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استخدام أسلوبي انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عليها في تدريس اللغة العربية لطالبات الصف 
 ابع بمدينة عمان وأثرهما في الدافعية والتحصيلالس

 إعداد 
 الرا حسن فارع خشاشنه

 
 إشراف 

 األستاذ الدكتور جودت أحمد المساعيد

 الملخــــص

الحالية إلى تقصي أثر تدريس مادة اللغة العربية باستخدام أسلوبي انظر قبل أن تسمع وبناء  الدراسة هدفت

يل والدافعية لدى طالبات الصف السابع األساسي بمدينة عمان. الثقة والمحافظة عليها، في التحص

( طالبة، 111ولتحقيق هذا الهدف اختيرت عينة قصدية من طالبات الصف السابع األساسي، تألفت من )

( طالبة وحدة 25تَم توزيعهن على ثالث مجموعات: اثنتان منهما تجريبيتان، تَم تدريس األولى وعددها )

طالبة تم  (43الخلق( بأسلوب )بناء الثقة والمحافظة عليها(، واألخرى وعدد طالباتها ))العين معجزة في 

تدريسها الوحدة ذاتها بأسلوب )انظر قبل أن تسمع(، أما المجموعة الثالثة فقد مثلت المجموعة الضابطة 

 ( طالبة تم تدريسها الوحدة ذاتها بالطريقة التقليدية.26وضمت )

(  فقـــرة مـــن نـــوع 61أداتـــين همـــا: األول تحصـــيلي مـــن إعـــدادها،  وتـــألف مـــن ) اســـتخدمت الباحثـــة      

 اإلختيــار مــن متعــدد، ومقيــاس الدافعيــة، لقيــاس مســتوى التحســن فــي الدافعيــة والــذي تبنتــه الباحثــة، وتكــون

جرى تنظيم المحتوى التعليمي في وحدة العين معجزة في الخلق، بما ينسـجم ، أربعة بدائلب( فقرة 25) من

 أسلوبي انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عليها من أساليب التعلم الخبراتي. مع
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من ثباتهما باستخدام و وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق االختبار التحصيلي وصدق مقياس الدافعية    

عادة اإلختبار )   .معامل ارتباط بيرسون حساب، و test-retest)طريقة االختبار وا 

تحليــــل البيانـــات باســــتخدام المتوســــطات الحســـابية واالنحرافــــات المعياريــــة  وتحليـــل التبــــاين المصــــاحب وتـــَم    

(ANCOVA) .( وقـــد أظهـــرت نتـــائ  الدراســـة وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائي اα≥ 0.05 علـــى االختبـــار  )

  .، لصالح أفراد المجموعتين التجريبيتينومقياس الدافعية التحصيلي

 ، التحصيل.ر قبل أن تسمع، بناء الثقة والمحافظة عليها، الدافعيةانظ :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 

         This study aimed   at inquiring  the using see before hear and build and 

maintain confidence  methods in teaching Arabic language for seventh grade 

female students in Amman city and their effects on motivation and 

achievement. To achieve this objective, an intended sample was chosen that 

consisted of (111) seventh grade female student, who were divided in to three 

groups: two experimental ones that have been taught by two methods of 

experiential learning, and one control group that has been taught by ordinary 

method. 

       The researcher used two tools: an achievement  test of (60) items  that 

developed  by her, and a motivation scale  of (35) items  that  has been 

adapted  by  the researcher. The  instructional unit has been  rearranged to fit  

the two experiential methods. 

The tools of the study  assured  by  distributing  them  to a group of  jury, 

while the  reliability  was calculated  for  them by  using  test – retest  and 



 م
 

Pearson Correlation  Coefficient, and  they  were (0.85) for  the 

achievement test and (0.86) for the motivation scale. 

      Mean, standard  deviations  and  ANCOVA were  used  to analyze  data. 

The results showed that there were statistically significant differences  at the 

level of ( α ≥ 0.05) between means of students’ grades on the achievement test 

and on the motivation  scale,  in favor of the experimental groups that were 

taught by see before hear and build and  maintain confidence. 

Key Words: See before Hear Strategy, Build and Maintain Confidence 

Strategy, Motivation, Achievement.
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 الفصل األول

 الدراسة وأهميتها خلفية

 : مقدمة 

 الذي تشهده المملكة األردنية الهاشمية في جميع النواحي قد كبيرالتكنولوجي ال إن التطور       

عملية التعليم مقتصرة على أسلوب حشو المعلومات في  عد، فلم تالعملية التعليمية التعلمية طال

بأساليب تدريسية متنوعة مشوقة تلك العملية بل امتزجت ، هان الطلبة وصبها في قوالب جامدةأذ

لي المجتمع المح ، بل وفيحجرة الدراسية وفي المدرسة ذاتهاالدور الفاعل داخل ال تجعل للمتعلم

 .المحيط بها كذلك

، فعلى المعلم أن يطاله التطور كسائر التعلمية عليميةمحور العملية الت وألن المتعلم هو       

؛ ّد من تطوير مهاراته المختلفة، إذ البالتعلم لعمليةالمنظم والميسر  ، فهوساسيةعناصر التعليم األ

تحقيق األهداف التربوية لاألخير ج الذي هو النتا ،الطلبة ينعكس هذا التطور على أداءكي 

 .بثقة واقتدار ه الصعاب هواجلمتحصيل أكاديمي وعملي  ، من أجل المنشودة

الدافعية هما: إثارة  على موضوعين مهمينات نوعية للطلبة ويعتمد الحصول على نتاج       

ثقة الطالب  :ينبناء الثقة على الصعيد فضال عن، التعلميةقبل البدء بالعملية التعليمة  لديهم 

ام المعلم ألساليب . ويتوجب على الصعيد الثاني استخده وبإجاباته، وثقة الطالب بمعلمهبنفس

التعلم  اليب: أسأمثلتهاومن  ،ل الحجرة الدراسية وخارجهاداخوتطبيقها  بمشاركة الطلبة   تنوعةم

 (.3114سعادة،  )الخبراتي أو التجريبي
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فقد قال أحد الفالسفة " إذا أردتم أن تكتبوا  ،مةمسؤولية كل فرد في األم اللغة العربية يتعل ويعد     

التي  ا فاكتبوه بالعربية فإن لها من دون اللغات مزّية " ومن هنا البد من االهتمام بهذه اللغةفكر  

 .فهي لغة القرآن، ولغة األجداد، ولغة التراث حباها اهلل 

ال بد ، فتدرس باللغة العربية لمدارس والجامعات العربيةاواد العلمية في معظم الم بما أنو        

بعض المعلمين متمسكين بطرقهم التقليدية في نقل  ال. فما ز ع أساليب تدريسهامن االهتمام بتنو 

سير العملية  لعدم اشراك المتعلم فيوذلك ، ة وبأجواء يغلب على طابعها المللالمعارف إلى الطلب

ته اومن هنا لزم تطوير قدرات المعلم ومهار  .دني مستوى الدافعية لديهمتيجة ت، نالتعليمية التعلمية

من أجل تثبيتها وسرعة استرجاعها وزيادة دافعية الطلبة نحو و بل  ،ليس فقط من أجل نقل المعرفة

 التعلم .

 تبعا  داخل الغرفة الصفيةعلم مة طرق التدريس التي يستخدمها المءبد من مالالكما أنه        

ين ه المتعلمالعقلية والجسدية، وقدرة تلك الطرق على جذب انتباص المتعلمين النمائية و لخصائ

 .(3117، المحاميدو  )الزغولثارة الدافعية لديهم ا  و  ،والمحافظة عليها

 ،على سلوك المتعلم، وتوجيهه وضبطهالدوافع هي مفتاح السيطرة إن تفهم المعلم للحاجات و     

 ،يعتها وعالقتها بالتحصيل الدراسيوفهم طب ،ركيز حول مشكلة الدافعيةمعلم التوهذا يتطلب من ال

مثلى لدفع ليتمكن من معرفة الطريقة ال ؛وامل المؤثرة في تحصيل المتعلمينوالوقوف على الع

 . (3112التل،) المتعلمين نحو التعلم



3 
 

، من خالل ا في حد ذاتها: أن تكون هدف  وقت واحد، األول في إن الدافعية تخدم غرضين    

حتى يتخرج الطالب للحياة  الفنية ويبقى مهتما بذلكستثارة الطلبة لألنشطة العقلية و اهتمام المعلم با

في ، وبذلك يساعد معلم من خاللها األهداف التربوية: أن تكون وسيلة ليحقق الالعامة. والثاني

 .(3114، أبو عالم)تحصيل المعرفة والفهم لديهم 

البد من التنوع في أساليب التدريس لجعل الطلبة فإنه ية الطلبة نحو التعلم ولزيادة دافع       

وال يتأتى  .همنتاجيتهم لخدمة مجتمعإ، ويسهمون في رفع من التعلم الفعال األكثر ديمومة يتمكنون

قوم على تب يلااألس هومع أن هذ .التعلم الخبراتي اليبيثة أهمها أسساليب حدأذلك إال باستخدام 

من االهتمام والبحث كما  الم يستوف حقه اب والتجربة والمشاركة الشخصية للمتعلم، إال أنهالتدري

ب التعلم الخبراتي يعتمد المتعلم يلاسأ. وفي اوذلك نظر ا لحداثتهيجب على مستوى الوطن العربي 

رة دافعية ام المعلم باستثاويعود ذلك إلى اهتم، صاء المعرفة والتوصل إلى النتائ على نفسه في استق

 .طلبته

لنصوص اللغة  ومن أساليب التعلم الخبراتي التي تعمل على زيادة فهم الطلبة واستيعابهم         

وأسلوب بناء الثقة (See Before Hear Method، أسلوب انظر قبل أن تسمع )العربية وموضوعاتها

 .( Build and Maintain Confidence Method)والمحافظة عليها 

 الذي قدم، (John Dewey) المربي المعروف إلى ضل في تطوير التعلم الخبراتيالفويعود        

المقاالت التي بينت قام بتأليف عدد من الكتب و  إذوالعملي.  سهامات عديدة على الجانبين النظريإ

ان "التعلم ، علما بأن مقاالته وكتبه ال تحمل عنو ي في العملية التعليمية التعلميةأهمية التعلم الخبرات
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( بنشر مجموعة من الكتب والمقاالت McDermot، وبعد ذلك قام مكديرموت )التجريبي" أو الخبراتي

 .(3114، سعادة)فلسفة جون ديوي ووضعها في كتاب باسم ، جون ديويل

نحو  ة الطلبةافعيفي مستوى د قد الحظت الباحثة كونها معلمة لمادة اللغة العربية، وجود تدنيو      

الصف  الباتالتجريبي على ط أو علم الخبراتيسلوبين من أساليب التأ تطبيق لذا فقد رأت أن،هاتعلم

ا، ربما يؤدي المحافظة عليهالثقة و  وأسلوب بناء، سلوب انظر قبل أن تسمعأ: السابع األساسي وهما

 إلى تحسين هذا المستوى لديهم ويزيد من تحصيلهم.

 مشكلة الدراسة : 

 حجرةفاعل داخل الال دورالمية وينبغي أن يكون له يلم هو محور العملية التعلبما أن المتع     

أن الباحثة قد الحظت لكونها معلمة لغة عربية أن إال  ،قد ركزت المناه  الحديثة على ذلك، فدراسيةال

ي يوثر مادة اللغة العربية بطريقة تقليدية والذ قومون بتدريسما يزالون ي كثيرا من المعلمين والمعلمات

يتالءم مع ل ،دورات تدريبية لرفع كفاية المعلمويعزى ذلك إلى عدم وجود على مدى دافعية الطلبة. 

نه  وبالتالي على تحصيله مما ينعكس سلبا على فهم الطالب لمحتوى الم ،محتوى المناه  الجديدة

ــجدد والذي يحقق ي المتللتطور التعليم ين مؤهلين، البد من إعداد معلماء على ذلك، وبنالدراسي  ـ

 .على أرض صلبة داخل الغرفة الصفيةالفرصة له للوقوف  ـــــوب التعلم الخبراتي أو التجريبي أسل

( قد أوصت بتطبيق أساليب التعلم الخبراتي المتنوعة األخرى 3115)ونظر ا ألن الباحثة عمرو     

رها ، وعدم اقتصالفة األخرى غير العلوماسية المختفي المواد الدر  (دببة الثالثة وطاولة روبين)غير ال

، فإن الباحثة ترغب في تحقيق هذه التوصية باستخدام أسلوبي على التفكير اإلبداعي كمتغير تابع
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، وتطبيقها ن أساليب التعلم الخبراتي األخرىم )انظر قبل أن تسمع ( و)بناء الثقة و المحافظة عليها(

 .سابع، وأثرهما على التحصيل والدافعيةلغة العربية لطالبات الصف الفي مادة ال

 أسئلة الدراسة :

 : لية اإلجابة عن السؤالين اآلتيينالدراسة الحا تحاول

تختلف متوسطات التحصيل في مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي،  هل -1

 (؟عليها  باختالف أسلوبي التعلم الخبراتي ) انظر قبل أن تسمع، وبناء الثقة والمحافظة

، ساسيالصف السابع األ الباتمادة اللغة العربية لدى طتختلف متوسطات الدافعية نحو هل  -3

 (؟ابناء الثقة والمحافظة عليه، و ن تسمعأ)انظر قبل  باختالف أسلوبي التعلم الخبراتي

 فرضيات الدراسة : 

 : تينار الفرضيتين الصفريتين اآلتيباخت تمّ فقد  ، لإلجابة عن سؤالي الدراسة

الصف  الباتلتحصيل بمادة اللغة العربية لطفي اa ≤ 0.05) ة احصائية )اللالتوجد فروق ذات د -1

أسلوب بناء الثقة ، و انظر قبل أن تسمعالخبراتي )التعلم  لوبي، تعزى ألسالسابع بمدينة عمان

 . والمحافظة عليها(

الصف  طالباتللغة العربية لدافعية بمادة افي الa ≤ 0.05) احصائية ) اللةالتوجد فروق ذات د -3

، وأسلوب بناء الثقة انظر قبل أن تسمعالخبراتي )التعلم  لوبي، تعزى ألسالسابع بمدينة عمان

 . (المحافظة عليهاو 
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 أهمية الدراسة : 

 : أهمية الدراسة الحالية في اآلتي لخصتت

 .هاديدة داخل الغرفة الصفية وخارجاكتساب الطلبة مهارات وأساليب تعلم ج -1

 : أسلوب انظر قبل أنوهما زيادة المعرفة العلمية للمعلمين والمعلمات عن أسلوبي التعلم الخبراتي -3

 .لوب بناء الثقة والمحافظة عليهاأستسمع و 

أسلوب س حسب أسلوبي انظر قبل أن تسمع و التربويين من طريقة تحضير الدرو استفادة المعلمين و -2

 .بناء الثقة والمحافظة عليها

، بحيث تتم مراعاة هذين ستفادة مخططي المناه  المدرسية ومطوريها من الدراسة الحاليةا-4

 .يدة للمنه  المدرسي ودليل المعلم، في الطبعات الجدساليب الحديثة للتعلم الخبراتيألاألسلوبين من ا

 .ياتهم العملية خارج نطاق المدرسةزيادة ثقة الطلبة بأنفسهم وبقدراتهم مما ينعكس على ح -5

ساليب ذه األاستفادة المشرفين التربويين للمواد الدراسية عموما ولمادة اللغة العربية خصوصا من ه -6

اليب المعلمات في اطالعهم على الجديد من األسالتي يعقدونها  للمعلمين و  دريبيةفي الدورات الت

 .الحديثة في التعليم والتعلم

 :حدود الدراسة

 : آلتيل حدود الدراسة الحالية في اتتمث

 .ان / األردن: مدينة عمّ الحد المكاني-1
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 .(3116 -3115ل من العام الدراسي ): الفصل األو الحد الزماني-3

