق عناصر الرسالةجمع صديق مبّينًا فيها فوائد هواية  إلىرسالة كتابة  تالميذال إلى أطلبلواجب المنزلي: ا
   .الترقيم ونظافة الدفتر
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  )الشعر (محفوظات أحبُّ : لثالثالدرس ا  الهواياتالوحدة الثانية:    الرابعف: الصّ 
  عدد الحصص: حصتان 

  هداف الوجدانية الهدف العام للدرس واأل
  يتوقع من التلميذ في نهاية الوحدة أن:

  بأسلوبه. ّص النّ عن  يعّبر-1
  .الشعرأهمية  يقّدر-2

  الفكرية)أهداف الدرس (النفس حركية 
  يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن: 

 .رةمعبّ  قراءة النشيد يقرأ .1
 .للنشيد العامة الفكرة ديحدّ  .2
 .. يربط بين البيت الشعري والفكرة المناسبة له .3
  .الجديدة المفرداتبعض  معاني يفسر .4
 يّ الروّ  حروف فيتعرّ  .5
 .معطى نموذج وفق محددة جملة في به المشبه يحدد .6
  .معبراً  لقاءً إ النشيد يلقي .7

  :فكرية) –المهارات المتوقع اكتسابها ونوع كل منها (حسية 
  المهارة:
وداخل  الجمل بين العطف أحرف يربط بين الجمل ليكون فقرة، يستخدم .1

  .الفقرة

   :نوعها
  فكرية-1
  حسية-2
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  .ربشكل معبّ  نشيديلقي ال .2
  بالدرس:قبل الشروع  تلميذتقانها من قبل الإ لمطلوبالمرتكزات المعرفية ا

  المرتكز:
  في حفظ الّلغة العربية وتراثها. اوأهميته الشعر هواية يعرف

  طريقة تقديمه:
 قباني.الشاعر نزار  عرض صورة تمثل

  يوجد الدرس: الالمصطلحات الجديدة في 
  الوسائل المستخدمة 

–حمولمجهاز الهاتف ال-شاشة تلفاز–أجهزة حاسوب –العرض  الوسيلة: جهاز
  .بطاقات كرتونية، دفتر التلميذ–السبورة 

  ورقة وقلم. –السبورة  –المدرسي  الكتاب-تمثل صور الدرس  البدائل: لوحات

    المتبعة  التدريس والطرائقاستراتيجيات 
  م في مجموعات صغيرةالتعلّ   التعاوني التعلمفي التعليم من خالل  التكنولوجيادمج  االستراتيجية:

  استراتيجيات التقويم واألدوات المستخدمة 

                                                                   مرحلي تقويم
                                  . عمل أوراق: األداة                    األسئلة طرح: الطريقة 

  .الّرصد قوائم: األداة.                         المالحظة: الطريقة
  .التعّلم سير وصف سجل: األداةتقويم نهائي                                                                     

  رسخطوات سير الدّ 
  التكنولوجيا المستخدمة: 

    Word .، برنامجصور، جهاز اإلسقاط، ، تسجيالت صوتية، شرائح بوربوينت، الهاتف المحمولفيديو
  ولىة األ الحصّ 
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  دقائق7 (الزمن)) مةالدافعية (المقدّ  أوًال: إثارة

  ،هم إلقاء نشيد يحفظونهعر؟ ثم يطلب إليظ من الشّ ا تحفماذ ؟عر؟ ولماذاالشّ  كم يحبُّ منّ  انتباههم: منلجذب  بعض األسئلة تالميذم على اليطرح المعلّ الوصف: 
  بالشاعرين.مع التعريف  تهلمحمود درويش وهو يلقي قصيد مسجالً  اً ومقطع ،مثل نزار قباني من لشعراء اً سقاط صور على شاشة اإل ثم يعرض

  األنشطة  ثانيًا:

  النشاط األول
  النشاط:اسم 

  .رةمعبّ  النشيد قراءةقراءة 
  دقيقة 20.  النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  ج التكنولوجيا في التعليم.دم

  أنموذج التعّلم
  تعلم فردي

  النشاط:أهداف 
  رةمعبّ  قراءة النشيد يقرأ.  

  النشاط:مرتكزات 
  .ة الجهريةالقراء-1

   مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

   .سقاطعلى شاشة اإل تالميذلل م النشيدعرض المعلّ ي

  المهمة 
  دقيقة14(الزمن) 

  معلّ الم

 القراءة من الشاشة تالميذتابع مع الأو  ،ن جهاز التسجيلالنشيد م أعرض. 
  رة.النشيد قراءة معبّ أقرأ 
 من خالل جهاز النشيد  إلىاالستماع  تالميذيستطيع الحيث  جيدينمبدءًا من ال قراءة النشيد تالميذعدد من ال إلى أطلب

  الحاسوب الخاص بالمجموعة.
 على جهاز الحاسوب المسجل النشيد تشغيل أقوم بإعادة مقطع أيّ  قراءة في صعوبة وجود عند. 
 ؟للشعر هر عن حبّ كيف يعبّ  ؟يحبّ ماذا  ،النشيدم في مثل: من المتكلّ من  تالميذاش مع الأسئلة للنق أطرح  

 .صغاءللنشيد من جهاز التسجيل بإ تالميذيستمع ال   التلميذ
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 رةالنشيد قراءة معبّ  تالميذيقرأ ال. 
 المطروحة جابة عن األسئلةم لإلمع المعلّ  تالميذاقش اليتن.  