المدارس اآلتية : مدرسة إسكان الجامعة، ومدرسة ضاحية ف السابع في الص البات: طالحد البشري-2

 .الرشيد، ومدرسة بنت عدي

 :محددات الدراسة

 الية في اآلتي : تتلخص محددات الدراسة الح

 .)العين معجزة في الخلق( كتاب اللغة العربية وهي من الوحدة الرابعةار على اإلقتصــــ 

بمدينة عمان خالل الفصل الدراسي  طالبات مدارسمن  قصودةلى عينة متطبيق هذه الدراسة عــــ ـ

 .3115/3116األول من العام الدراسي 

 .حدد النتائ  بدالالت صدقه وثباتهوتت إعدادهباحثة بال قامتلي الذي االختبار التحصيــــ 

 . حدد النتائ  بدالالت صدقه وثباته، وتتالباحثة تبنته  للدافعية والذي  (الريماوياختبار)ــــ 

 : مصطلحات الدراسة

 : وتتمثل في اآلتي       

ن خاللها اكتشاف : عالقة بين الفرد وبيئته يتم م((Experiential learning يالتعلم الخبرات    

 .((Bell, 1995 ا  مفهوم م

سلوبين أمن كتاب اللغة العربية باستخدام  ثة من خالل التحضير لوحدة دراسيةويعرف إجرائيا من الباح 

 .ساليب هذا التعلمأمن 
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بأنها مجموعة المؤثرات التي ( سيكلوجيا "3113ها عبد الهادي )وقد عرف :( (Motivationالدافعية

 .جتماعيةا مكانت بيولوجية أأسواء  ريك السلوك لسد حاجة ما "تؤدي إلى تح

، نجازاإل رعة فيوالس سلوك الفردالتي تؤدي إلى تحريك  طريقةأنها الب إجرائياتعرفها الباحثة و       

مستوى تعليمي لتحقيق ون النجاح دافعا لشخص ما أن يصل ، فقد يكتختلف من موقف آلخر وهي

تحصل عليها ، وتقاس بالدرجة التي عا بيولوجيا للمحافظة على الذاتر داف، بينما الخوف يعتبمعين

 . في اختبار الدافعية التي تبنته الباحثة الطالبات

الدراسة والتي تتحقق عن بلوغ مستوى معين من الكفاءة في ( بأنه "1281: عرفه بدوي )التحصيل      

 .ن أواالثنين معاطريق االختبارات التحصيلية المقننة أوتقدير المعلمي

، والذي ار التحصيلي لمادة اللغة العربيةحصل عليها الطلبة في االختبي تويعرف إجرائيا بالعالمة الت

 . عد لهذا الغرض

لوب الذي يتطلب تقديم : هو األس((See Before Hear Method أسلوب انظر قبل أن تسمع      

ثم  ،من خالل عدة طرقبالنظر إلى الموضوعالفرصة للطلبة من خالل إتاحة المعلم ،مفهوم جديد

ويكون ذلك بتشجيعهم على تسجيل ذلك، ثم التأمل فيما حدث ، بخبرة جديدة قبل أن يسمعوا عنه همر مرو 

عندما ينهمكون بعملية التعلم، ويصبح الطلبة بعد ذلك مشاركين بحيوية ونشاط، ألنه يتم في هذه الحالة 

، يستطيع المعلم إعطاء الطلبة حصة ون باستخدامها فعال. وهنادة عندما يقومتقديمهم لمفاهيم جدي

، سعادة)صة المجردة حقبل المجردة، نظرا ألنهم قد مروا من قبل بخبرات مع هذه المفاهيم مع معلمهم 

3114) . 
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من جانب الباحثة لوحدة تدريسية  التي تّم إعدادها إجرائيا بطريقة التحضير مكن تعريف هذا المفهوموي

 .بية للصف السابع حسب هذا األسلوبلغة العر في ال

الذي سلوب هو األ :((Build and Maintain Confidence أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

شارات أو التلميحات من قا مع طلبته، ثم يطرح عددا من اإليعرض فيه المعلم مشكلة تمت مناقشتها ساب

إلى طرح حلول جديدة لتلك وقد تؤدي على إجابتها،  خالل أسئلة يلقيها على الطلبة من أجل العمل

.ثم يعمل المعلم على تهيئة الطلبة لما ينبغي عليهم القيام به بحيث تكون األهداف واضحة المشكلة

 .(3114سعادة،) تماما،  حتى يتم بناء الثقة لديهم والمحافظة عليها

انب الباحثة لوحدة تدريسية في اللغة من جالتي تّم إعدادها ويعرف إجرائيا بطريقة التحضير       

 .ب هذا األسلوبالعربية للصف السابع األساسي حس

 

 

 

 

 

 



10 
 

 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة دباأل

 : مقدمة

مراجعة  ثم ،ظري المتعلق بموضوع الدراسة أوالسيتم في هذا الفصل الحديث عن األدب الن                 

 : يكاآلت، وذلك بقة ذات الصلة ثانيالدراسات الساالبحوث وا

 النظري:   دبأوال : األ

فة كولب  ، وفلسمتعددة تتمثل في التعلم الخبراتيمن الفصل موضوعات   سيتناول هذا الجزء               

ومعايير جودة التعلم الخبراتي،  ،للعدوى الخبراتية (Bell( وبيل )Steinaker)تايناكرسفيه  وتصنيفات 

لوب )بناء الثقة والمحافظة ( وأس)انظر قبل أن تسمعوهما أسلوب  ،ا األسلوبين المختارينوال سيم

 :      م. وفيما يأتي توضيح لكل ذلك، وكيفية تحقق دافعية التعلاعهاوأنو  ثم الدافعية (عليها

 : ((Experiential Learning التعلم الخبراتي 

التي من خاللها يتم نقل المعارف  التعلمية لتعليميةألن الطالب هو محور العملية ا نظر ا         

، تمام بالطريقة التي يتم فيها ذلكالبد من االهفإنه ، االتجاهات من المعلم إلى المتعلمواألفكار والقيم و 

، إذ أكد الباحثون والمربون المعلم من جهة والمتعلم من جهة أخرى :قطبيه وهماألنها الجسر الناقل بين 

لذلك البد من الحديث عن  .كثر فاعليةأوجعلها  للتدريس ستخدام أساليب متنوعة وحديثةعلى ضرورة ا

تربوي فهو اتجاه  ،وهو الموضوع الرئيس لهذه الدراسة ((Experiential learningالتعلم الخبراتي
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لى أي مدى طبيعته ومحديث سيتم تناول تعريفه و  ساب اكتعلى  التعلم الخبراتي يعملميزاته ومعاييره وا 

 .تجاه البيئةااليجابية  أنماط السلوكوتقوية 

العملية التي يتم من خاللها صنع  :هأنّ للتعلم الخبراتي أو التجريبي المفهوم الحديث ب ويقصد               

 ،ذات تأثير عاطفي وعقلي أنشطة ومفاهيمهم من خالل انخراطهم في معارفهملن يوتشكيل الدارسأ

بأربعة ب يصف ويلخص هذا النوع من التعلم لو . ومن هنا فإن كحيويةوال ضمن بيئتهم االجتماعية

إن التعلم الخبراتي ليس محدودا فقط في ؛" يتصرف "؛ و"يالحظ " " يشعر"؛؛: "يفكر "أفعال في اللغة

، أو أحداث أو ظواهر بل إنه يمر بمراحل ضرورية بار وتجريب أشياء أو أدوات معينةعملية اخت

والتحليل الناقد ، ثم التفكير ع من التعلم وهي: التجربة الحقيقية لشي مافعالية هذا النو لضمان التأكد من 

مجال آخر وفي إطار ؛ ومن ثم نشر هذه المعلومات والتجارب أو تطبيقها ضمن لما تمت تجربته

تم من الفرد وبيئته ي : العالقة بينبوصفه التعلم الخبراتي على أنه  هذه العملية ) بيل(لخصوي. مختلف

 .(Bell,1995)لها اكتشاف مفهوم ماخال

 : مراحل التعلم الخبراتي

ليصبح أكثر تأثيرا (   Herbert,1995كما ذكر هيربارت ) التعلم الخبراتي يمر بمراحل ثالث يمر   

 : وفعالية

ا بالتجربة الشخصية عوضا عن أن يكون متلقي ى بجعل المتعلم يقومولفي المرحلة األيقوم المعلم      

أما المرحلة الثانية وضمن المجموعة  .معلمال طريق المعلومات المعطاة له منلتجارب اآلخرين عن 

التأمل لبناء مفاهيهم ومعلوماته الشخصية حول األحداث والتجارب يمنح المتعلم وقتا للتفكير و ف
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وأن يرتب  ،وأن يعبر عن مشاعره تجاه ذلك ،. ومن الممكن أن يفكر الدارس فيما تعلمهالمعيشية

 .المعلومات والخبرات التي اكتسبها خالل تجربته ليضيفها إلى معلوماته السابقة

الخبرات المكتسبة إلى أشخاص آخرين خيرة فتكمن في توصيل المعلومات و أما المرحلة الثالثة واأل      

عالمهم بقيمة التجارب المعيشية  .طبيق هذه الخبرات في مجاالت أخرى، أو في توا 

: عرض "العدوى الخبراتية " وهي (وبيلتايناكر س)تصنيفات ما يطلق عليه هذه المراحل تماما ق وتتواف

نشر و ، خصية تجاه تعلم الخبرات المكتسبةالتعبير عن المشاعر الشو ، المشاركة الناشطةو ، الخبرات

دة في الوصول شو تايناكر وبيل أنه كلما وصلت عملية التعلم إلى أهدافها المنس. ويرى الخبرات واألفكار

أسلوب حياة أكبر في تغير مفاههيم و  " العدوى الخبراتية " كلما كانت هناك فرصةإلى أعلى مستويات

 .(Steinaker & Bell,1979)المتعلم 

القدر من الفاعلية واألهمية  ذاتلن تكون ب ،وهكذا، فإن مجرد معرفة ما هي مصادر التلوث       

اكن التي تعاني من التلوث على أرض الواقع، ومشاركة المواطنين والتأثير من مشاهدة ومراقبة األم

خالل عملية التعلم عن مشاعر إذ يفصح الدارسون وسكان تلك المناطق في إنقاذها من التلوث. 

تحقيق الذات؛ والرغبة في تبادل و االندهاش؛ و اإلثارة؛ و المتعة؛ و الشفقة؛ و مختلفة، منها: التحدي؛ 

 ن. االنطباعات عما يشاهدو 

به مع التعلم القائم على نظريات البناء ( أن التعلم الخبراتي يتشا,1226Delay) ليهويرى دي 

 ،ة في تعديل المفاهيم عند المتعلمفي أن العمليتين تمنحان قيمة كبيرة ألهمية الخبرات المكتسب المعرفي

صة. ولكن يكمن حيث يعيش المتعلم تجاربه الشخصية والتي يعبر عنها ويترجمها بطريقته الخا
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اء المعرفي على النواحي االختالف بين عمليتي التعلم المذكورتين في أنه بينما تركز نظريات البن

كتساب المعرفة من ( للمتعلم فقط، تهتم نظريات التعلم الخبراتي بما يرافق عملية اCognitive) معرفيةال

 روحية لدى المتعلم.مشاعر عاطفية و 

 راتي:معايير جودة التعلم الخب

معايير مختلفة لتسهيل عملية تقويم جودة برام  التعلم الخبراتي، و أهم  يوجد في األدب التربوي     

 ,Druismأوينز )و  أوينزو درويسم،  ودراسة (،Herbert, 1995هذه الدراسات دراسة هيربرت )

Owens & Owens, 1995 ،) من هذه  الخبراتيويمكن استخالص معايير تقويم جودة برام  التعلم

 :الدراسات كاآلتي

ر الفرصة  يتوفمع بيئة خصبة للتعلم،  ضمن المكان المخصص الكتساب الخبرات يجب أن يكونــــ 

 .وتنوع للمهات من جهة ثانية ،من جهةللمتعلمين للتحدي

 ،متعلم نشط ،مرشد ،قائد :مثل وعةيجب أن ي منح المتعلمون الفرصة الختبار وتقمص أدوار متنــــ 

 .عامل ،مصور ،صحفي ،بمراق

 يتفاعل المتعلمون المشاركون مع أشخاص ذوي خبرات ومعارف مختلفة عما لدى المتعلمين أنفسهم.ــــ 

 وذلك عن طريق انخراط ى المشاركين يجب أن يكون متوفرا  التأثير المباشر عل ذوالجانب العملي ــــ 

 القرارات بأنفسهم. ايتخذو و  تجربة والخطأمن خالل ال كي يتعلموا بشكل مباشر؛ ن في العمليالمتعلم
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اإلدراك المباشر لألمور.    النظرية فقط، ولكن على اإلحساس و ليس قائما  على  التعلم في هذا المجال ـــ 

 يراء ذوي الخبرة فاآلراء حول التجارب التي عاشوها، ثم يقارنون آراءهم مع آ المشاركون ويتبادل

 .المجال الذي قاموا فيه بالعمل

متكامل لشخصية البناء الن التعلم الخبراتي هو الطريقة التي يتم من خاللها أوترى الباحثة        

يجابا على تفاعله مع بيئته وطريقته في تغيير مفاهيم إلينعكس  ،بالتعاون مع المعلم المدرب ،المتعلم

والمرور بخبرات عديدة وأسلوب حياته بحيث يمكن للمتعلم اكتساب المعرفة بنفسه من خالل تجربتها 

 حتى يتم تطبيقها في مجاالت متعددة في مجتمعه.

 أساليب التعلم الخبراتي : 

، ثم توضيح أسلوبا منها (11)ذكر ثة هنا ، ستحاول الباحأسلوبا  للتعلم الخبراتي )12 (وجدي     

 : لكون الدراسة تدور حولهمااالثنين اآلخرين 

ية التجريد من األعلى إلى األدنى، وأسلوب الحل قبل وأسلوب جاذب ،أسلوب الدفع والسحب             

اء الدقيقة ثم الصغيرة ، وأسلوب المرور بالخبرة باألشيأسلوب مفهوم واحد مع عدة تطبيقاتو  ،التجريد

وأسلوب المهمة المستحيلة، وأسلوب عرض  ،وأسلوب البناء في الفشل، وأسلوب الدببة الثالثة ،فالكبيرة

 .(3114)سعادة, روبين ، وأسلوب طاولةوأسلوب تصميم الطالب سريع النشاط، الطريقة
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 (See Before Hear method)أسلوب انظر قبل أن تسمع   (0)

الباحثة بتحضير إحدى الوحدات الدراسية في مادة  قامتساليب التعلم الخبراتي الذي وهو من األ     

سلوب على وم هذا األويق. ساسيبة الصف السابع األالية على طلاللغة العربية وتطبيقه في دراستها الح

 .يجابيةإحيث يقبل الطلبة على التعلم بكل زيادة الدافعية نحو التعلم ب

إلى مهارات يمكن لهم ما سمعوه داخل الحجرة الدراسية  وغالبا ما يجد الطلبة صعوبة عند تحويل      

موعة معرضة للنسيان بقدر أكبر من المعلومات فالمعلومات المس الدراسية؛ يستخدموها خارج الحجرة أن

كي يتعرف إلى ، تاحة الفرصة للمتعلمإلذا يجب على المعلم  المشاهدة والمعلومات المختبرة والمجربة.