  التقويم المرحلي
  دقائق 4(الزمن)

  الطريقة واألداة
  . تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح

األداة: أوراق 
  العمل

ثم يقوم بعرض قراءة األبيات من جهاز قراءة األبيات قراءة معبرِّة أوراق عمل تحوي أبيات شعر ويطلب إليهم  تالميذالمعلِّم على اليوّزع 
  .التسجيل على شاشة اإلسقاط

  ِقيثاِري َأوَتارِ  َعَلى َأْشعاري               ُأَغنِّي ُأَغنِّي
  ِبَأْفكاري َساَلتْ  َوقدْ  َأَغاِنَيُه              َأحَلى َفما

  تقّدمهم.به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  
 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
        .قراءة النشيد قراءة معبِّرةعلى  ة التلميذقدر 

  الثانيالنشاط 
  النشاط:اسم 

  ًال)وّ (أاالستيعاب والفهم 
  دقيقة18 : النشاطمدة 

  المتبعة:االستراتيجية 
  .ج التكنولوجيا في التعليمدم

  أنموذج التعّلم
  تعلم جماعي

   النشاط:أهداف 
  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط:

  للنشيد. العامة الفكرة يحدد  
  له المناسبة والفكرة الشعري البيت بين يربط.  

  النشاط:مرتكزات 
  .الشعر نشيد أحبُّ -1
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   مدخل النشاط 
  .وتحديد المطلوب منه ،النشيدقراءة  تالميذال إلىم يطلب المعلّ  دقيقتان...(الزمن)

  المهمـــــــة
  دقيقة12)(الزمن

  علمالم

 البرنامج المعروض أمامهم على ، وكتابة الفكرة العامة للنشيداتالنقاش ضمن المجموع تالميذال إلى أطلب. 
 تالميذتلقى إجابات الأ.  
 للنشيد فكرة المناسبةال إلىيتم التوصل حتى العامة حول الفكرة كّل مجموعة مع  أناقش. 
 فرعية بشكل شجري.الر افكببعض األسقاط مرتبطة ى شاشة اإلعل فكرة العامة للنشيدال أعرض 
  المعروض بيتهم تحديد فكرة الإلي أطلبو  ،وفق المجموعات تالميذبيات على الاأل أوزع. 
 في المخطط الشجري شيدت من النّ يابأ فكر تالميذعلى ال أعرض. 

  بيت هذا الفكرة  على البرنامج تالميذويكتب ال بإلقاء بيت من النشيد مسابقة بين المجموعات إذ أقوم : أجرينشاط خارجي
 النشيد يمثل فكر وتكوين نّص  ،بط المناسبةستخدام أدوات الر السابقة با الربط بين الفكر تالميذال إلى أطلب.  

  التلميذ

 البرنامج يسجلونها علىثّم  ،ضمن المجموعات حول الفكرة العامة للنشيد تالميذيتناقش ال. 
 االتفاق عليها بعد الفكرة الصحيحة يسجلونفالمجموعات  بقية الفائزة أّما، وتكافأ المجموعة فكرتهم مع المعلم تالميذيناقش ال. . 
  ّاستخراجها. فبيات المكلّ األمجموعة فكرة  تحدد كل 
 على البرنامج بونهيكتر عن موضوع النشيد، ثّم يعبِّ  اً مكتوب اً منه نصّ  ويكّونون النشيد بين فكر تالميذيربط ال.  

  التقويم المرحلي
  دقائق4)(الزمن

  الطريقة واألداة
  . تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح

األداة: أوراق 
  العمل

 تالميذالإجابات  بيت وفكرة النّص ثم يعرض تحديد فكرة كلّ  ويطلب إليهم ،أبيات شعر أوراق عمل تحوي تالميذم على الع المعلِّ يوزّ 
  ح اإلجابات المغلوطة.ويصحّ 

  ِقيثاِري َأوَتارِ  َعَلى َأْشعاري               ُأَغنِّي ُأَغنِّي
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  ِبَأْفكاري َساَلتْ  َوقدْ  َأَغاِنَيُه              َأحَلى َفما
  .االول: ..................................فكرة البيت  .1
  .الثاني: ...................................فكرة البيت  .2
  .المقطع: ...................................فكرة  .3

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
      .تحديد فكرة األبياتعلى  ة التلميذقدر 
        .رة عن النّص صوغ فكرة رئيسة معبّ  على ة التلميذقدر 

  ة الثانيةالحصّ 
  التكنولوجيا المستخدمة: 

  جهاز اإلسقاط، الهاتف المحمول، تسجيالت صوتية.
  النّص.اءة قر  المجيدين تالميذعدد من ال إلىة ويطلب نموذجيّ  الشعري قراءة قراءة النّص ة من خالل حصّ لالمعلم ل يمهد :قائق 7)(الزمن) الدافعية (المقدمة إثارة

  األول النشاط
  النشاط:اسم 

  االستيعاب والفهم (ثانيًا)
  دقيقة. 18.. النشاط:مدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  ج التكنولوجيا في التعليم.دم

  أنموذج التعّلم
  جماعيتعلم 

   النشاط:أهداف 
  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:

  الجديدة المفردات معاني يفسر.  

  النشاط:مرتكزات 
  هواية التمثيل. نّص 
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 ويّ الرّ  حروف يتعرف.  
   مدخل النشاط 

 دقيقتان (الزمن)
  منه.  المطلوبح ّ يوض، ثم تالنشاط قراءة تالميذال إلىيطلب المعلم 

  المهمـــــــة
  يقةدق ..12(الزمن).