ين . ويقوم المعلم بتشجيع المتعلمقبل أن يسمعوا عنهافكرة واضحة  من أجل تكوينوالمشكلة؛  أالموضوع

 يصبح المتعلمون وبعدها . منهمكين بعملية التعليم نا يكونو ا حدث عندمثم التأمل فيمعلى تسجيل ذلك، 

المتعلمين محاضرات  في هذه الحالة يقوم المعلمون بإعطاء .نحو األنشطة ذات العالقةمندفعين بحيوية 

 .بقة قبل موعد المحاضرة نفسهانهم مروا بخبرات ساأقل تجريدا أل

في نمط المحاضرة التقليدي، كثيرا  ما يسمع  أن (Bergin,etal, 2012) بيوجن وزمالؤه ويرى      

المتعلمون من معلميهم جمال  على شاكلة:"هذا الشيء هو بالضبط سيكون نتيجة إذا فعلتم ذاك الشيء"، 

وهذا األسلوب، أي أسلوب "استمع قبل أن تشاهد" يبقى نظريا  مجردا ، ويزيد األمر صعوبة لدى المتعلم 

م والمعلومات خالل المحاضرة فيما بعد. لذلك فإنه ي نصح بإعطاء المتعلمين الفرصة بأن يستخدم المفاهي

لمشاهدة وتجربة مفهوم جديد قبل أن يسمعوا عنه. كما أنه ي نصح أيضا  بتشجيع الطلبة على تسجيل كل 
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مل في ما جرى معهم وما شاهدوه وجربوه خالل انهماكهم في عملية التعلم، وتشجيعهم على التفكير والتأ

 ذلك، ومثال ذلك: 

األدوات والمصادر الضرورية للقيام بتمرين عملي في المختبر، مع تعليمات  انظر: أعط الطلبة       

لكيفية عمل التجربة خطوة بخطوة، وكيفية توثيق النتائ  التي يمكن أن يحصلوا عليها. ومن ثم تضمين 

أو الخبرة. وخالل ذلك،  اموا به خالل التجربةقوتحليل ما  خبراتهمة لتحفيز الطلبة على تسجيل أسئل

الفرصة لمناقشة المفاهيم غير المألوفة بالنسبة لهم والمشكالت التي يواجهونها أثناء القيام  أعط الطلبة

 بهذا التدريب العملي.

بعد الخبرة المكتسبة في " انظر "، يمكن إعطاء محاضرة أو حصة صفية تقليدية بأسلوب  اسمع:       

في التجربة العملية في المختبر.  ومات الجديدة التي مرت على الطلبة سمع " لترسيخ المفاهيم والمعل" ا

المرجعية في شرح المفاهيم الجديدة يجب أن تكون مرتكزة على الخبرات التي اكتسبها الطالب خالل 

 مرحلة " انظر ".

عرض عليهم معلومات ومفاهيم جديدة قد إذن، يصبح الطالب أكثر اندماجا  فيما يتعلمونه ألنه ي         

استخدموها من قبل. وهنا يمكن للمدرسين أن يعطوا حصصا  ومحاضرات نظرية أقل من المعتاد بما أن 

 الطالب قد اكتسبوا خبرة مسبقة مع المعلومات الجديدة.

 وخطواته استخدام أسلوب انظر قبل أن تسمع  

معوه داخل الغرفة الصفية من معلومات وأفكار إلى صعوبة في تحويل ما س الطلبة يواجه       

يديا في عرضه للمعلومة مما ال وذلك ألن أسلوب المعلم تقل ؛ت ليستخدموها خارج الغرفة الصفيةمهارا
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يصبح استخدام أسلوب انظر قبل أن تسمع ملحا لتتمثل . را طويال بعد انتهاء وقت الحصةلها أث تترك

، ولتقليص الحاجة إلى أوقات كثيرة لشرح المعلومة بشكل أوضحمة خارج الغرفة الصفية المعلو 

 . عتهاومراج

 : أسلوب انظر قبل أن تسمع في اآلتيتتمثل خطوات استخدام و 

 .الطلبة لم يسبق لهم معرفته إلى اجديد   اأو مشكلة أو موضوع   اـ  تقديم المعلم مفهوم  1

أو من خالل عرض فلم  ،من خالل مواد ووسائلـ يختار المعلم الطريقة المناسبة لعرض الموضوع إما 3

يسمعوا أي شيء عن الموضوع ، قبل أن أو اصطحابهم في رحلة إلى مكان ماقصير على الطلبة 

 .كن الطلبة من المرور بخبرة كافية، ويقوم المعلم باستخدام أكثر من طريقة ليمالجديد

 .ات من مراجع وكتببالمعلوم متزويدهـ يقدم المعلم لطالبه المصادر الكافية ل2

 .ثم العمل على تحليلهاتسجيل خبراتهم على شجيع جميع الطلبة لت للمعلم من طرح أسئلة مالئمة ـ البد4

تاحة الفرصة لعمل مناقشة جماعية نشطة تتركز حول المتعلمين لالستماع إلى حلول مشكالت أو إـ 5

 .ايا عليهم مسؤولية في التصدي لهاقض

وا من قبل بخبرات مع هذه المفاهيم قبل ا ألنهم مرّ نظر   ،حصة مجردةة ـ إعطاء المعلم الطلب6

 .نفسها ةالمجردةحصال
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 : نقاط لتفعيل هذا األسلوب كاآلتي ( عدة5104ذكر سعادة )وقد

يهم لتناسب لـ على المعلم أن يكون على دراية بقدرات الطلبة فينوع في عرض المواد والوسائل ع1
 .فروقهم الفردية

 ة أو االجابة عن استفسار عن مشكلة معينة دل بين الطلبة في مرحلة المرور بالخبرة للمساعـ التجو 3

 .حدث عن خبراتهم بالموضوع المطروحـ حث الجميع بالت2

 .تساعد وتشجع الطلبة على تطبيقهاـ قيام المعلم بطرح عدد من المحاضرات الشفوية التي 4

ت الطلبة التي مروا بها خالل مرحلة العين المجردة أن تكون المراجع ذات عالقة بخبرا ضرورةـ 5

 . و القضايا أو األشخاص أو األحداثلألمور أو األشياء أ

 .على النقاش وليحثهم ستيعاب الطلبة لهاأكثر تعقيدا ليختبر مدى ا ـ إعطاء المعلم  تمارين6

 .م المعلم بعملية التقييم الدقيقةـ قيا7

 : ((Build and Maintain Confidenceعليها  أسلوب بناء الثقة والمحافظة( 5)

الباحثة بتحضير إحدى الوحدات الدراسية في مادة  قامتساليب التعلم الخبراتي الذي من أ وهو       

سلوب الذي يبحث في وهو األ ،اللغة العربية في دراستها الحالية على طلبة الصف السابع األساسي

غلب ، باالضافة إلى التول الخاصة بهم للمشكالت المطروحةكيفية تحدي الطلبة من أجل تطوير الحل

ح ، وكيفية استغالل ذلك لتحقيق التطور والنجاوعدم ثقتهم بإجاباتهم ،على مشكلة التردد عند الطلبة

عادة الثقة والمحافظة عليها  .وا 
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فظة اء الثقة والمحا( أيضا بطرح مجموعة من الخطوات الستخدام أسلوب بن5104قام سعادة ) وقد
 :عليها كاآلتي

امات ليكون من بين اإلهتملبته تمت مناقشته سابقا مع ط معين ا اموضوع  أو ما  ـ يعرض المعلم مشكلة1

 .الخاصة بهم

من خالل طرح االسئلة  من االشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة الترددـ يطرح المعلم مجموعة 3

 .على الطلبة

 .ا ينبغي عليهم القيام به بأنفسهمـ يقوم المعلم بتهيئة الطلبة لم2

ـ ينبغي على المعلم االشارة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطلبة أن يكونوا حذرين منها 4

 .اء الثقة لديهم والمحافظة عليهاوالمواقف أو المواقع التي يركزوا عليها حتى يتم بن

 : عليها يستخدم فيها أسلوب بناء الثقة والمحافظة المجاالت التي

 : في اآلتيالمجاالت هذ تتلخص 

 .جميع المقررات العلمية واألدبيةـ تدريس 1

ينعكس  ـ إمكانية تطبيقها في المؤسسات والدوائر غير التعليمية لزيادة ثقة الموظفين بأنفسهم مما3

 .يجابا على فعالية العملإ
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 الدافعية : 

الدافعية من العوامل  ، وتعتبرألهميتها في التعلم والتعليم بالدافعية اهتماما كبيرا؛ التربويوناهتم        

اخلية ظهار الطاقة الكامنة الدا  ، و العملية التعليمية التعلمية في تنمية البعد االنفعالي في األساسية

 . واستغاللها بالشكل األمثل

من خالل ميلهم الطلبة  أن الدافعية تتمثل عند (3118المشار إليه في أبو شريخ ) يرى بروفيو      

 شباع الحاجات األكاديمية لديهم وهم بذلك على تحقيق مكافأة داخليةأكاديمية ذات معنى إل أنشطةإلى 

فالدافعية هي حراك وجداني يحرك االنفعاالت الكامنة في داخل  .تعلم يشبع حاجاتهم الداخلية أو

 .جية بشوق ورغبةاإلنسان نحو األشياء الخار 

 :فراد وهي كاآلتيدافعية األ  تنشيطإلى المبادئ التي تعمل على  ( 3111الشرقاوي ) أشار و 

شرح المعلم أو تقديمه لموضوع جديد  إذ أنّ : اه حول الموضوعات المطلوب تعلمهاتركيز االنتب -1

، مما يجعل التي يمكن أن يحققها هذا الموضوعيعمل على توجيه انتباه الطالب نحو األهداف 

إذ تبين أن مستوى أداء  ،الموضوعات قبل عرضها على الطالب هذه المعلم يهتم بضرورة تحديد

عندما يكون المعلمون والطالب على فهم بالموضوعات واألهداف  الطالب يرتفع بشكل ملحوظ

 .ها هذه الموضوعات المطلوب تعلمهاالتي تحقق

يه انتباه لتوج ، كما أن المعلم يستطيعأثر واضح في زيادة فاعلية األداءوضوح الهدف له ف       

ي يعتمد ساليب التي تهتم أغلبها بزيادة االهتمام بالحواس الرئيسة التالطالب أن يلجأ إلى كثير من األ
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  استخدام بعض الحواس األخرى وقد يلجأ إلى  ،عليها في التعلم المدرسي، وهي حواس الرؤية والسمع

 .مثل اللمس والشم

، ؤدي إلى تنشيط مستوى أداء الطلبةاجة إلى اإلنجاز يتحقيق الحف: نجازتحقيق الحاجة إلى اإل-3

لكن  ،ويرتبط ذلك بحاجتهم إلى النجاح وهما من الحاجات االجتماعية التي تظهر عند العديد من الطلبة

 .رات السابقة التي لم يتم تعزيزهانها ال تظهر عند بعضهم وهذا يعزى إلى الخبأنجد 

و من خالل تحديد األهداف العامة والخاصة مسبقا ليتم نمويتم ذلك : تحديد األهداف ووضوحها -2

طار العام التي من خاللها تحدد المهارات وأساليب التدريس وطرق التالميذ ونضجهم ألنها تمثل اإل

 .ن خاللها يتم ضبط السلوك وتوجيههالتفكير والمعلومات والمعارف التي يتوجب تحقيقها لدى الطلبة وم

وأن  ،وتكون إما مباشرة أو غير مباشرة ،وهي من محددات التعلم :األهداف تنمية الميول لتحقيق-4

بالمدح هي الحصول وكانت نتيجة تنمية ميول مجموعة  تنمية الميول يساعد على تحقيق فاعلية التعلم

 .أداء مقارنة بمجموعة أخرى ضابطة على أعلى مستوى

نجازه إلى الفروق إالعمل المطلوب مستوى البد من مراعاة  : إذمستوى العمل المطلوب تعلمه -5

بة وقدراتهم وميولهم الفردية ومستوى قدرات الطلبة لذا البد من مناسبة العمل لمستويات الطل

 .واحتياجاتهم

لوك والحافز هو يعتبر الحافز من المفاهيم التي تزيد الدافعية وتعمل على تنشيط الس: حيث الحافز -6

 .تظهر لدى الفردشباع الحاجة التي إلعبارة عن مكافأة 
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، : عبارات التشجيعن صور الثوابهما من العوامل المؤثرة في الدافعية وم: و الثواب والعقاب -7

سحب  أشكاله: . ومناب فهو الشعور باأللم وعدم الرضىأما العقتقدير السلوك، الهدايا الرمزية. 

أساليب الثواب  ومازال سوء استخدام، الحرمان من الحاجات األساسيةو التهديد، و المكافأة، 

 .في مجال التعلم المدرسي لواضحةوالعقاب من المشكالت ا

 وظائف الدافعية 

 : أو الدوافع في عملية التعلم وهي ( وظائف الدافعية3114قد ذكر سلمان ونبهان )ل

دوافع الداخلية : من خالل تعاون المثيرات والحوافز الخارجية مع التزويد السلوك بالطاقة المحركة -

 .الهدفحو السلوك ن وتحريك

 .الموضوعات التي يستجيب إليهاالطريقة و تحديد النشاط واختياره : يجعل الفرد يحدد  -

 الهدف لتحقيق الحاجات  لسلوك نحو: فطاقة الدوافع والحوافز تعمل على تحرك االنشاطتوجيه السلوك أو  -

 .شباعهاا  و 

 :أقسام الدوافع

لية فطرية، ودوافع دوافع أو  (3114رها أبو عالم )ين كما ذكالدوافع تقسم إلى قسم تقسم       

نها ا في حياتنا ألتحدد بالوراثة وهي أقل تأثير  فهي ( الدوافع األولية )الفطرية. أما ثانوية مكتسبة

 أما .األمومةو ، الجوعو ، ساسية منها: دافع العطش مباشرا بحاجاته الفسيولوجية األتتصل اتصاال

هي تتكون من تفاعل الفرد ببيئته والظروف المحيطة به وهي متالزمة ف (الثانوية )المكتسبة الدوافع

 .بيئة إلى أخرىمعه في كل مرحلة من عمرة وتختلف الدوافع من مرحلة إلى أخرى ومن 
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حالة  نهادافعية هي المدخل لفهم العالقات االنسانية أل( أن معرفة ال3115كما بين عطوي )      

، فهي غير اللفظيفظي و لهورها على السلوك البشري ال من خالل ظإالمعقدة ال نستطيع مالحظتها 

 .بط ارتباطا وثيقا بحاجات األفراد، وهي ترتية التي تحرك األداء نحو االنتاجالطاقة الداخل

 ثانيا : الدراسات السابقة 

لتجريبي علم الخبراتي أو اتيتناول هذا الجزء من الفصل مراجعة ألهم الدراسات التي تناولت ال      

ثة على . لذا عملت الباحاستخدامهما في ضوء بعض المتغيراتوتلك التي اهتمت بالدافعية وأثر 

التي ، ومجموعة الدراسات سات التي تناولت التعلم الخبراتي: مجموعة الدراتقسيمها إلى مجموعتين هما

والمحافظة عليها،  ومجموعة الدراسات التي تناولت بناء الثقة ،أسلوب انظر قبل أن تسمعتناولت 

 : عرض لهذه الدراسات أتيوفيما ي ومجموعة الدراسات التي تناولت الدافعية،

 تجريبيمجموعة الدراسات التي تناولت التعلم الخبراتي أو ال ـــ0

هدفت إلى اختبار أثر  من دراسة Williams, 1990))ما قام به وليامز هذه الدراساتوكان من بين أهم 

لبة من لب للتعلم الخبراتي على اكتساب المعرفة، والتمكن من المهارات، وموقف الطاستخدام نموذج كو 

 ة في مجال العالقات اإلنسانية.يجامععملية التعلم، لدى مرحلة 

( طالب وطالبة في المرحلة الجامعية، قسموا إلى مجموعة 313) من وقد طبقت الدراسة على عينة مؤلفة

بة الذين تم تدريسهم حسب نموذج كولب للتعلم الخبراتي، وأخرى ضابطة ( من الطل112تجريبية تتكون من )

 ( طالبا  وطالبة تم تدريسهم حسب األسلوب التقليدي.22تتكون من )
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وبينت نتائ  الدراسة أن هناك تأثيرا  ذا داللة إحصائية لبرنام  التعلم الخبراتي حسب نموذج كولب على      

لى تغيير  أدى إلىعملية اكتساب المعرفة،  من عملية التعلم. بينما إيجابيا موقف الطلبة التمكن من المهارة، وا 

لم يكن هناك تأثير للتعلم الخبراتي في اختيار األسلوب المفضل لدى الطالب للتعلم. وأخيرا  فقد تبين من 

لبة المرحلة خالل الدراسة أن هناك تأثيرا  إيجابيا  لبرنام  التعلم الخبراتي على مستوى التحصيل لدى ط

 الجامعية.

طالب  (4111)( اللذين قاما بسؤال Conrad & Hedin, 1995كونراد وهيدن )دراسة  كما بينت

تأثير هذه البرام  عليهم.  إلىرف للتعلم الخبراتي، بهدف التع ابرنامج  ( 22)وطالبة مسجلين في

ارتفاع في درجات  مثل بيتعلق بالتطور السيكولوجي للطالاستخلص الباحثان نتائ  إيجابية فيما و 

وس؛ زيادة في االعتماد اإلقبال على الدر اع في مستوى االهتمام بالمدرسة و مستوى تقدير الذات؛ ارتف

رصد الباحثان بعض التأثيرات للتعلم الخبراتي  كمافاع الروح المعنوية لدى الطالب. ارتو ،على النفس

ارتفاع و بالمسؤولية والمشاركة االجتماعية؛  مهشعور مثل  االجتماعي والثقافي للمشاركينعلى التطور 

رغبة أكبر في االنخراط في و في مستوى السلوك اإليجابي تجاه األقران وتجاه األشخاص األكبر سنا ؛ 

 يهم مهارات أكثر في حل المشكالت.أن لدو كين بأنهم يتعلمون أكثر شعور المشار و العمل االجتماعي؛ 

عة لدى الطلبة عن وجود شعور بالمت  Bisson &Luckner,1996))بيسونولكنر وكشفت دراسة

لهم هذا النوع من البرام  )التعلم الخبراتي(. وحسب هذين الباحثين، فإن المتعة الناتجة المشاركين يوفرها

تر، ويقلص الحواجز التحفيز الذاتي لدى الطلبة، ويقلل من التو  ؤدي إلىعن التجربة الحقيقية لعمل ما ي

على المجازفة، والقيام بالتجربة والخطأ أثناء عملية  الة من االستعداد واإلقبالد حيوج  االجتماعية، و 

 التعلم. 
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إلى البحث في أثر التعلم الخبراتي على  (Najman, 1996)ناجمان  وقد هدفت دراسة          

تيار ءة لدى طلبة الصف الثاني األساسي، حيث تّم اخالتحصيل وتطوير المهارات اللغوية في القرا

مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية من طلبة المدارس الحكومية في مدينة ديترويت األمريكية. تم تدريس 

المجموعة الضابطة المهارات اللغوية بالطريقة التقليدية، عن طريق قراءة النصوص واإلجابة على 

لمجموعة التجريبية األسئلة المرافقة لها في كتاب التمارين. بينما تم خالل ثمانية أسابيع تدريس ا

المهارات اللغوية عن طريق التعلم الخبراتي وبالتركيز على أساليب التعلم األربعة، بتخصيص فترة 

 أسبوعين لكل أسلوب. 

وقد تلقى طلبة المجموعة التجريبية تدريبا  على المهارات اللغوية باستخدام نماذج مختلفة من التعلم      

والمشاركة في إصدار تنفيذ مشاريع فنية؛ و أدوار تمثيلية إبداعية؛ الخبراتي، ومنها: المشاركة في 

 عملية أخرى.  الكتب؛ وأنشطة

ذات داللة إحصائية في مهارات القراءة بين المجموعتين  نت نتائ  الدراسة عدم وجود فروقوبي     

الخبراتي حماسا   الضابطة والتجريبية. وفي المقابل فقد أظهر الطلبة الذين شاركوا في برنام  التعلم

 ورغبة أكبر في التعلم، والتزاما  أكثر داخل الغرفة الصفية.

إلى معرفة التأثير الذي من الممكن أن يحدثه  فقد هدفت (Quick, 2000)كويك أما دراسة          

تم اختيار مجموعتين وقد أسلوب التعلم الخبراتي والبناء المعرفي على الدافعية للتعلم لدى الطلبة. 

تدرسان مادة التاريخ األمريكي إلنجاز هذه الدراسة، إحدى هاتين المجموعين تم تدريسها باألساليب 

لمعرفي. وتمت التقليدية، بينما تم تدريس المجموعة الثانية بأسلوب التعلم الخبراتي ونظريات البناء ا
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وبينت نتائ  الدراسة أنه في  ة.لقياس الدافعية لدى الطلبة في بيئة تعلمي االستعانة باستبانة تّم إعدادها

 كل من المعطيات النوعية والكمية ال توجد فروق ذات داللة في الدافعية بين المجموعتين المختارتين.

التجريبي عند  أو الخبراتي بيان أثر فعالية التعلم إلى( Karen,2003كارين )وتقصت دراسة       

وفي قدرتهم على إعداد البحوث، مقارنة مع أسلوب التعلم داخل الحجرة الدراسية لتعليم الطلبة، ا تطبيقه

االعتيادي وطريقة الطلبة االعتيادية في إعداد البحوث. وقد اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين 

( طالبا  وطالبة، ٌطبق عليهم النموذج التجريبي، 35للصغار والكبار، بحيث تألفت عينة الصغار من )

كانت أداة ( طالبا  وطالبة، ط بقت عليهم طريقة المحاضرة التقليدية. وقد 12وعينة الكبار وتألفت من )

( فقرة، ذات الخيارين )معارض بشدة،وموافق بشدة( وذلك 15نة مؤلفة من)االقياس عبارة عن استب

لقياس اهتمام المشتركين في األبحاث، ومدى اعتقادهم بأهميتها، وثقتهم بفهمها. وقد كانت نتائ  

الصغار الذين  ( قد سجلت أعلى متوسط للطلبةt- testد تطبيق اختبار )ت( اإلحصائي )الدراسة بع

استخدم معهم التعلم الخبراتي، بحيث عرضوا مواقف أكثر إيجابية نحو البحث واستعداداتهم ومهاراتهم 

 .فيها أكثر من الطلبة الكبار الذين استخدم معهم المحاضرة التقليدية

المعلمين الذين  تقييم تصورات على (Hicks.et.al.,2010ه )دراسة هيكس ورفاق ركزتو 

 يستخدمون التعلم الخبراتي في برنام  رَواد الصيف من أجل الكشف عن فاعلية وأثر التعلم الخبراتي

في دورات البرنام  الصيفي. وقد تحددت نتائ  هذه الدراسة بالفروق ذات الداللة اإلحصائية، التي تم 

لبة الدورة الصيفية األولى وطلبة الدورة الصيفية الثانية. وقد كانت العينة مؤلفة من الوصول إليها بين ط

 وطالبة من الدورة األولى ( طالبا  و %46.1)121( طالبا  وطالبة لدورات البرنام . وقد سجل 384)

نهائي ( طالبا  وطالبة في الدورة الثانية. وبعد انتهاء الدورتين كانت نتيجة المعدل ال52.2%) 152
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GPA  على التوالي. وعند مقارنة نتائ  اختبار )ت( اإلحصائي  2.15و  2.177لطالب الدورتينt-

test  للعينات المستقلة، لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في عالمة المجموعتين. أما بعد تدريبهم

ورات برنام  رواد باستخدام التعلم الخبراتي في الدورات الصيفية، فقد وجد أثر في استجابة طلبة د

 الصيف بفاعلية، وقدرتهم على حل المشكالت بصورة أسرع، وتخطيهم مقابالت العمل بنجاح.

منافع التعلم الخبراتي في اإللمام  ,Casanovas)3111وتناولت دراسة كاسانوفس ورفاقه )

تطبيق الفكرة بمهارات التفكير اإلبداعي، مما يساعد المبدع على توليد عدة أفكار بطريقة إبداعية و 

األسرع بعد ذلك. وقد قامت هذه الدراسة بالمقارنة بين التدريب على التعلم الخبراتي مقابل عدم التدريب 

( فردا  من المنظمات المختلفة. وتَم تقسيم العينة إلى مجموعتين 85عليه. وقد ضمت هذه المقارنة )

الدراسة في أن التعلم الخبراتي ضيات فر  مرت بخبرات في العصف الذهني والتفكير اإلبداعي، وتمثلت

للعصف الذهني أفضل من الوضع التقليدي للعصف الذهني في توليد األفكار، وأن التعلم الخبراتي 

للعصف الذهني أفضل من الوضع التقليدي للعصف الذهني في تطبيق األفكار، وأن التعلم الخبراتي 

ريب لتوليد األفكار، وأن التعلم الخبراتي للعصف الذهني أفضل من جلسات العصف الذهني بدون تد

 للعصف الذهني أفضل من جلسات العصف الذهني بدون تدريب لتطبيق األفكار.

وقد تمثلت أهم نتائ  الدراسة في أن المجموعة التي تلقت جلسات التعلم الخبراتي والتدريب على العصف       

التي تستحق التطبيق، باإلضافة إلى النمو في مهارتي الذهني قد سجلت ارتفاعا  في توليد األفكار المبدعة 

 الطالقة والمرونة أكثر من المجموعة التي لم تأخذ جلسات تدريبية للعصف الذهني.

أثر التعليم بأسلوب التعلم الخبراتي على الذكاء والدافعية  (Baker,2012)بيكر دراسة  وتناولت     

طالب  131وكالهوما، وتكونت العينة من عة في والية أص الزرالمرحلة الثانوية في تخصلدى طلبة ا
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. وألهداف الدراسة، فقد تم تقسيم العينة البحثية إلى مجموعتين: تم تدريس المجموعة األولى وطالبة

وقد أوضحت نتائ  باألسلوب التقليدي، بينما تم تدريس المجموعة الثانية بأسلوب التعلم الخبراتي. 

 الدراسة اآلتي: 

 لبة في البرنام  الخبراتي نتائ  أعلى في الناحية العملية.أظهر الط -1

 أظهر الطلبة في البرنام  الخبراتي نتائ  أعلى في النواحي اإلبداعية. -3

 أظهر طلبة البرنام  الخبراتي نتائ  أدنى من طلبة البرنام  االعتيادي في المهارات التحليلية. -2

 وعتين فيما يخص الدافعية للتعلم. أية فروق ذات داللة إحصائية بين المجم عدم وجود -4

 

إلى قياس أثر التعلم الخبراتي في زيادة تحصيل طلبة  ((Earnest,2013 وهدفت دراسة إيرنست     

. وكان المشتركون لتعلم الخبراتي في زيادة تحصيلهممابعد الثانوية وتفسير وتوضيح المؤثرات وأنشطة ا

 3111-3111جيا الذين حضروا خالل العام الدراسي في الدراسة هم من معلمي الهندسة والتكنولو 

: قسم استخدم األنشطة التجريبية والقسم لى قسمينتم تقسيم الصف إ ، حيثوخالل عمل هذه المشاريع

من طلبة التكنولوجيا  (77)عدد المشتركين في المجموعتين الثاني استخدم الطريقة العادية بحيث كان 

، أما ( من الطلبة الذكور واإلناث من أعمار مختلفة22ابطة )الضوالهندسة وكان عدد المجموعة 

 .طالبا من الجنسين من التخصص ذاته( 44المجموعة التجريبية فكان عددها )

وأشارت نتائ  الدراسة إلى أن المتعلمين الذين نظموا أنشطتهم حسب التعلم الخبراتي قد استفادوا 

، بل إن استخدام التعلم تعلم مستقل منفصل نه ليس هناك منوأ ،جدا من حيث زيادة التحصيل

دا من المتغيرات علما بأن هناك عد ،علم في التعلم أفضلالخبراتييجعل التعليم أوضح ودرجة تقبل المت
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يساهم في تطوير االدراك  . وكانت النتيجة عبارة عن دليل على أن التعلم الخبراتيأثرت في الدراسة

معلومات أوضح وعا من المرح و المتعة بشكل يجعل تقبل الطالب للضافة إلى أنه يعطي ن، باإلللمتعلم

 .في المستقبل من التعلم االعتيادي، وأكثر ديمومة من التعلم التقليدي

وذلك مية، في إصالح العملية التعلي ضمن جهود( Green,2013) جرين كما جاءت دراسة          

مفاهيم، يمكن للتعلم الخبراتي أن يكون األسلوب المثالي بالتركيز على االستيعاب الصارم واألكثر عمقا  لل

التغييرات في الممارسة لترجمة هذه األفكار في المدارس والمناطق التعليمية، لتشجيع إحداث هذه 

فرص المشاركة في مهمات التعلم الخبراتي يجب أن تتوفر للمعلمين والطلبة على حد  التعليمية، وأن

 ومطابقة المعايير األساسية للعملية التعليمية.  الخطط المنهجيةسواء، وذلك من أجل إثراء 

هذه الدراسة اختبار مدى المعرفة بمهمات واستراتيجيات التعلم الخبراتي ومدى تطبيقها في  وحاولت      

الصفوف الدراسية، واختبار أثر ذلك على تحصيل الطلبة، وكذلك مدى الفرص المتوفرة للمعلمين 

 مات التعلم الخبراتي من أجل إثراء النواحي الشخصية والمهنية لديهم.  للمشاركة في مه

اعتمدت الدراسة على جمع المعلومات من خالل عدد كبير من المقابالت الشخصية مع و      

المعلمين، والطلبة الحاليين، وكذلك الذين أنهوا المرحلة المدرسية. وجاءت نتائ  الدراسة داعمة للمضي 

ة استخدام مبادئ التعلم الخبراتي في جميع المراحل الدراسية. ليس فقط من أجل زيادة قدما  في زياد

" لدى الطلبة الطلبة حسب المقارنات المعيارية، ولكن أيضا  إلرساء مبدأ "حب التعلم وتحسين تحصيل

 والخبرات التي يمكن أن يوفرها لهم هذا النوع من التعلم.
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الخبراتي قد ساعدت في زيادة تحصيل الطلبة والتزامهم داخل  أكد المعلمون أن برام  التعلم وقد

الغرفة الصفية. بينما أكد الطلبة السابقون أن مشاركتهم في برام  التعلم الخبراتي قد أثرت عليهم إيجابيا  

 في عملية التذكر واالحتفاظ بالمعلومات، وااللتزام، وكانت سببا  مهما  في نجاحهم في العمل بعد الدراسة.