  المعلم

 رنامجوكتابة اإلجابة على الب ،اإلجابة عن سؤال المعجم وفق المجموعات تالميذال إلى أطلب. 
  ّالمجموعة الفائزة قوم بمكافأةوأ ،ز إجابات المجموعاتأعز. 
 حيحة.اإلجابة الصّ  إلى والجميع المرادفات حتى يتوص ة صعوبة في النشاط أشرح لهمأيّ  تالميذإذا وجد ال 
 تسجيلها  ثمّ  ،بشكل فرديعن فكرة البيت على بطاقات تسجيل إجاباتهم إليهم  أطلبالنشاط الثاني ثم البيت الشعري في  أقرأ

 على جهاز الحاسوب.
 همن جهاز التسجيل مع تنبيهه مليّ هم االستماع إإليّ  أطلبو  ،شة اإلسقاطالشعري على شا األول من النّص  أعرض المقطع 

  .شعري ون في نهاية كل بيتالحرف األخير الملّ  إلى

  هأغنيه وأكتب  دهُ أحبُّ الِّشعَر ُأنشِ 

  !هُ ِإذا َغنَّت َبالِبلُ   هُ َفما َأحَلى َقوافيَ 

  هُ أحبُّ الِّشعَر     ُأنِشد

 كثر من تلميذ قراءة المقطع.أ إلى أطلب 
 يه لهم.سمِّ وأ ويّ حرف الرّ  إلى تالميذلفت انتباه الأ 
 في بقية المقاطع بعد توزيعها على المجموعات. ويّ ن حرف الرّ يتلو  تالميذف الكلّ أ 
 ويّ مع تلوين حرف الرّ  على السبورة النّص  أعرض. 
 المجموعة الفائزةفي المجموعات وأقوم بمكافأة  ويّ د حرف الرّ هم تحديإليّ  أطلبو  ،من الشعر لنزار قباني اً أعرض بيت.  
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  ذتلميال

 الجديدة عن المفردات لإلجابةالمجموعات في  تالميذيعمل ال.  
 تلميذ. ني المفردات على البطاقة الخاصة بكلّ امع يسجلون 
 على جهاز الحاسوب يسجلونها ثمّ  ،رة البيت على المسودةجاباتهم حول فكإ ونيكتب. 
 الحرف األخير. إلىمع االنتباه  المقطع األول من النّص  إلىون يستمع 
  ّويّ حرف الرّ  تالميذال ييسم. 
  ّلنزار قباني الشعربيت في  ويّ حرف الرّ  ونونيل. 
 .يحددون حرف الّروّي في البيت المعروض لنزار قباني  

  التقويم المرحلي
  دقائق 4(الزمن)

الطريقة  
  . في المجموعات وتلقي اإلجابات تالميذطرح األسئلة على ال  واألداة
  األسئلة طرح

األداة: أوراق 
  العمل

هم، ثم اإلجابة عن األسئلة الموجودة على ورقة العمل الموزعة عليإليهم أوراق عمل تحوي أبيات شعر ويطلب  تالميذعلى اليوّزع المعلِّم 
   ح اإلجابات المغلوطة:ويصحّ  همإجابات إلىيستمع المعلم ثّم قراءة النّص مع التركيز على حرف الروي، عدد منهم  إلىيطلب 

  وحبور ومراحاً                   ثغاًء  واملئي الوادي 
  واسمعي همس السَّواقي                وانشقي عطر الزهور

 معاني الكلمات الملّونة.شرح أ .1
  النّص.في  ويّ حدد حرف الرّ أ .2

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة  
 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
      .شرح معنى المفردات في الجملة علىة التلميذ قدر 
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        .في النّص  يّ تحديد حرف الروّ على  ة التلميذقدر 

  الثاني النشاط
  النشاط:اسم 
   .قالتذوّ 

  دقيقة... 20.. النشاط:مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  ج التكنولوجيا في التعليم.دم
   أنموذج التعّلم 

  تعلم فردي
   النشاط:أهداف 

  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:
  معطى نموذج وفق محددة جملة في به المشبه يحدد.  
 راً معبّ  لقاءً إ النشيد يلقي.  

  النشاط:مرتكزات 
  هواية التمثيل. نّص 

  مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

   ).في الجمال ويعرض صورًا للمشبه والمشبه به ونور كالفراشة-جاعةأحمد كاألسد في الشّ (مثل: من  من صيغ التشبيه اً يعرض المعلم عدد

  المهمـــــــة
  يقةدق 12.(الزمن)

  المعلم

 هنا أحمد؟السؤال: بماذا شبّ  أطرح 
  ّباألسد؟ همن الذي شب 
  ّبهالمشبه المشبه و  مفهوم إلىل توصّ حيحة حتى أالصّ  اإلجابة عززوأ ،تالميذال إجابات ه باألسد؟ أتلقىلماذا شب.  
 الثاني. العمل في المجموعات وٕاكمال النشاط تالميذال إلى أطلب 
 رمعبّ  بصوتالنشيد حفظ مقطع من  تالميذال إلى أطلب. 
  ّعلى  عرضهأن خالل جهاز الهاتف المحمول و ر موبشكل معبّ  قدر من النشيد أكبرالتلميذ الذي يحفظ  صوت لأسج

  سقاط.من خالل جهاز اإلمرة أخرى  تالميذال

 عن أسئلة المعلم. لإلجابة تالميذيتناقش ال   تلميذال
 به المشبه والمشبه يتعرفون. 
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 تشبيهات على البطاقات الخاصة بهم.يكتبون ال 
 النشاط المطلوب من خالل العمل في المجموعات تالميذينجز ال. 
 لقاءإلاو ي حفظ النشيد ف تالميذافس اليتن.  

  التقويم المرحلي
  دقائق 4(الزمن)

  واألداةالطريقة 
  وتلقي اإلجابات.  ،تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح 

األداة: أوراق 
  العمل

  ن ما يلي:أوراق عمل تتضمّ  تالميذم على الع المعلِّ يوزّ 
  اعسةي                     للحياة النَّ بح يغنِّ أقبل الصُّ 

  الغصون المائسة                    با تحلم في ظلِّ والرُّ 
  أقرأ البيتين الشعريين قراءة معبِّرة.

  ة:ه به في الجملة اآلتيه والمشبّ د المشبّ أحدّ 
  الياسمين كأّنه النُّجوم.