تقصي أثر تدريس مادة العلوم باستخدام أسلوبين من أساليب  على ( 3115) دراسة عمرو وعملت        

ــالتعلم الخبراتي، وهما: طاولة روبين، وال ــدببة الثالثة، في الـ ــ ــر اإلبـــتحصيل وتنمية التفكيـ داعي لدى طالبات ــ

ــمدينة عــثامن األساسي بــــف الـالص  مانــ

اني اختبار توارنس ، والثاختبارين، األول تحصيلي من إعدادها في هذه الدراسة استخدامقد تم و  

بما  د جرى تنظيم المحتوى التعليمي وق ير اإلبداعي،لقياس مستوى التحسن في مهارات التفكبصورة االلفاظ، 

 .وبي طاولة روبين والدببة الثالثةينسجم مع أسل

( بين α  =0.05دالة إحصائي ا عند مستوى الداللة ) وقد أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروق

متوسطي عالمات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي، لصالح أفراد 

المجموعة التجريبية التي درست المحتوى التعليمي بأسلوبي طاولة روبين والدببة الثالثة، ووجود فروق 

( بين متوسطي أداء أفراد مجموعتي الدراسة على مقياس α  =0.05لة )دالة إحصائي ا عند مستوى الدال

التفكير اإلبداعي، لصالح أفراد المجموعة التجريبية التي درست المحتوى التعليمي بأسلوبي طاولة روبين 

 عند مقارنتها بالمجموعة الضابطة.والدببة الثالثة، وذلك 
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 : ر قبل أن تسمعأسلوب انظعة الدراسات التي تناولت مجمو  ـــ5

التدريس  ت في أنماطبحثمن دراسة  (Koppe,2012كوب )به بين هذه الدراسات ما قامومن    

(Pedagogical patterns ) توفر طريقة جيدة لتوثيق الحلول العملية في التعليم. لكن عملية التي

متوفرة غالبا . فبدون  تقويم استخدام هذه األساليب في تدريس مواضيع معينة وتوثيق ذلك ال تزال غير

معرفة كيف نطبق تلك األساليب وكيف نوثق عملية التطبيق ونتائجها، فإن المعلمين المبتدئين 

 والمعلمين ذوي الخبرة والتربويين على حد سواء ال يستطيعون استخدامها على نحو ذي قيمة تربوية.

التدريس في خطة المحاضرة  نماططبيق وتوثيق أفضل الستخدام أالعمل على تواهتمت الدراسة ب     

أو الحصة الصفية. وذلك إلفادة المعلمين المبتدئين وكذلك ذوي الخبرة. وكنتيجة، فإنه يمكن تحسين 

 وتطوير نوعية مخطط المحاضرة أو الحصة وتنفيذ ذلك المخطط وتوثيق هذه العملية. 

نوعيتها، سواء في المرحلة  وهناك الكثير من الدراسات حول التخطيط للحصة التدريسية وتطوير  

لماذا  يجب أن نعمل، ويغفل اإلجابة عن أسئلة:ماذا المدرسية أو الجامعية. لكن الكثير منها يركز على 

و ذاك؟ وما هي توابع ذلك؟ وتبين الدراسات أن متى ال( يجب أن نعمل هذا الشيء أ )أومتى و 

 ن التفكير بها، وبدون فهم معمق لها.         المعلمين كثيرا  ما يطبقون هذه الممارسات واألساليب دو 

لميريل  التدريسبدراسة تربط األساليب التدريسية المختلفة بمبادئ ( Koppe,2012)فقد قام كوب  

Merrill   الذي 3113عام ( ربط كوب أسلوب " انظر قبل أن تسمعsee before hear بمبدأ " )

والذي يبين أن  ( "Demonstration: “show me)" ل التعليمي الذي أطلق عليه اسم "العرضميري

 التعليم يتعزز حين ي عرض للمتعلم المادة التعليمية أكثر من مجرد إخباره بمعلومات نظرية عنها.
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استعرض الباحثان األساليب ( Koppe, and Portier,2014وفي دراسة أخرى لكوب وبورتيير )    

ط " انظر قبل أن تسمع " كأحد األساليب التي يمكن اتباعها المثلى للبدء بإعطاء محاضرة، ذ كر فيها نم

هي الطريقة المتبعة تزال  ال طاء محاضرة أو حصة صفية بشكل عام،خاصة وأن المحاضرةفي إع

والمتعارف عليها للتدريس في المؤسسات األكاديمية. لكنه يجب االعتناء بشكل جيد بوضع خطة 

انتباها  خاصا  إلى بداية عليمية وتربوية، مما يتطلب ى تكون ذات قيمة توتنظيم للمحاضرة حت

 المحاضرة، وذلك من األهمية بمكان في نجاح المحاضرة ككل. 

غير منتبهين أو يحرفون انتباههم عن مسار المحاضرة بشكل  أي بداية سيئة، يكون فيها الطلبةإن   

السيئة يتطلب انتباها  وعناية  سريع، ينت  عنها صعوبة كبيرة في تدارك ذلك. فتدارك هذه البداية

بداية جيدة وناجحة للمحاضرة تسهم في خلق جو أكثر  ديدين. والعكس صحيح بالتأكيد، إذ أن أيش

 مالءمة ومتعة للتعلم.

خمسة أساليب تساعد في التخطيط الجيد للبدء بالمحاضرة: إشارة البداية الواضحة وهنا يتم اقتراح       

(Clear Starting Signal) و ؛( البداية المفاجئةSurprise Beginning ؛) الربط بين المحاضرة و

المسبق للمعلومات  واختبار تحضير الطلبة(؛ Emphasize Relevance First) الحالية والماضية

عن الحضور المتأخر  وثني الطلبة(؛ Preparation Material Checkالتي سوف تعطى لهم )

 (. Late Attendant Discouragementللمحاضرة )
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لألساليب الموجودة حاليا  والمتبعة في بدء  نوعية تمثل إضافة ،هذه األساليب الخمسة المقترحةو       

المحاضرة، وكلها مجتمعة تمثل جزءا  من األساليب الموجودة حاليا  والمتبعة في إعطاء محاضرة بشكل 

 (See Before Hearعام ومن هذه األساليب: أسلوب " انظر قبل أن تسمع )

انظر قبل فقد ذكرت أسلوب" (Rodriguez,2004ردريجيز ورفاقها ) بها تأما الدراسة التي قام  

ن الهدف وا   تطبق في نظام التعليم اإللكتروني، " كأسلوب من أساليب التدريس التي يمكن أن ن تسمعأ

ت التي يمكنها أن من وضع مواصفات لتصميم نظام للتعليم اإللكتروني هو إيجاد إطار محتوى للمعطيا

المهمات والصعوبات وهنا يتم األخذ بالحسبان  تحدد أي تصميم لعملية التعلم والتعليم بشكل رسمي.

ن، من في النظام اإللكتروني، ومن ضمنهم المعلمو  على تصميم أساليب التدريسالتي تواجه القائمين 

اليب التعليم الموجودة حاليا  تطبيق أسالتحقق من أجل تصميم دروس وخبرات تعلمية. مع إمكانية 

تسمع " في التعلم  واستخدامها في التعليم اإللكتروني. ومن هذه األساليب أسلوب " انظر قبل أن

 .الخبراتي

 :بناء الثقة والمحافظة عليهامجموعة الدراسات التي تناولت  ـــ3

 Benabou andول )بينابووتير  أهم الدراسات التي اهتمت بهذا األسلوب دراسة بين منو        

Tirol, 2002)  التي قامت بتحليل العوامل العقالنية وتأثيراتها على الثقة بالنفس، واالستراتيجيات

وجود الثقة بالنفس لدى أي شخص يعزز الدافعية لديه  لمستخدمة لتفعيل الثقة لدى الفرد، والسيما وأنا

هو هذا و ص الذين ال يتمتعون بقوة اإلرادة. أيضا ، مما يجعل من هذه األخيرة مصدرا  للقوة عند األشخا

 يجب أن يترافق مع الحذر من اإلفراط في الثقة. ، والذيالشيء المهم لتعميق اإليمان بالنفس
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 والسؤال هنا: لماذا تعتبر نظرة اإلنسان إلى ذاته بشكل إيجابي شيئا  مهما  جدا ؟ 

 ه بالسعادة أكثر، ويشعره بأنه إنسان ذو فائدة.التفسير األول: هو أن تفكير الشخص بنفسه إيجابيا  يشعر 

والتفسير الثاني: هو أن إيمان الشخص العميق بقدراته وتمتعه بمعنويات مرتفعة يزيد لديه القدرة على 

 إقناع اآلخرين بالقدرات التي لديه والمميزات التي يتمتع بها.

تحقيق أهدافه واإلصرار على ى الفرد لهو أن الثقة بالنفس تدعم وتقوي الدافعية لدالتفسير الثالث: و 

 .اإللتزام بها

قد ركزت استرتيجيات بناء الثقة ف (Moller,1993 )ر لمو  نسبة للدراسة التي قامت بها أما بال     

من فكرة أن ظروفا  خارجية يمكن أن تتهيأ لتسهيل وزيادة الثقة  وأثرها في الدافعية والتحصيل، منطلقة

الظروف الخارجية التي اختبرت في هذه الدراسة هي استراتيجيات وال سيما وأن  والتحصيل لدى المتعلم.

 .John Kellerبناء الثقة المقترحة من قبل جون كيلر

 طالبا  وطالبة من طالب الجامعات، (66واختبرت هذه الدراسة استراتيجيات بناء الثقة على )      

والتحصيل لدى  زيادة الدافعية ستراتيجيات علىعدم وجود تأثير الستخدام هذه اال النتائ وأظهرت 

ألن فترة االختبار كانت قصيرة بشكل ال يسمح منها، وقعة تتقدم الدراسة النتائ  الم الطلبة، كما لم

 بالحصول على تأثيرات قابلة للقياس.

 : الدافعيةمجموعة الدراسات التي تناولت  ـــ4

إلى  التعرف دراسة هدفتمن ( Ames and Acher ,1988)ومن أهمها ما قام به إيمز وآثر      

، وقد تضمت اقف الصفيةو لدرجة اإلتقان في المالدافعية مع أهداف األداء والتوصل  درجة ارتباط 

 : تيةالدراسة األسئلة اآل
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 ؟ ة التمكن إدراكهم للتجارب الصفيةهل يميز وصول الطلبة لدرج ــــــ

مسببات ، واتجاهاتهم ومعتقداتهم حول الصفية مع اختيارهم للمهمة هدافكيف يرتبط إدراك الطلبة لألــــــ 

 ؟ النجاح أو الفشل

 ؟ الدافعية عملياتاف باختيار كيف يرتبط وعي الطلبة لألهد ــــــ

، وقد ( طالبة8)وطالبا ( 21( طالبا منالمدارس الثانوية )176تيار عينة عشوائية مكونة من )تم اخ وقد

 داف، والثاني: يتعلقق بوعي الطلبة باأله:يتعلاألول :جاءت في ثالثة أجزاء اسة استبانةتضمنت الدر 

الطلبة الذين أدركوا  . وقد دلت النتائ  على أنبالتغذية الراجعة :الدافعية، في حين يتعلق الثالثب

، كما فضلوا المهام الصعبة وكانت اتجاهاتهم ا إلى استخدام استراتيجيات فعالةأهداف اإلتقان أشارو 

 إيجابية نحو الصف.

، ناث في الدافعية الداخليةور واإلإلى معرفة الفروق بين الذك( 1225حسن ) هدفت دراسةو       

طالبا  (345ة من ). وتكونت عينة الدراسالتحصيل الدراسيوكذلك العالقة بين الدافعية الداخلية و 

الدراسة إلى عدم وجود فروق  . وأشارت نتائ اإلعدادي من مدارس الزقازيق وطالبة من طلبة الثاني

 ناث في الدافعية الداخلية والتحصيل الدراسي ألفراد العينة .اإلدالة بين الذكور و 

أثر برنام  تدريبي في التعلم المنظم ذاتيا  إلى ( دراسة هدفت التعرف3117أجرى غانم )و        

الفاعلية الذاتية االكاديمية خلية و عي في كل من الدافعية الدامستند إلى نظرية التعلم المعرفي االجتما

طلبة الصف ( طالبا من 82، وتألفت عينة الدراسة من )ردنلدى عينة من طلبة الصف السابع في األ

ردن،وتم توزيعم ابعة لمنطقة جنوب عمان في األفي مدارس وكالة الغوث الت السابع األساسي الذكور
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( 42كونت من )، ومجموعة ضابطة ت( طالبا41موعة تدريبة تكونت من )؛ مجعشوائيا إلى مجموعتين

: ديمية والمكون من أربعة أبعاد هي، مقياس الدافعية الداخلية األكاطالبا، وتم استخدام مقياسين

. وقد ومقياس الفاعلية الذاتية،وتحماللضغوط،حساس بالقيمةحساس بالكفاءة، واإلحساس بالمتعة، واإلاإل

األكاديمية على المقياس بشكل نام  التدريبي على الدافعية الداخلية أظهرت نتائ  الدراسة وجود أثر للبر 

. ولم تظهر فروقا دالة  إحصائيا في حساس بالقيمة، وتحمل الضغوطواإلحساس بالمتعة،، وعلى اإلعام

، كما أشارت النتائ  إلى وجود أثر للبرنام  التدريبي على الفاعلية حساس بالكفاءةالبعد المتعلق باإل

 .الخاصية ببعديه العام و األكاديم الذاتية

اخلية والخارجية ( دراسة هدفت إلى معرفة أثر المكافأة الد Selart, 2008سيالرت )وطبق           

( طالبا وطالبة من طلبة 34)من ، وتكونت عينة الدراسة لى الدافعية الداخلية وتنظيم الذات واإلبداعع

: مجموعة تلقت تدريبا وتم توزيعم عشوائيا إلى مجموعتين، ريكةألمالمدارس الثانوية في والية كاليفورنيا ا

نما ، ومجموعة تلقت تدريبا ولم يتم تزويدها بمعززات خار ع تزويدها بتعزيزات خارجية ماديةم جية وا 

. وقد أشارت نتائ  الدراسة إلى أن المجموعة التي لم تزود بمعززات خارجية عبارة عن معززات ذاتية

 .بداعاس التنظيم الذاتي والدافعية واإلت أعلى على مقيحصلت على معدال

 :وموقع الدراسة الحالية منهاالدراسات السابقة  ملخص

 : اآلتيةبعد مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية يمكن التعقيب عليها ضمن النقاط 

لها أثرا  أن (3115ة عمرو )كدراس علم الخبراتيالتأساليب الدراسات التي تناولت  بعض أثبتت -1

 .واضحا على مقياس التفكير التأملي
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 دراك يعطي نتائ  أقل من حيث اإلسلوب التدريس التقليدي أأثبتت بعض الدراسات أن استخدام  -3  

،كما بينت دراسة التعلم الخبراتياستخدام أساليب التعلم الخبراتيمن والدافعية واإلبداع  التحصيلو  

(Baker, 2012 و )( دراسةEarnest, 2013). 