  .ه: .............المشبّ 
  .به: .............ه المشبّ 

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  ،تالميذأراقب ال  المالحظة   

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
المشبه والمشبه به في على تحديد ة التلميذ قدر 

  جملة محددة 
    

      رًا.لقاءًا معبّ إلقاء النشيد إ على ة التلميذقدر 
  

    (الزمن)    دقيقتان التقويم النهائي: 
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  االستراتيجية: تقويم ذاتي

  وصف سير التعلم األداة: سجل

مه خالل وما تعلّ  ،محددًا معلوماته السابقة تيالجدول اآليقوم كل تلميذ بملء 
  )تالميذتوزع البطاقة على ال(النشاط 
  ------- الموضوع:   - -----االسم: 

    النشاط:الهدف من 
    السابقة:معلوماتي 

    به:الذي قمت  عملال
    النشاط:مت من تعلّ 

أفادني النشاط في تحسين 
  في:تي امهار 

  

  

  هواية الشعر على شريحة بوربوينت.جمل عن  أربعكتابة  تالميذال إلىم يطلب المعلِّ  :اجب المنزليالو  

  )التعبير الشفوي( بةالغائ مسعودة الشّ  الرابع:لدرس ا                                     الهوايات       الوحدة الثانية:                     الرابعالصف: 
  عدد الحصص: حصتان.

  هداف الوجدانية العام للدرس واأل الهدف
  يتوقع من التلميذ في نهاية الوحدة أن:

  سليمة عن دور الشخصية المنوط به. وبطريقة شفويًا  . يعبِّر .1
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   الجمالي من خالل النّص. يشعر بالحّس   .2
  الفكرية)حركية الأهداف الدرس (النفس 

  :قع من التلميذ في نهاية الدرس أنيتو 
  .سليمة قراءة النّص  يقرأ .1
  .للمسرحية العامة الفكرة يحدد .2
  .المسرحية تمثيل في رفاقه مع األدوار يتبادل .3
  .الوجهوٕايماءات  اليدين حركات في المسرحي األداء مهارة يستخدم .4
   .والكتاب والعلم التعّلم قيمة يقّدر .5

  :فكرية) –المهارات المتوقع اكتسابها ونوع كل منها (حسية 
  المهارة:

 قراءة سليمة.قراءة النّص  -1
  تمثيل األدوار. -2

  نوعها 
  فكرية-1
  حسية-2

  بالدرس:قبل الشروع  تلميذتقانها من قبل الإ لمطلوبالمرتكزات المعرفية ا
  المرتكز:

  .ةالسابقس و تمثيل دور حسام في الدر -1
  طريقة تقديمه:

  السابقة ألفضل أداء. اتم التسجيل الذي حفظه في الجلسيعرض المعلّ 
  يوجد الدرس: الالمصطلحات الجديدة في 

  الوسائل المستخدمة 
جهاز الهاتف -شاشة تلفاز–أجهزة حاسوب –العرض  الوسيلة: جهاز

  بطاقات كرتونية، دفتر التلميذ–السبورة –حمولمال
  ورقة وقلم. –السبورة  –المدرسي  الكتاب-تمثل صور الدرس  البدائل: لوحات

    المتبعة  والطرائقالتدريس استراتيجيات 
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  .م في مجموعات صغيرةالتعلّ    األدوار تبادل- التعاوني االستراتيجية: التعلم
  استراتيجيات التقويم واألدوات المستخدمة 

  الطريقة: طرح األسئلة                      األداة: أوراق عمل  تقويم مرحلي
  قوائم الّرصد: األداة     المالحظة                    الطريقة:   تقويم نهائي

  خطوات سير الدرس

  لىوّ ة األ الحصّ 
  التكنولوجيا المستخدمة: 

  . ، صور، شرائح بوربوينتفيديو، جهاز اإلسقاط، الهاتف المحمول، تسجيالت صوتية
  دقائق 7(الزمن)) الدافعية (المقدمة أوًال: إثارة

فيها؟ هل أعجبكم من المشاركون  ؟ينمسرحية؟ أسبق وشاهدتم  هل (مثل: من سئلةأ تالميذيطرح على ال ثمّ  ،على شاشة اإلسقاط مقاطع من مسرحية لألطفال ميعرض المعلِّ الوصف: 
على تقديم عرض مسرحية  اتفقوامن لجنة المسرح المدرسي  تالميذة من المجموع ةالطالئع؟، ثمّ في عرض مسرحية في مهرجان  هل تحبون المشاركة المسرح؟ يحبّ  الممثلين؟ منداء أ

  ؟لذلك وماذا اختاروا او عدّ كيف أ ىتعالوا لنرَ  المدرسة،على مسرح 
  األنشطة  ثانيًا:

  األولالنشاط 
  النشاط:اسم 

  أستوعب وأفهم(أوًال)
  دقيقة 38: النشاطمدة 

   المتبعة:االستراتيجية 
  دمج التكنولوجيا في التعليم.

  أنموذج التعلم: 
  تعلم جماعي

  النشاط:مرتكزات    النشاط:أهداف 
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  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:
 معّبرة سليمة قراءة ّص النّ  يقرأ.  
  موضوع المسرحية يحدد.  