سلوب التعلم الخبراتي يزيد أأن  (Conrad& Hedin, 1995كدراسة ) أوضحت بعض الدراسات -2

 من مستويات تقدير الذات وارتفاع مستوى االهتمام بالدراسة 

م الخبراتي أو التجريبي له أن التعل( Conrad& Hedin 1995كدراسة )بينت بعض الدراسات  -4

 .ور االجتماعي والثقافي للمشاركينعلى التط تأثير واضح

لثقة ا أن التعلم الخبراتي يزيد من ( Druism, 1995اسات مثل دراسة )أظهرت نتائ  بعض الدر  -5

 . بالنفس والتواصل مع اآلخرين

، بل ردن فحسبولى من نوعها ليس في األتمتاز  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها األ -6

انظر قبل أن تسمع وبناء  ولت أسلوبي( التي تناثةعلى حد علم الباح)في الوطن العربي أيضا و 

 .المحافظة عليهاالثقة و 

من  أسلوبيندة التي تناولت أثر استخدام الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها الوحي تمتاز -7

في ردن و ي األة الدافعية لديهم، فالتعلم الخبراتي في تحصيل الطلبة للغة العربية وفي إثار أساليب 

 .(ن العربي )على حد علم الباحثةالوط
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 الفصل الثالث

 جراءاتالطريقة واإل

من تحديد المنهجية  يتناول هذا الفصل اإلجراءات التي استخدمتها الباحثة في تنفيذ هذه الدراسة، بدءا  

راسة وآلية بنائها، وما التي اتبعت في بناء الدراسة، ثم تحديد عينة الدراسة، وكيفية اختيارها، وأدوات الد

جراءات  يتعلق بتنظيم المحتوى في ضوء معايير بناء المشكلة، وصوغها، وعرضها في المعرفة العلمية، وا 

تطبيق الدراسة، والتصميم، والمعالجة اإلحصائية التي اتبعت في تحليل البيانات، وصوال  إلى النتائ ، تمهيدا  

 كل ذلك:لتفسيرها ومناقشتها.وفيما يأتي توضيح ل

 منهجية الدراسة:

 Quazi – Experiential learningاعتمدت الباحثة في تنفيذ دراستها المنه  شبه التجريبي      

وذلك ألنه المنه  األكثر مالءمة، وقد طبق على ثالث الذي يبحث أثر متغير مستقل في متغير تابع، 

، والمجموعة التجريبية انظر قبل أن تسمعب مجموعات هي: المجموعة التجريبية األولى وتم تدريسها بأسلو 

، والمجموعة الثالثة، وهي المجموعة سلوب بناء الثقة والمحافظة عليهاأالثانية، وتم تدريسها باستخدام 

تحصيلي قبلي، واختبار  الضابطة، وتم تدريسها بالطريقة االعتيادية. وتعرضت المجموعات الثالث الختبار

 عينقبل تدريس الوحدة الدراسية المحددة وهي "ال دافعيتهنحصيل الطالبات و ، لغرض قياس مدى تالدافعية

. وبعد تدريس الوحدة الدراسية تم عمل اختبار لغة العربية للصف السابع" في مادة المعجزة في الخلق

ية بعدي وهما أدوات الدراسة ذاتها، وذلك لقياس أثر استخدام المعالجة التجريب اختبار الدافعية تحصيلي و 

 على المجموعات الثالث.
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 الدراسة: أفراد

تم اختيارها جتمع الدراسة، مدارس من م ثالثشعب من  ثالثعينة الدراسة من  تتألف        

مدرسة من مدارس  تم اختيار شعبة واحدة من شعب الصف السابع من كل، حيث القصديةبالطريقة 

جموعات الدراسة بالطريقة العشوائية أيضا ، من ثم توزيع تلك الشعب على م، و عشوائيا عينة الدراسة

 وذلك كاآلتي:

العين معجزة وحدة  تم تدريسهاو  (:إسكان الجامعة الثانويةلتجريبية األولى )مدرسة المجموعة ا .1

 .( طالبة43بأسلوب انظر قبل أن تسمع وتضم ) من مادة اللغة العربية في الخلق

تم تدريسها وحدة العين معجزة في (: و لثانويةبنت عدي اجريبية الثانية )مدرسة المجموعة الت .3

 .( طالبة24المحافظة عليها وتضم )سلوب بناء الثقة و أبية باستخدام الخلق من مادة اللغة العر 

في  تم تدريس وحدة العين معجزة(: و ضاحية الرشيد الثانوية مجموعة الضابطة )مدرسةال.2

 ( طالبة.25تضم )، و الخلق من مادة اللغة العربية بالطريقة االعتيادية

    حسب المدرسة وأعداد الشعب. ( يظهر فيه عينة الدراسة1ول )والجد
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 (1الجدول )

 سةعينة الدرا

 عدد الطالبات المدرسة المجموعة

 42 الثانوية إسكان الجامعةمدرسة  المجموعة التجريبية األولى

 34 الثانوية بنت عديمدرسة  المجموعة التجريبية الثانية

 33 الثانوية ضاحية الرشيدمدرسة  المجموعة الضابطة

 111 كليالالمجموع 

  
 

 أدوات الدراسة:

 تمثلت أدوات الدراسة الحالية في اآلتي: 

 ختبار التحصيلي:أواًل: اال

 الباحثة بإعداد  قامت(، لقالتي تدور حول )العين معجزة في الخ رابعةهداف الوحدة اللقياس أ     

البعدي، تغير التحصيل القبلي و لقياس ممن نوع االختيار من متعدد بأربعة أبدال  اختبار تحصيلي

داف التربوية يشمل المستويات المعرفية الثالثة األولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم لألهو 

 التطبيق(.التذكر، الفهم، و )
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 ختبار:صدق اال

ة مع قائمة األهداف السلوكية على مجموعة تم عرضه بصورته األوليللتأكد من محتوى االختبار،      

، إلبداء رأيهم في تمثيل (2في الملحق ) من ذوي االختصاص من المحكمين من ذوي االختصاص

ومدى ار لألهداف السلوكية الموضوعة، مة فقرات االختبءكية للمادة التعليمية، ومدى مالاألهداف السلو 

ياغة اللغوية لفقرات مدى مناسبة الصو وضوعة، لألهداف السلوكية الم مالءمة فقرات االختبار

بصورته ووضع االختبار تم إجراء تعديل على بعض فقرات االختبار بناء على اقتراحاتهم، ختبار. و اال

مرفقا به تعليمات االختبار ونموذج اإلجابة الخاص  (1( فقرة كما في الملحق )61المكون من ) النهائية

 .به

 ختبار التحصيلي:ثبات اال

عادة االختبار من لتأكدل (، إذ (test – retestثبات االختبار، استخدمت الباحثة طريقة االختبار وا 

بفاصل  ( من خارج عّينة الّدراسة53) استطالعية مكونة من عينة على االختبار قامت الباحثة بتطبيق

م معامل ارتباط بيرسون، معامل الثّبات باستخدا وتم حسابعان بين التطبيق األول والثاني، زمني مدته أسبو 

 Cronbach لفاأالتساق الداخلي بمعادلة كرونباخ (، كما استخدمت طريقة ا8.02إذ بلغ معامل الثبات )

Alpha)) (.8.03إذ بلغ معامل الثبات ) ،على االختبار الثاني 

 الملحقي وبعدها قامت الباحثة بقياس معامل الصعوبة والتمييز لالختبار التحصيلي، ويظهر ذلك ف     

قيم معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المطبق على العينة االستطالعية تراوحت بين  (، بحيث كانت4)

 (.0.20( أو أقل من )0.85(، مما يعني أنه ال توجد فقرات ذات معامل صعوبة أكثر من )0.70–0.38)

 .الحاليةذا االختبار في الدراسة هذه القيم لمعامالت الصعوبة والتمييز مقبولة تربويا  الستخدام ه وتعد
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 ثانيا: مقياس الدافعية : 

ريقة (، تم استخدام ط3111،)الريماوي ويقامت الباحثة باستخدام مقياس دافعية اإلنجاز للريما       

عادة االختبار (، حيث تم عرض المقياس على عينة استطالعية من طالبات  test-retest)االختبار وا 

( طالبة، وهي من غير أفراد عينة الدراسة، وبعد أسبوعين من 25د أفرادها )الصف السابع بلغ عد

ول والثاني ل إرتباط بيرسون بين القياسين األالقياس األول، تم تطبيق القياس الثاني، وتم حساب معام

 هذه القيمة كافية ألغراض هذه الدراسة.(، واعتبرت 87.ليمثل معامل الثبات وبلغت قيمته )

 سالدافعية:مقيا تصحيح

 العالمات، تتدّرج ( فقرة53المكون من ) ( في طريقة تقدير الدرجات لهذا االختبار0222اتبع الريماوي )

( على الترتيب، وبهذا يتراوح مدى العالمات 1، 0، 5، 4( العالمات ) بحيث تعطى البدائل )أ، ب، ج، د

نيف العالمة التي حصل عليها الطالب . وتم تص( عالمة142( إلى )53لى اختبار دافعية اإلنجاز من )ع

 : المستخدم في هذه الدراسة كاآلتي في اختبار الدافعية لإلنجاز

ــ الدرجة ) ــ ــ ــ  ( في هذا المقياس تشير إلى مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز. 142-88ـ

ــ الدرجة )  ــ ــ ــ  ز. ( في هذا المقياس تشير إلى مستوى منخفض من دافعية لإلنجا88-53ـ

ــ الوسيط هو النقطة التي تفصل بين المستويين ــ ــ  .ــ
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 التدريسية :  الخطةإعداد 

اللغة العربية الباحثة بإعداد خطتين تدريسيتين لوحدة )العين معجزة في الخلق( من مادة  قامت       

ب بناء ، وأسلو نظر قبل أن تسمعاأسلوب تي )سلوبين من أساليب التعلم الخبراأللصف السابع، وفق 

أسلوب انظر قبل أن : األولى حسب من خطط التدريس تّم إعداد اثنتين، حيث (المحافظة عليهاالثقة و 

وفيها  (6أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها كما في الملحق )ة حسب الثاني(، 5تسمع كما في الملحق )

توضيح ة فيه، و وب الذي سيتم تطبيق الخطسلتتضمن التعريف باأل ، مقدمة لكل خطةتم عمل 

وسائل التقويم لذلك فية التحضير والسير في الدرس، و إجراءات التدريس المتبعة لتنفيذها، من حيث كي

 .األسلوب

ستخدمة في الحصة، الباحثة بتحضير الدروس من خالل تحديد األهداف التعليمية المقامت  كما       

جراءات تنفيير في الدرس، بعد عرض التمهيد، و خطة السو  األسلوب الذي يستخدم في الدرس، ذ ا 

 الوسائل التي يمكن تقويم الطالب من خاللها.و 

 عرضتمن أجل التأكد من صدق عملية التحضير للمادة الدراسية حسب هذين األسلوبين، فقد و        

ختصاص في مجال المناه  وطرق التدريس، ذوي اإل تلك الخطط على مجموعة من المحكمين من

ت اللغة معلماة التربية والتعليم األردنية، وكذلك بعض معلمي و اللغة العربية في وزار عدد من مشرفي و 

ما يجب تعديله، وقد قامت الباحثة بإجراء ن، لتعديل الكفاءة في هذا الميداالعربية من ذوي الخبرة و 

 . لها في ضوء اقتراحاتهم وآرائهم التعديالت الالزمة
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 : تصميم الدراسة ومتغيراتها

 : تيةت الدراسة على المتغيرات اآللاشتم

 : ثالثة مستوياتوله  )التعلم الخبراتي( سلوب التدريسبأثل  : ويتم المتغير المستقلـ 0

 .أـ  أسلوب انظر قبل أن تسمع

 .ب ـ أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

 .الطريقة االعتياديةج ـــ 

 : : وتشمل اآلتيالمتغيرات التابعةـ 5

 .التحصيل ــــ

 .الدافعيةــــ ـ

والذي يمكن توضيحه   QuaziExpenmental Designواتبعت الدراسة التصميم  شبه التجريبي
 : كاآلتي

 مجموعة الدراسات الثالث ختبار القبلياال المعالجة التجريبية ختبار البعدياال

O2 X1 O1 G1 

O2 X2 O1 G2 

O2 ___ O1 G3 
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 حيث:

G1ولى.: تمثل المجموعة التجريبية األ 

G2.تمثل المجموعة التجريبية الثانية : 

G3.تمثل المجموعة الضابطة : 

O1للتحصيل أو الدافعيةتبار القبلي : يمثل االخ. 

O2دافعيةختبار البعدي للتحصيل أو ال: يمثل اال. 

X1ل أسلوب انظر قبل أن تسمع )المجموعة األولى(: يمث. 

X2 لمجموعة التجريبية الثانية(.)ا أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها: يمثل 

    _: يمثل الطريقة االعتيادية )المجموعة الضابطة(.

 :المعالجة اإلحصائية

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، استخدمت الباحثة اإلحصائيات اآلتية:

 الختبار الفرضيتين األولى والثانية. ANCOVAحادي المصاحب تحليل التباين األ -1

 افيه للمقارنات البعدية لتحديد الفروق الفردية.اختبار ش -2

 .قياس الدافعيةم معامل ارتباط بيرسون، وذلك للتأكد من ثبات -5

 فا.معادلة كرونباخ ألحسب  قياس االختبار التحصيليمعامل االتساق الداخلي لحساب م -4
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 إجراءات الدراسة:

  قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:

 نة.مجتمع الدراسة والعي تحديد -1

المقرر من وزارة التربية والتعليم في  السابعللصف  لغة العربيةلوحدة قيد الدراسة من كتاب الا تحديد -2

 (.العين معجزة في الخلقاألردن )وحدة 

 .العين معجزة في الخلق من مادة اللغة العربيةاثنتين من خطط التدريس لوحدة  عدادإ -5

 .يب التعلم الخبراتيبأسلوب انظر قبل أن تسمع من أسالخطة تدريسية  -أ

 .بأسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها من أساليب التعلم الخبراتي خطة تدريسية -ب

 .اللغة العربية االختبار التحصيلي لمادة عدادإ -4

 .للدافعية (3111 الريماوي)مقياس  اختيار -3

  بعرضهما على المحكمين. للدافعية (الريماوي)كل من االختبار التحصيلي واختبار  تحكيم -6

 واستخراج(، test-retestباستخدام االختبار ) دافعيةالتحصيلي ومقياس المن ثبات االختبار  التأكد -7

 معادلة كرونباخ ألفا.  وتطبيقمعامل ارتباط بيرسون بينهما، 

على مجموعات الدراسة الضابطة  دافعيةي القبلي والبعدي ومقياس الاالختبار التحصيل تطبيق -0

 .دافعيةار تكافؤهما في التحصيل والختبوالتجريبية، وذلك بهدف ا

للشعب الصفية التي وقع عليها االختيار لتدريس الموضوعات المحددة  لغة العربيةالمعلمات  معالتنسيق  -9
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وفق الخطط الدرسية التي تم إعدادها، مع مراعاة اختيار معلمات يحملن المؤهالت العلمية ذاتها، 

 ولديهن عدد متقارب من سنوات التدريس.

 دافعيةالتحصيل البعدي، ومقياس ال بعد انتهاء المعلمات من تدريس المحتوى المحدد، تم تطبيق اختبار -18

 على شعب المجموعة الضابطة والتجريبية.