  .ةالغائبمس مسرحية عودة الشّ 

  مدخل النشاط 
 دقيقة 13...(الزمن)

   من جهاز التسجيل. للمسرحية وتيويعرض التسجيل الصّ  ،ّص مع صور النّ سقاط على شاشة اإلالمسرحية  يعرض المعلم نّص 

  المهمـــــــة
  دقيقة.20(الزمن)

  علمالم

 رةمعبّ  صحيحة نص المسرحية قراءة جهرية أقرأ. 
 تالميذالعدد من قراءة على ع الوزّ أ. 
 محدد.مجموعة تحدد فكرة مقطع  وكلّ  ،للمسرحيةتحديد الفكرة العامة  المجموعاتفي  تالميذال إلى أطلب 
 على الشاشة. المسرحي النّص  المخطط الشجري لفكر عرضأ 
  التمثيل هواية(النثري  بة) والنّص شمس الغائالمسرحي (عودة ال على شاشة الحاسوب شكل مقارن بين النّص أعرض(. 
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   .والنص المقالي المسرحي تحديد الفرق بين النّص في كل مجموعة  تالميذال إلى أطلب

 السبورة.سجلها على وأ ،الفكرة حّددأ 
 المناسب في حركات اليدين وٕايماءات الوجه والتلوين الّصوتي حمد مع األداءشخصية أ أقرأ. 
 في سجل  هحفظعلى الهاتف المحمول وأسجل ثّم أ للشخصية، لاألداء األفضّ القيام بتمثيل شخصية أحمد و  تالميذال إلى أطلب

 .فالصّ 
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  ّقادمةة الفي الحصّ  عرضهاللتدرب عليها، ثّم أ تالميذموعة من الع األدوار على مجأوز.  

  التلميذ

 م.ثم من المعلِّ  ،المسرحية من جهاز التسجيل إلى تالميذيصغي ال 
 البطاقة المخصصة ىعل جاباتهامجموعة تكتب إ وكلّ  عللمقط الفرعية والفكر ،ةالفكرة الرئيس تحدد المجموعات. 
  ممع المعلِّ  إجاباتهماالختالف ويناقشون  أوجهيحددون ، ثّم ينبين النصّ  تالميذاليقارن. 
 اء التعابير والتلوين الّصوتي المناسبيندمع أ راً معبّ أداًء  على أداء أحد األدوار تالميذيتدرب ال.  

  التقويم المرحلي
  دقائق5(الزمن)

  الطريقة واألداة
  وتلقي اإلجابات. ،تالميذطرح األسئلة على ال

  األسئلة طرح 
أوراق األداة: 

  .تهفكر ، ثّم يطلب إليهم تحديد ّص المقطع األخير من النّ  تالميذيعرض المعلم على ال  العمل

  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  تالميذأراقب ال  المالحظة   

 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
ّص قراءة سليمة أن يقرأ النّ على  رة التلميذقد

  مع مراعاة التنوين. 
    

        لمسرحية فكرة اأن يحدد  على ة التلميذقدر 
  الهاتف المحمول.على  مع مراعاة التلوين الصوتي والحركات تسجيل دور من أدوار المسرحية تالميذال إلى أطلبلواجب المنزلي: ا

  ة الثانيةالحصّ 

  التكنولوجيا المستخدمة: 
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  الهاتف المحمول، جهاز اإلسقاط.تسجيالت صوتية، 

  .المسرحية من خالل جهاز التسجيل يعرض المعلم نّص  :دقائق5(الزمن)) الدافعية (المقدمة إثارة

  األول النشاط
  النشاط:اسم 
  دوارتمثيل األ-أطبق

  دقيقة40 النشاط:مدة 
   المتبعة:االستراتيجية 

  .دواراأل لعبالتكنولوجيا في التعليم من خالل  دمج
   أنموذج التعّلم
  تعلم جماعي

   النشاط:أهداف 
  يتوقع من التلميذ في نهاية النشاط أن:

  المسرحية تمثيل في رفاقه مع األدوار يتبادل.  
  الوجه وتعابير اليدين حركات مع المسرحي األداء مهارة يستخدم.  

  النشاط:مرتكزات 
  السابقة.التمثيل المعروّضة في الدروس ث عن هواية التحدّ 

   مدخل النشاط 
 دقيقتان (الزمن)

   .من المعدات الالزمة ألداء المسرحية اً جزءبوصفها بة على الشاشة يعرض المعلم صورة الشمس الغائ

  المهمـــــــة
  دقيقة30(الزمن)

  المعلم

 تالميذفيها ال التي يقع تصويب األغالط أمام الشاشة مع دائها بشكل فرديالمجموعات عرض أ إلى أطلب. 
 يوتالصّ التلوين و  الوجه والتعبير بمالمحالحركات  تالميذاستخدام ال أراعي. 
 ل لتصوير المسرحيةفضّ المجموعة ذات األداء األ أختار. 
 المدرسة سجل ل لتحفظ فيفضّ في المجموعة األ تالميذمها الوير المسرحية التي يقدّ الهاتف المحمول لتص ستخدمأ.  

 .مجموعة عملها أمام المعلم تعرض كلّ    تلميذال
  ّالمعلم توجيهفي ضوء  م المجموعات أداءهاتقو. 
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 وعرضه الحقاً  يتم تصويرهأداءها ل تعرض المجموعة الفائزة.  

  التقويم المرحلي
  دقائق 8(الزمن)

الطريقة   
  في المجموعات وتلقي اإلجابات. تالميذطرح األسئلة على ال  واألداة

  األسئلة طرح

تمثيل األداة: 
  الدور

أجل تمثيل  ، ثّم يقوم بتوزيع األدوار عليهم منقراءته قراءة صامتة تالميذال إلىلى شاشة العرض ويطلب ع تيّص اآلم النّ يعرض المعلّ 
 .الحركات الالزمة الدور أمام شاشة العرض بحيث يستطيع التلميذ القراءة من الشاشة وتأدية

  
  مهم.تقدّ به للحكم على مهاراتهم ومدى  ما قامواوأالحظ  ،تالميذراقب الأ  المالحظة
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 األداة: قوائم
  الرصد

  غير مقبول  مقبول  المهارة
مثيل دور قراءة بحيث على تة التلميذ قدر 

  .معبِّرة يلقي الجمل بطريقة صحيحة
    

عبير عن اثنين من التعلى ة التلميذ قدر 
االنزعاج والفرح (ية: االنفعاالت اآلت

  .)والدهشة

    

  
  word.اإلنسان على برنامج أربع جمل عن أهمية العلم في حياة  كتابة تالميذال إلى ميطلب المعلِّ  :الواجب البيتي
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  قائمة مهارات التعبير الكتابي