 قامت الباحثة بجمع البيانات ووضعها في الجداول المالئمة. -11

 SPSS.قامت الباحثة بتحليل البيانات إحصائيا  مستخدمة البرنام  اإلحصائي  -12

 ستخالص النتائ  ومناقشتها.ا -15

 وفق ماتم التوصل إليه من نتائ .  تقديم التوصيات  -14
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

. وفيما يأتي نتائ  ، والتحقق من فرضياتهالنتائ  التي توصلت إليها الدراسةيتناول هذا الفصل ا    
 ، على أسئلتها: الدراسة بناء

هل تختلف متوسطات التحصيل في مادة اللغة وينص على اآلتي :ولاأل  بالسؤالأوال : النتائج المتعلقة 

مع، انظر قبل أن تس)لتعلم الخبراتيالعربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، باختالف أسلوبي ا

 (؟وبناء الثقة والمحافظة عليها

ألداء أفراد الدراسة  حرافات المعياريةالنتم حساب المتوسطات الحسابية وا؛هذا السؤاللإلجابة عن و      

، باختالف في مادة اللغة العربية طالبات الصف السابع األساسيل القبلي والبعدي التحصيلعلى اختبار 

( يبين 2) اآلتي ، والجدول(مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاانظر قبل أن تسعلم الخبراتي )أسلوبي الت

 ذلك:
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 (2الجدول )

القبلي  التحصيلاختبار افات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على المتوسطات الحسابية واالنحر 
انظر قبل سلوبي التعلم الخبراتي )أل وفقا، في مادة اللغة العربية طالبات الصف السابع األساسيوالبعديل

 (مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاأن تس

 العدد أسلوب التعلم الخبراتي

 ختبار البعدياال ختبار القبليالا

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 6.57 32.37 5.95 25.49 35 ضابطة

 1.15 54.68 4.90 23.47 34 أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

 6.38 37.29 5.64 20.38 42 انظر قبل أن تسمع

 10.76 41.06 5.89 22.94 111 المجموع
 

 البعدي على اختبار التحصيلن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة أ( 2ن الجدول )يالحظ مو      

ناء بالخبراتي )التعلم  باختالف أسلوبات الصف السابع األساسي، في مادة اللغة العربية لدى طالب

لذين ، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة ا(34.88قد بلغ )الثقة والمحافظة عليها( 

، بينما جاءت (58.02) والذي بلغ (،انظر قبل أن تسمعاسلوب التعلم الخبراتي )درسوا باستخدام 

تيادية في المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي المجموعة الضابطة للذين درسوا باستخدام الطريقة االع

   التحليل:يبين نتائ( 2( والجدول )ANCOVAإجراء تحليل التباين المصاحب ) وقد تمّ ، (22.23)
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 (3الجدول )

التحصيل البعدي  (  ألداء أفراد الدراسة على اختبارANCOVAنتائ  تحليل التباين المصاحب )
باختالف أسلوبي التعلم الخبراتي )انظر قبل ، لغة العربيةف السابع األساسي في مادة اللطالبات الص

 خدم في التدريس المست (، واالعتياديةأن تسمع، وبناء الثقة والمحافظة عليها

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة اإلحصائي

 )ف(

مستوى 
 الداللة

 0.000 36.422 807.602 1 807.602 االختبار القبلي

التعلم  يأسلوب
الخبراتي 

المستخدم في 
 التدريس

9754.055 2 4877.027 219.947 *0.000 

   22.174 107 2372.582 الخطأ

    110 12724.559 الكلي المعدل

  حصائيًا.إالفرق دال 

المستخدم في  أسلوب التعلم الخبراتي( بالنسبـة فأن قيمة )( 2)من الجدولويتبين       

ق و وجود فر  يشير إلى(، مما 1.111، وبمستوى داللة يساوي )(312.247)بلغت التدريس 

في  البعدي التحصيلاختبار الدراسة على ات أداء مجموع اتداللة إحصائية بين متوسط اتذ

باختالف أسلوبي التعلم الخبراتي  لبات الصف السابع األساسي،مادة اللغة العربية لدى طا

وهذا يعني رفض  .(، والطريقة االعتيادية، وبناء الثقة والمحافظة عليها)انظر قبل أن تسمع

 α=  1.15ذات داللة إحصائية ) قو وجد فر تال : أنه الفرضية الصفرية األولى والتي تنص على

 في مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي،البعدي ( بين متوسطات التحصيل
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والطريقة  باختالف أسلوبي التعلم الخبراتي )انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عليها

 :اآلتي( 4)تي تظهر في الجدولة المعدلة، والاستخراج المتوسطات الحسابي( كما تم االعتيادية

 (4الجدول )

التحصيل في مادة أفراد الدراسة على اختبار  ألداء المعدلة المعيارية واألخطاءالمتوسطات الحسابية 
انظر قبل اختالف أسلوبي التعلم الخبراتي )اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، البعدي ب

 مقارنة باالعتيادية  (عليها مع، وبناء الثقة والمحافظةأن تس

 العدد أسلوب التعلم الخبراتي
المتوسط الحسابي 

 المعدل

 الخطأ

 المعياري

 0.82 31.11 35 ضابطة

 0.81 54.41 34 أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

 0.76 38.55 42 انظر قبل أن تسمع

للمجموعة التجريبية التي تعلمت  السابق أّن المتوسط الحسابي المعدل( 4ويتضح من الجدول )       

(،  في حين بلغ المتوسط 54.41بلغ ) (بناء الثقة والمحافظة عليها) التعلم الخبراتي يسلوبباستخدام أ

ما المتوسط (، أ28.55)أسلوب انظر قبل أن تسمع التي تعلمت باستخدام  للمجموعةالمعدل الحسابي 

، ولمعرفة عائدية الفروق (.21.11فكان ) ة االعتياديةالحسابي المعدل للذين تعلموا باستخدام الطريق

 الفروق: تلك لمعرفة لصالح من كانت للمقارنات البعدية تم استخدام اختبار شيفيه فقد
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 (2الجدول)

التحصيل على اختبار بين المتوسطات الحسابية المعدلة  للمقارنات البعديةاختبار شيفيه 
اختالف أسلوبي التعلم الخبراتي بلبات الصف السابع األساسي، افي مادة اللغة العربية لدى طلمعّدلا

 مقارنة باالعتيادية  (مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاانظر قبل أن تس)

 أسلوب التعلم الخبراتي
المتوسط 
 الحسابي

أسلوب 
بناء الثقة 
والمحافظة 
 عليها

انظر قبل 
 أن تسمع

 ضابطةال

 "االعتيادية"

54.41 38.55 31.11 

أسلوب بناء الثقة والمحافظة 
 عليها 

54.41 - *15.86 *23.30 

 7.44* -  38.55 انظر قبل أن تسمع

 -   31.11 "االعتيادية" ضابطة

أسلوب بناء ) ة التجريبية التي تعلمت باستخداموهذا يدل على أن الفرق كان لصالح المجموع       

، انظر قبل أن تسمع(أسلوب ة التي تعلمت باستخدام )الثقة والمحافظة عليها(عند مقارنتها مع المجموع

والمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة االعتيادية، ولصالح المجموعة التي تعلمت باستخدام 

 ،التي تعلمت بالطريقة االعتيادية ( عند مقارنتها مع والمجموعة الضابطةانظر قبل أن تسمع)أسلوب

المعّدل بين المجموعة الضابطة وأسلوب انظر قبل أن تسمع، ووجد فرق دال إحصائيا في التحصيل 

 ولصالح أسلوب انظر قبل أن تسمع.
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الدافعية نحو هل تختلف متوسطات والذي ينص على اآلتي: :بالسؤال الثاني: النتائج المتعلقة  ثانيا

انظر قبل ي )اختالف أسلوبي التعلم الخبراتمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، ب

 (؟مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاأن تس

حرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة النتم حساب المتوسطات الحسابية وا ،هذا السؤاللإلجابة عن و      

مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، نحو  القبلي والبعدي الدافعيةعلى اختبار 

( يبين 6، والجدول )(مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاانظر قبل أن تستعلم الخبراتي )اختالف أسلوبي الب

 ذلك:

 (6الجدول )

نحو  القبلي والبعدي الدافعيةاختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على 
انظر قبل سلوبي التعلم الخبراتي )اختالف أمادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، ب

 (مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاأن تس

 العدد أسلوب التعلم الخبراتي

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 10.94 119.63 9.90 117.43 35 ضابطة

لمحافظة أسلوب بناء الثقة وا
 عليها

34 118.35 15.97 131.15 8.94 

 12.12 122.71 11.19 116.33 42 انظر قبل أن تسمع

 11.75 124.32 12.42 117.30 111 المجموع
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نحو  البعدي ( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على اختبار الدافعية6يالحظ من الجدول )و 

أسلوب التعلم الخبراتي )بناء الثقة  حسب، السابع األساسيلبات الصف مادة اللغة العربية لدى طا

(، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة الذين 121.15والمحافظة عليها( قد بلغ )

(، بينما جاءت 133.71) درسوا باستخدام اسلوب التعلم الخبراتي )انظر قبل أن تسمع(، والذي بلغ

األخيرة بمتوسط حسابي باستخدام الطريقة االعتيادية في المرتبة ت التي د رسالمجموعة الضابطة 

( يبين نتائ  3( والجدول )ANCOVAتم إجراء تحليل التباين األحادي المصاحب )(، وقد 112.62)

 ليل:هذا التح

 (7الجدول )

نحو اختبار الدافعية البعدي (  ألداء أفراد الدراسة على ANCOVAنتائ  تحليل التباين المصاحب )
حسب أسلوبي التعلم الخبراتي )انظر قبل أن مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي،

 تسمع، وبناء الثقة والمحافظة عليها(

 مصدر التباين
 مجموع

 المربعات

 درجات 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 قيمة اإلحصائي

 )ف(

مستوى 
 الداللة

 0.000 20.168 2018.731 1 2018.731 االختبار القبلي

أسلوب التعلم الخبراتي 
 المستخدم في التدريس

2269.059 2 1134.530 11.334 *0.000 

   100.096 107 10710.276 الخطأ 

    110 15192.324 الكلي المعدل 

 .الفرق دال احصائيًا 



55 
 

بلغت  ( بالنسبـة أسلوب التعلم الخبراتي المستخدم في التدريسأن قيمة )ف( 7من الجدول ) ويتضح

(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 1.111، وبمستوى داللة يساوي )(11.224)

طالبات  نحو مادة اللغة العربية لدىالبعدي اختبار الدافعية متوسطات أداء مجموعات الدراسة على 

ة والمحافظة ، وبناء الثقانظر قبل أن تسمعأسلوبي التعلم الخبراتي ) حسب الصف السابع األساسي،

ال توجد فروق ذات داللة : أنه ، وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية والتي تنص علىعليها(

نحو مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف  البعدي ( بين متوسط الدافعيةα = 0.05إحصائية )

كما (. والمحافظة عليها مع، وبناء الثقةانظر قبل أن تسأسلوبي التعلم الخبراتي ) حسبالسابع األساسي،

 :(8)اآلتيعدلة، والتي تظهر في الجدول استخراج المتوسطات الحسابية الم أيضا تم

 (8الجدول )

نحو  البعدي الدافعيةأفراد الدراسة على اختبار  ألداء المعدلة المعيارية واألخطاءالمتوسطات الحسابية 
انظر قبل أن أسلوبي التعلم الخبراتي ) حسب ف السابع األساسي،مادة اللغة العربية لدى طالبات الص
 (مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاتس

 العدد أسلوب التعلم الخبراتي
المتوسط الحسابي 

 المعدل

 الخطأ

 المعياري

 1.69 119.58 35 ضابطة

 1.72 130.78 34 أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

 1.55 123.04 42 انظر قبل أن تسمع
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أّن المتوسط الحسابي المعدل للمجموعة التجريبية التي تعلمت  (8)الجدول  يالحظ من 

(،  في حين بلغ المتوسط 121.78بلغ ) (بناء الثقة والمحافظة عليها) باستخدام اسلوب التعلم الخبراتي

ما (، أ132.14)أسلوب انظر قبل أن تسمع التي تعلمت باستخدام  للمجموعةالمعدل الحسابي 

(. ولمعرفة 112.58فقد بلغ ) ابي المعدل للذين تعلموا باستخدام الطريقة االعتياديةالمتوسط الحس

كما  لمعرفة لصالح من كانت الفروق للمقارنات البعدية تم استخدام اختبار شيفيهعائدية الفروق، فقد 

 :( اآلتي2في الجدول)

 (9الجدول)

 على مقياس الدافعيةلحسابية المعدلة للفروق بين المتوسطات ا للمقارنات البعدية اختبار شيفيه  
اختالف أسلوبي التعلم في مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، البعدي بالبعدي 

 (مع، وبناء الثقة والمحافظة عليهاانظر قبل أن تسالخبراتي )

 أسلوب التعلم الخبراتي
المتوسط 
 الحسابي

أسلوب 
بناء الثقة 
والمحافظة 

 عليها

ر قبل انظ
 أن تسمع

 ضابطة

130.78 123.04 119.58 

أسلوب بناء الثقة والمحافظة 
 عليها

130.78 - *7.74 *11.20 

 3.46 -  123.04 انظر قبل أن تسمع

 -   119.58 ضابطة
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أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت  ( السابق2من الجدول ) يتبينو 

عند مقارنتها مع المجموعة  أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها() راتيأسلوبي التعلم الخبباستخدام 

انظر التي تعلمت باستخدام )التجريبية الضابطة التي تعلمت باستخدام الطريقة االعتيادية والمجموعة 

 .قبل أن تسمع(
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج

 انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عليهالوبي ستخدام أسهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر ا

هما في األساسي بمدينة عمان، وأثر  سابعلطالبات ال لغة العربيةالتعلم الخبراتي في تدريس ال من أساليب

. ويتضمن هذا الفصل عرضا  لمناقشة النتائ  والتوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة دافعيةالتحصيل وال

 النحو اآلتي: وعلى

تختلف متوسطات التحصيل في  هلى اآلتي: مناقشة  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: وينص علأواًل: 

مادة اللغة العربية لدى طالبات الصف السابع األساسي، باختالف أسلوبي التعلم الخبراتي ) انظر 

 ؟ قبل أن تسمع، وبناء الثقة والمحافظة عليها (

نظر قبل أن اتي )اتدريس بأسلوبي التعلم الخبر إيجابي للتأثير  وجوددراسة عن كشفت نتائ  هذه ال

مقارنة بالطريقة  لغة العربيةلمادة ال سابع( في تحصيل طالبات الصف التسمع وبناء الثقة والمحافظة عليها

 االعتيادية.

لم الخبراتي في التعوقد تعزى هذه النتيجة إلى فاعلية التدريس باستخدام هذين األسلوبين من أساليب 

ئة المحيطة بالطالب، ، اللذين يهتمان بالتطبيق العملي، وربط المادة بالميدان والبيلغة العربيةتدريس مادة ال

 ،استرجاعهامن جديدة في الوقت ذاته، مما يبسط المعلومة ويسهل  تعلم أساليبيساعد الطالبات على  مما

الطالبات من  كذلك فإن هذين األسلوبين يعمالن على تمكين .وهذا يؤدي إلى تحسن في التحصيل والدافعية

 .اوتطويره ةتلقاها الطالبتالمعلومة التي رسيخ لت ةوخبرات المعلم اتهناالستفادة من خبر 

واضحة ومنظمة،  يتطلب استخدام خطواتوباإلضافة إلى ذلك، فإَن التدريس بهذين األسلوبين 
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ساليب بوعي وتمعٍن شديدين، وتوضيح خطوات تطبيق الدرس بحيث تكون المعلمة قادرة على تطبيق األ

 للطالبات، وبالتالي الحصول على نتائ  جيدة.

الفرصة للطلبة من خالل إتاحة المعلم  يتطلب تقديم مفهوم جديد، نظر قبل أن تسمعففي أسلوب ا

ويكون ذلك بخبرة جديدة قبل أن يسمعوا عنه،  همثم مرور من خالل عدة طرق،  بالنظر إلى الموضوع

حدث عندما ينهمكون بعملية التعلم، ويصبح الطلبة بعد ييعهم على تسجيل ذلك، ثم التأمل فيما بتشج

دة عندما يقومون باستخدامها ذلك مشاركين بحيوية ونشاط، ألنه يتم في هذه الحالة تقديمهم لمفاهيم جدي

ألنهم قد مروا من قبل بخبرات مع ا نظر   وذلك ، يستطيع المعلم إعطاء الطلبة حصة مجردة،فعال. وهنا

 هذه المفاهيم مع معلمهم قبل الحصة المجردة.

سلوب الذي يبحث في كيفية تحدي الطلبة من هو األفبناء الثقة والمحافظة عليها  أَما في أسلوب     

 غلب على مشكلة الترددضافة إلى التخاصة بهم للمشكالت المطروحة، باإلأجل تطوير الحلول ال

عادة  الطلبة،هؤالء عند والخوف  وعدم ثقتهم بإجاباتهم، وكيفية استغالل ذلك لتحقيق التطور والنجاح وا 

 .الثقة والمحافظة عليها

كما يمكن تفسير تفوق طالبات مجموعة بناء الثقة والمحافظة عليها في التحصيل على مجموعة        

لبات، فإن إجابتهن لالسئلة يكون دون انظر قبل أن تسمع إلى أن درجة الثقة عندما تزداد لدى الطا

خوف أو تردد وتختار اإلجابة الصحيحة وهي واثقة من نفسها، أكثر مما هو عليه الحال لدى مجموعة 

 في اختيار اإلجابة الصحيحة لديهن.انظر قبل أن تسمع التي قد يسود التردد 

 إليها دراسة مع النتائ  التي أشارت منسجمة، فيما يتعلق بتحصيل الطالبات، وقد جاءت هذه النتائ       

والتي دلت على أن هناك تأثيرا إيجابيا لبرنام  التعلم الخبراتي على مستوى  (Williams, 1995) وليامز
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التي أكدت  (Earnesr,2013يرنست )كما اتفقت هذه النتائ  أيضا مع نتائ  كل من دراسة إ .التحصيل

لتعلم باالضافة إلى توضيح مؤثرات وأنشطة ال الطلبة بعد الثانوية، على أثر التعلم الخبراتي في زيادة تحصي

سلوبين من أساليب التعلم ( التي بينت أثر تدريس أ3115مرو )عالخبراتي في زيادة تحصيلهم، ودراسة 

 الخبراتي في التحصيل والتفكير اإلبداعي.