  المحترم...................................................... الدكتور:
  

 التعليم في تنمية التكنولوجيا فياستراتيجية دمج  أثرتقوم الباحثة بإجراء بحث يهدف لمعرفة 
، وذلك لنيل درجة الماجستير في التربية األساسيف الرابع الصّ  تالميذهارات التعبير الكتابي لدى م

  يات التعليم.تخصص تقنّ 
  :اآلتيةقائمة ببعض مهارات التعبير الكتابي من المصادر  إلىوقد توصلت الباحثة 

  التعبير الكتابي.الدراسات واألبحاث السابقة التي أجريت في موضوع  
  غة العربية.ق تدريس اللّ ائالمراجع والكتب المختلفة في طر  
  ّغة العربية.آراء بعض الخبراء والمختصين في الل  
  األساسياالطالع على منهاج اللغة العربية للّصف الرابع.  

  :الجوانب اآلتية إبداء الرأي فيقائمة المهارات عليكم، آملًة  تعرض الباحثةو 

  اللغوي للمهارة.دقة الّصوغ 
 العمرية للمرحلة مناسبة المهارة  . 
 العمرية لمرحلةفي هذه ا المهارة أهمية.  

  
  

  الباحثة
  نسرين أمين
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  المهارة
  دقة الصوغ اللغوي للمهارة

مناسبتها 
  للمرحلة العمرية

أهمية المهارة 
  للمرحلة العمرية

غير   مناسبة  غير مناسبة  مناسبة
  مهمة  مناسبة

قليلة 
  األهمية

  مهارة صوغ الجمل

              يرّتب في جملة مفيدة كلمات أعطيت له مبعثرة..1

              .أمامه معروضة معنى صورة عن مفيدة بجملةيًا كتاب ريعبَ .2

              يّصف كتابيًا في جمل مفيدة بعض مشاهداته..3

              .محّدد موضوع في أفكاره عن مفيدة جمليعَبر كتابيًا ب.4

  الفقرةمهارة صوغ 

              يرتب في فقرة متناسقة جمًال أعطيت له مبعثرة..5

6.
نشطة االجتماعية يكتب صيغة مناسبة للمشاركة في األ

  .و تعزية)أدعوة  هو توجيأو التهنئة ألشكر لرسالة أو ا(كا
            

7.
المواقف االجتماعية حداث و تصف األ قصيرة يكتب فقرة
  حوار، سرد...). ( بهالمحيطة 

            

  اإلمالئية المهارات

8.
داخل الجملة  استخدامًا سليماً  أحرف العطفيستخدم 
  .وبين الجمل داخل الفقرة ،الواحدة

            

9.
 ،والنقطتين والنقطة، الفاصلة،(الترقيم ستخدم عالمات ي

  ، استخدامًا صحيحًا. وعالمة التعجب) ،االستفهاموعالمات 
            

              .في كتابتهمالئية القواعد اإل يراعي10

  مهارات الخطّ 

11
موقع الحروف من السطر، (يراعي تنظيم المادة التي يكتبها 

 التناسق بين األحرف).
            

              .وشكلها افة الورقةعلى نظّ يحافظ 12

   مهارات أخرى يمكن إضافتها:
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  اختبار مهارات التعبير الكتابي

  الصف:  االسم:
  الشعبة:  المدرسة:

  

:  الدرجة
															

  درجة   

  التلميذة:عزيزتي عزيزي التلميذ/
التعبير مدى توافر مهارات  هدفها تعرف ،أسئلة) 9( لديك مجموعة من األسئلة عددها

  :من أجل اإلجابةو  دقيقة،) 45مدة االختبار( مع العلم أنّ  لديك، الكتابي
 المعلومات الشخصية في أعلى الصفحة. كتبأ 
 جيدًا وبدقةسؤال  كلّ  قرأأ. 
 جابة حتى يؤذن لك.ال تبدأ اإل 
 زرق فقط.ستعمل القلم األأ 
 أجب في حدود الفراغ المخصص لإلجابة  
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  اإلمالئية المهاراتاختبار 

  اختبار استخدام عالمات الترقيم وًال:أ
  )درجات5(                     :   يأتيجملة مما  عالمة الترقيم المناسبة لكلّ  أختر -1

  اإلجابات  العبارة  م

وفي الموعد المحّدد_____ كنت وأخي في غرفة االنتظار في عيادة الطبيب ننظر .1
  لوحة معّلقة على الجدار. إلى

  ؟  :  ،  .

  .  :  !  ،  قالت الممرضة ____ هذه صورة تشريحية تمثل أقسام العين..2

  !  :  .  ؟  بالجراثيم ____تسّمى األحياء التي تهاجم األسنان، وتسّبب لها الّنخر والتسّوس .3

  ؟  ،  :  .  إّن أفضل طريقة للتخّلص من النفايات هي تدويرها، فكيف يتم تدوير النفايات___.4

  :  !  ،  ؟  شاطئ البحر، ثّم يخلف النفايات ويمضي____  إلىإّني ألستغرب مّمن يذهب .5
 )درجات5(                                   المناسبة:   ي الفراغ عالمة الترقيم أكتب ف -2

  برامج األطفال____ قالت األم البنها____ لقد أضعت وقتك يا زيٌد في مشاهدة
  ل أن تدرس دروسك____أليس من األفض

 ____إّن مبدأ عمل المصّورة هو أحد مخترعات العالم العربي الحسن بن الهيثم  
  العطف)أحرف (الربط  أدوات: اختبار استخدام ثانياً 

  )درجات4(                                 :يأداة الّربط المناسبة لكّل جملة مّما يأت خترأ -3
  اإلجابات  العبارة  م
  من  أو  أم  و  طاف الحجيج حول الكعبة ____ سعوا بين الّصفا والمروة.  .1
  أم  ب  من  و  قراءة القصص____ الّسباحة. تاني المفّضلاهوايت  .2
  أو  و  ثم  من  .لألعداء فريسة نكون _____ حدتّ ن أن اإمّ   .3
  ثم  أم  أو  ف  ًا.شيئًا ____شيئ متزايدة بسرعة يارةالسّ  تسير  .4

  )درجات6():  ، ف، ثم، أوو( المناسبةالربط  أدواتأكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها من  -4

 الذكاء؛ غاية في ولداً  له يرى ُدِهَش أن وقد اله،عمّ من  عامالً  ليزور ةمرّ  المعتصم ذهب
 مادام أبي دار: الفور على فلالطّ  فأجاب أبيك؟ دار____ أحسن داري: سأله عندما وذلك

 هل: أخبرني: له قال ____ ذكائه،و فلالطّ  بداهة من المعتصم فسرّ  فيها، المؤمنين أمير



	املالحق
 

 
199 

 فيها هو التي اليد أنّ  أعرف نعم،: فلالطّ  فقال ؟ن هذا الخاتم الذي ألبسهم لأجمّ  اً شيئ تعرف
  الّطفل. بذكاء عجابه____ إ المعتصم، دهشة فزادت بكثير، منه أجمل

  الفقرة صوغ اختبار مهارة ثالثًا:
 :ترتيب الجمل اآلتية لتكّون فقرة تمّثل االحتفال بعيد المعّلم، ثّم أكتبها في دفتري أعيدُ  -5

  ) درجات5( 

لكتروني أحمد الّصور على الموقع اإل وضع
  لمدرسة األمل

ور للحضور عالنات والتقاط الصّ اإلبطباعة قام أحمد 
  واألطفال المشاركين

قّرر األطفال في مدرسة األمل االحتفال بعيد 
  المعلم من خالل عرض مسرحي

ولكن أحمد لم يكن يجيد  توزع التالميذ أدوار المسرحية،
  اإلعالميالعمل  ما يحبُّ نّ التمثيل وإ 

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

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

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

  ) درجات5( :دفتريأعيد ترتيب الجمل اآلتية مكّونًا منها فقرة عن الحاسوب، ثم أكتبها في  -6

  أمامه فترة طويلة.ويؤذي عيوننا وذلك بالبقاء   وذلك إذا أسأنا استخدامه،

  فهو يشغلنا عن دراستنا ويبعدنا عن أصدقائنا
قد  ة التي يقّدمها الحاسوب لناعلى الّرغم من الخدمات الجليل

  يضرُّ بنا أحيانًا،
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

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

  :اختبار مهارات الجملةرابعًا: 
 ) درجة2(           :في دفتري ثمَّ أكتبها، رّتب الكلمات اآلتية، وأكّون منها جملة مفيدةأ -7
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 من)- السادس  –في  –بعيد  –تحتفل  –أيار  –سورية  –(الّشهداء 

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

 الدموية). -العالم  –الدورة  –أكتشف  –العربي  –الكبرى  –(ابن النفيس 

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

           :أكّون باالعتماد على الكلمات اآلتية جمًال مفيدة، ثّم أكتبها في الدفتر -8
 ) درجة2( 

  جميلة-دمشق. 

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

 .النفايات _األمراض المعدية 

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

 )درجات6(      .ثم أكتب فقرة عن هذه المكونات عناصرها،ثّم أحّدد  اآلتية،أتأّمل الّصورة  - 9

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

.........................................................................................
.........................................................................................  
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  توزيع درجات اختبار مهارات التعبير الكتابي

مهارات التعبير 
  الكتابي

  ةلمهارات الجم  مهارة صوغ الفقرة  الربط أدوات استخدام  استخدام عالمات الترقيم

  9  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤال

  6  2  2  5  5  6  4  5  5  الدرجة

  10  10  10  10  المجموع

  40  درجة االختبار الكلية
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  القدرة التمييزية لمفردات اختبار مهارات التعبير الكتابي تمعامال

  التعبير الكتابي مهارات ختبارالمفردات معامالت القدرة التمييزية 

  البنود المهارات
عدد اإلجابات الصحيحة في 
معامل  المجموعتين العليا والدنيا

 التمييز
 )9الدنيا ( )9عليا(

استخدام 
 عالمات الترقيم

 0.67 2  8 1س

  0.67 3 9 2س

 أدواتاستخدام 
 الربط

 0.56 4  9  3س

  0.78 1 8  4س

 مهارات الفقرة
  0.78 0 7  5س

 0.89 0 8  6س

 مهارات الجملة
 0.67 2  8 7س

  0.89 0  8  8س

 0.67 1  7  9س
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  اختبار مهارات التعبير الكتابي معامالت السهولة والصعوبة لبنود

  التعبير الكتابي مهارات اختبارلبنود والصعوبة معامالت السهولة 

جابات اإل البنود المهارات
 الصحيحة

اإلجابات 
 الخاطئة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

استخدام 
 عالمات الترقيم

 0.51  0.49  19  18 1س

 0.41 0.59 15 22  2س

 أدواتاستخدام 
 الربط

 0.32  0.68 12  25 3س

 0.49 0.51 18 19 4س

 مهارات الفقرة
 0.68 0.32 25 12 5*س

 0.70 0.30 26 11 6س

 مهارات الجملة
 0.57 0.43 21 16 7س

 0.62 0.38 23 14 8س

 0.70 0.30  26 11 9*س
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  قائمة الوسائل التعليمية المستخدمة في البرنامج التعليمي

  الدرس  الوسيلة م
فيديو تعليمي جهاز اإلسقاط،  ، wordبوربوينت، برنامج1

الهاتف المحمول  عن حروف العطف، تسجيالت صوتية،
للتسجيل الصوتي)، صور متنوعة، فيديو عن عالمات (

  الترقيم.

  
  

  األول
  معارف ومهارات)(هواية التمثيل 

2

3

الهاتف  فيديو عن هواية الرسم، جهاز اإلسقاط، بوربوينت،4
 برنامج للتسجيل الصوتي)، صور متنوعة،(المحمول 

word.فيديو عن هواية التصوير ،  

  الثاني 
  معارف ومهارات)(الثالثة الهواة 

جهاز درويش)، (نزار قباني، محمود فيديو عن شعراء 5
الهاتف المحمول للتسجيل، ، word اإلسقاط، برنامج

  صور.

  الثالث 
  (محفوظات)أحبُّ الشعر

تسجيالت صوتية، شرائح األطفال)،  مسرحية(فيديو 6
  الهاتف المحمول، جهاز اإلسقاط. بوربوينت،

  الرابع 
  تعبير شفوي)(الغائبة عودة الشمس 
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The research Summary 

The Effect of Technology integration in teaching strategy in the 
improvement of composition skills 

(An Experimental study at a sample of fourth grade pupils in the official Damascus governorate school) 

Introduction 
Technology integration in teaching  is consider one of the methods and techniques that 
work to using various technological and educational means for using them in the 
educational process in order to get maximum achieve benefit,  Therefor  the current 
research comes an attempt to detect The Effect of Technology integration in teaching 
strategy in the improvement of composition skills  of the fourth basic grade pupils that 
may contribute to development their composition skills  through using of the 
educational technologies included in the Technology integration in teaching strategy. 

Research problem 

The composition is consider on of the communication methods between people to 
organize their lives affair and spend their needs, and the composition requires many 
skills, most important of them are: the correct use of the language like the sentences 
intactness and association sentences and using the punctuation marks according to its 
location and specify the subject to paragraphs, and the ability to organize ideas and 
feelings and express them effectively, also with using the educational technology the 
presentation and diction ways, which the teacher followed isn't able to cope with the 
challenges it faces in his work and in his performance  
in addition, our present era requires a great ability to express our emotions and our 
needs, therefore The composition have to get benefit from the techniques and media 
created by technological development stage, and when the researcher asking some 
teachers and investigation their opinions she found that there is composition teaching 
problem, and with a desire of the researcher to find the reason of teachers complaint, 
and according to the above it seems that there is an urgent need to procedure this 
research, which deal with the relationship between Technology integration in teaching 
and the improvement of composition skills of the fourth basic grade pupils, and 
research problem is determined by the following question: What is the effect of using 
Technology integration in teaching strategy in the improvement of composition skills 
of the fourth basic grade pupils? 
Questions of the Research 

The Research tried to answer the following main question: 
What is the effect of using Technology integration in teaching strategy in the 
improvement of composition skills of the fourth basic grade pupils? 
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And the main question ramifications to the following two questions: 
1.1. What is the composition skills included in Arabic course at fourth basic grade 

pupils? 
1.2. What is the effect of using Technology integration in teaching strategy in the 

improvement of composition skills (whole of it and in each skill separately) to 
the fourth basic grade pupils? 

Methodology and sample of the research 
Researcher followed the analytical descriptive method and the experimental 
method which is known as the pre-post experimental designing which used in this 
Research to control the independent variables to determine its effect on the 
dependent variable (composition skills)  and Technology integration in the 
teaching strategy were applied on teaching a unit from  Arabic course(1) on control 
class (control group) which taught according to the traditional method; and 
sectioned class taught according to Technology integration in teaching strategy. 
The study was applied on a sample consisted of (77) pupils from fourth basic grade 
pupils, the sample is sectioned into two groups, the experimental group consist of 
(39) pupils, while the control on consist of (38) pupils. 

Research tools 

The searcher prepared the following tools: 
1. A list of the composition skills that should be available in Arabic 

curriculum for fourth basic grade  
2. Analysis tool of the Arabic curriculum content. This tool consists of skills 

list, which prepared after placing it before a graduated scale of percentage 
and frequency in addition to analysis form... 

3. Educational program designed according to Technology integration in 
teaching strategy to teach composition skills for the basic fourth-grade 
students .This program consists of four lessons, which cover the knowledge 
content included in the second chapter of Arabic curriculum for fourth basic 
grade. 

4. composition skills test to measure the effect of using Technology 
integration in teaching strategy on developing composition skills for the 
basic fourth grade pupils 

Search limitation 

The Search limitation carried out within the following limitation: 

1. Firstly- time limitation:  
The search was applied in the first term of the academic year2015/2016 
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2. Secondly- place limitation: The Search limitation was carried on a sample of 
the basic fourth grade pupils chosen from the governmental school in 
Damascus city. 

3. Thirdly objective limitation: represented in the following: 

 a sample of the basic fourth grade pupils in the governmental 
school in Damascus city 

 measurement the composition skills that included in the 
program designed according to Technology integration in 
teaching strategy through a special to each skill (use 
punctuation, the use of connectivity tools, skills, paragraph 
skills, sentence skills) 

 Engagement of the Arabic course time according to the 
distributed lessons at the school. 

Research findings 

  The fifth chapter showed the results that the research find that summarized by  There 
is significant difference statistically between the average grades of the experimental 
group in the two applications pre-past direct composition skills test and sub-dimensions 
of skills for the benefit of the past direct test And there is significant difference 
statistically between the average grades of the experimental group in the two 
applications past direct - past deferred composition skills test and sub-dimensions of 
skills for the benefit of the past direct test, while results indicated there is significant 
difference statistically between the  mean scores of pupils of the two groups 
(experimental , control group) in the application of past direct composition skills  test 
and sub-skills for the benefit of students of the experimental group., and the results 
showed that the percentage of lost earnings to the pupils of the control group with larger 
than the experimental group which shows the strong effect of Technology integration 
in teaching strategy. 
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