 

تختلف متوسطات الدافعية نحو هلبالسؤال الثاني، وينص على اآلتي: مناقشة النتائج المتعلقة: ثانيا

)انظر باختالف أسلوبي التعلم الخبراتيالصف السابع األساسي،  الباتمادة اللغة العربية لدى ط

 .ن تسمع، وبناء الثقة والمحافظة عليه (أقبل 

ة التجريبية بناء الثقة والمحافظة دل طالبات المجموعالدراسة الحالية عن تفوق مع  كشفت نتائلقد 

على المجموعتين التجريبية انظر قبل أن تسمع وعلى الضابطة التي درست بالطريقة  دافعيةال يفعليها

( للمجموعة التجريبية للطالبات اللواتي 131.15، بحيث كان المتوسط الحسابي هو األعلى )االعتيادية

انظر ة الثانية )لتجريبي(، في حين جاءت المجموعة ابناء الثقة والمحافظة عليهاوب )درسن باستخدام أسل

(، وأخيرا  جاء المتوسط الحسابي 133.71( في المرتبة الثانية وكان متوسطها الحسابي )قبل أن تسمع

 (. 112.62لطالبات المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية  ومقداره )

قد  ليهاانظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عبي وقد تعزى هذه النتائ  إلى ان التدريس بأسلو 

بناء سلوبين وخصوصا  أسلوب دون خوف أو شعور بالخجل، ألن األ الموضوع تعامل مععطى الفرصة للأ

المشاركة الفاعلة على  هن، وهذا ما يشجعرفع ثقتهن بأنفسهنعلى  اتيحفز الطالب الثقة والمحافظة عليها

تيادي والمألوف يشعر الطالبات والخروج عن االع. الميدانوفي والبيئة المحيطة بهن  في الحجرة الصفية
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 .خوفهن وترددهن مما يؤثر إيجابا على تفاعلهن الواضح مع المعلمةيحرر  بالراحة والتنوع، مما

إعطاء الفرصة للطالبات للنظر في الموضوع دون بحث في أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليهايوألن 

زيادة الثقة  أثر في ر في هذا األسلوب، لما له منأكث دافعيةال، فقد كانت نتائ  الطالبات في خوف أو تردد

بالنفس لدى الطالبات، ألن كل فكرة لحل المشكلة مقبوله ولها االحترام والتقدير من المعلم، مما يشجع حتى 

سلوب على الطالبة الضعيفة على التحدث والمناقشة دون خجل. وهذا ما الحظته الباحثة عند تطبيق األ

 الثانوية للبنات، أنهن متفاعالت بدرجة كبيرة مع بعضهن ومع المعلمة. ن عديبالطالبات في مدرسة 

حصيلي وتنمية قدراتهن السبب في هذه النتيجة أيضا  إلى تفوق الطالبات في االختبار الت كما ويعود

ألسوب وذلك ألنهن قد تعرضن  ،األسلوب ابهذ، وذلك من خالل تلقي دروس الوحدة فاعل الحقيقيعلى الت

ارتفاع مما ساعد على ، يسي ساهم في رفع درجة مشاركتهن الفاعلة دون أي تردد مع ثقة واضحةتدر 

 .دافعيتهن

هدفت إلى التعرف على أثر برنام  تدريبي والتي ( 3117غانم )دراسة وتتفق هذه النتائ  مع  

ة الداخلية عيفي التعلم المنظم ذاتيا مستند إلى نظرية التعلم المعرفي االجتماعي في كل من الداف

 .ردنكاديمية لدى عينة من طلبة الصف السابع في األوالفاعلية الذاتية األ

هدفت إلى معرفة  حيث( Selart ,2008سيالرت )نتائ  الدراسة الحالية مع نتائ  دراسة  تفقتكما       

أشارت نتائ  الدراسة  وقد بداع،أثر المكافأة الداخلية والخارجية على تنظيم الذات، والدافعية الداخلية واإل

إلى أن المجموعة التي لم تزود بمعززات خارجية حصلت على معدالت أعلى على مقياس التنظيم 

 بداع.الذاتي والدافعية واإل
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( التي Baker,2012دراسة بيكر ) باإلضافة إلى ذلك، فقد اتفقت تلك النتائ  أيضا مع نتائ      

تي على مستوى ذكاء الطلبة ودافعيتهم؛ حيث سجلوا نسبة أعلى كشفت عن اآلثار المترتبة للتعلم الخبرا

 .من الذكاء والدافعية

 توصيات الدراسة:

 في ضوء نتائ  الدراسة الحالية، تم التوصل إلى التوصيات اآلتية:

الصف السابع اللواتي درسن مادة اللغة  طالباتتائ  الدراسة الحالية على تفوق أكدت بعض ن -

طالبات المجموعة انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عليها على العربية حسب أسلوبي 

لذلك توصي  .تحصيلال نتائ  في لمادة نفسها بالطريقة االعتياديةالضابطة اللواتي درسن ا

يات التعلم الخبراتي بتشجيع المعلمين العاملين في ميدان التربية استخدام استراتيج الباحثة

 قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة عليها بصفة خاصة.سلوبي انظر بصفة عامة وأ

ر التحصــيلي وفــي ختبــائ  كانــت لصــالح اســلوب بنــاء الثقةوالمحافظــة عليهــا فــي االبمــا أن النتــا -

 حــول ومعلمــات اللغــة العربيــة دورات تدريبيــة لمعلمــي بعقــد ، فتوصــي الباحثــةمقيــاس الدافعيــة

فــي العمليــة مع وبنــاء الثقــة والمحافظــة عليهــا انظــر قبــل أن تســكيفيــة اســتخدام اســتراتيجيات 

 .والدافعيةتحصيل درجات اللما لهما من أثر في زيادة ، التعليمية التعّلمية

أظهــرت نتــائ  الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية علــى مســتوى الدافعيــة للطالبــات  -

ن المـــنه  ، فتوصـــي الباحثـــة بتضـــميســـلوب بنـــاء الثقـــة والمحافظـــة عليهـــاتعـــزى الســـتخدام أ

 .اتبيد من دافعية الطالالمدرسي في مادة اللغة العربية ألنشطة ووسائل تز 
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أظهــــرت نتــــائ  الدراســــة وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية علــــى متوســــطات التحصــــيل  -

ـــاء الثقـــة والمحافظـــة عليهـــا،  ـــات تعـــزى الســـتخدام أســـلوبي انظـــر قبـــل أن تســـمع وبن للطالب

يزيد من مقـدرة الطلبـة مما اشو( في الغرف الصفية فتوصي الباحثة بتوفير جهاز عرض )دات

ـــى النظـــر غـــة العربيـــة، لفهمهـــا واســـتيعابها لتمعن فـــي المفـــاهيم والمحتـــوى الخـــاص بمـــادة الوالـــ عل

 واضحة وممتعة. بطريقة علمية

انظر قبل أن  استراتيجياتتطبيق بفهم و  التعمقب المشرفين التربويين توصي الباحثة بقيام -

رشادهم في العملية التعليمية التعّلمية والمحافظة عليهاتسمع وبناء الثقة  ، ومتابعة المعلمين وا 

 المتابعة الصفية لهم.من خالل في كيفية التطبيق 

بصــفة عامــة وأســلوبي انظــر قبــل أن  أســاليب الــتعلم الخبراتــيإجــراء دراســات ميدانيــة تتنــاول  -

رى غيـــر اللغـــة العربيـــة، تســـمع وبنـــاء الثقـــة والمحافظـــة عليهـــا بصـــفة خاصـــة فـــي مجـــاالت أخـــ

 وكذلك مع متغيرات أخرى غير التحصيل والدافعية، وفي مستويات ومراحل تعليمية أخرى.
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 (0ملحق )
 االختبار التحصيلي

 األستاذ / الدكتور .....................................................   حفظه اهلل 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

وبناء الثقة والمحافظة أسلوبي انظر قبل أن تسمع تهدف إلى "استخدام  تقوم الباحثة بإجراء دراسة    

عليها من أساليب التعلم الخبراتي في تدريس اللغة العربية للصف السابع االساسي بمدينة عّمان، 

مناه  / تخصص ،التربية في على درجة الماجستير وذلك للحصول"في التحصيل والدافعية  وأثرهما

( من العين معجزة في الخلق). وتتناول هذه الدراسة وحدة رق تدريس، من جامعة الشرق األوسطوط

م في محافظة 3115/3116للعام  السابع( للصف )الفصل األول لغة العربيةال في مادة الرابعةالوحدة 

من أجل التحصيلي لتلك الوحدة الدراسية، ان/ لواء الجامعة. وعملت الباحثة على إعداد االختبار عمّ 

( فقرة 61والتطبيق(. ويتكون االختبار من ) والفهم، ي بمستوياته الثالثة: )المعرفة،قياس الجانب المعرف

 من نوع االختيار من متعدد بصورته األولية.

بداء آرائكم حول األمور اآلتية: ب التكرميرجى     االطالع على االختبار التحصيلي،  وا 

 لبة.مراعاة فقرات االختبار للفروق الفردية بين الط. 3 مراعاة فقرات االختبار لجوانب المعرفة. .1

 مراعاة طول االختبار..  4           الدقة العلمية واللغوية للفقرات. .2

 وضع أي مالحظات أخرى ترونها مناسبة. .5

الذي سيكون له  وتتقدم الباحثة لسيادتكم بجزيل الشكر على ما ستبذلونه من جهد في هذا المجال   
 لسداد. وحده  وليالتوفيق واواهلل  نجاز هذه الدراسةإاألثر الفعال في 

 الباحثة
 الرا حسن فارع خشاشنه  



74 
 

 األهداف التي يحققها االختبار التحصيلي:

 األهداف من مستوى المعرفة(0)

ستكون الطالبة بعد انتهاء من تدريس وحدة العين معجزة في الخلق والقيام باألنشطة المطلوبة، 
 قادرة على أن : 

 (.نسان العين من نص )العين معجزة في الخلقة إـ تحددالجملة التي تتحدث عن حركة العين وحركـــــ

 (.قورد في نص )العين معجزة في الخل ـ تعدد أجزاء العين وما يحيط بها كماـــــ

 تحدد الجملة التي تدل على الفكرة الرئيسة في نص )العين معجزة في الخلق(. ــــــ

 . ها من نص )العين معجزة في الخلق(تقرأ  جملة أعجبت ــــــ

 .لق ( قراءة جهرية مراعية الحركاتـ تقرأ نص ) العين معجزة في الخــــــ

 (.ـ تذكر  أضداد الكلمات اآلتية )ترّغب ، إرادي ، شاردة ، تتقلصــــــ

 . ، بدون أخطاءزان األفعال الخمسةـ  تعدد أو ـــــ

 . تذكر عالمة رفع األفعال الخمسةــــــ 

 .تكتبان تقريرا عن أمراض العيون " تحدد الفاعل في جملة " أنتما ــــــ 

 تسمي قائل األبيات الشعرية لقصيدة ) صنع ربي (.  ــــــ

 .أعجبها من النص الشعري)صنع ربي( تحدد البيت الذي ـــــــ
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 تحدد البيت الذي يدل على " سعادة األرض وفرحها بنزول المطر " .ـــــــ 

 . ربي ي قصيدة صنعتعدد األلوان التي وردت فـــــــ 

 .تحدد كتابة  مثنى كلمة )مرفأ(ـــــــ 

 (.: )لجأ ، يلجأان ، الجأاتسمي زمن األفعال اآلتيةـــــــ 

 .تهيأ بعد اسناده إلى ألف االثنينتحدد الكتابة الصحيحة للفعل  ـــــــ

 . ( بعد إسنادها إلى ألف االثنينأتذكر كتابة  كلمة )ملجـــــــ 

 األهداف من مستوى الفهم (5)

 المطلوبة، والقيام باألنشطة العين معجزة في الخلقتكون الطالبة بعد االنتهاء من تدريس وحدة س
 ن :قادرة على أ

 .، هائل(شواظ، براعة)ات اآلتية تفسر معاني الكلم ـــــــ

 (.تستنبط الدروس المستفادة من نص )العين معجزة في الخلقـــــــ

 .، كيميائية، الخاليا،الغضروف(الترجمانكيب اآلتية )الت األلفاظ والتراتستنت   دال ـــــــ

تتحرك حركة سريعة وهي في  تستخلص من نص )العين معجزة في الخلق( السبب الذي يجعل العين ـــــــ

 .محجرها

 (.في الخلق تعطي عنوانـ ا مناسب ا للفقرة الرابعة من نص )العين معجزة ـــــــ
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 .الشعراء، سعة إنسان العين وضيقه(األهداب تثير قرائح : )ـ تستخلص سبب ا لما يأتيـــــــ

 .  اردة في نص )العين معجزةفي الخلق(تستخلص األفكار الرئيسة الو  ـــــــ

 .ن(ترسل العين شآبيب من عطف وحناة الجمالية في الجملة اآلتية: )ـ تستنبط الصور ـــــــ

، اصنعة الخالق فيه العينوأجمل ما في تحتها )عنى بين الكلمات المخطوط تستنت  الفرق في الم ـــــــ

، العين الحافلة على الجسر بأمان تعبر ،سعما يجول في النف تعّبر، العين ماء صافيا العينشربت من 

 . رفيع( ُخُلق، أنت ذو الَخلقمعجزة في 

 .(يين من نص )العين معجزة في الخلقتشير إلى الجملة التي تحمل معنى البيتين اآلتـــــــ 

 وأفضح من عين المحب لسره        وال سيما إن أطلقت عبرة تجري      

 وفي األهداب ضعف وانكسار        فكيف تميتنا منها السهام ؟     

، رن المطالدفعات مى كل من )( كلمات مرادفة معنخرج من نص )العين معجزة في الخلقـتستـــــــ 

 (.تحميها، المكان الضيق، سريعة

: لماذا يفضل أغلب خالل االجابة عن األسئلة اآلتية فسر مضامين نص األفعال الخمسة منت ـــــــ

 ، ما المشكالت التي تسببها إهمال نظافة العدسات؟ مستخدمي العدسات، العدسات الطرية؟

 .فردات اآلتية )الغيث، أجدبت، خرير الماء(تفسر معاني الم ـــــــ

 (.النص الشعري )صنع ربي ألفكار الواردة فيتستخلص ا ـــــــ
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 : سر الصورة الفنية في البيت اآلتيتف ـــــــ

 ) وأّن خرير الماء أنَة عاشق      يحن إلى زهر الغصون وللقضب ( 

 تشرح البيت اآلتي بلغتها الخاصة: ـــــــ

 إذا نظرت عيناي في الكون صامتا      تيقنت أن الصمت من الع  الحب 

 :ي األصفر واألخضر في البيت اآلتيتفسر داللة لون ـــــــ

 وتصفّر أوراق لفقد ثمارها             وتخضّر في فصل الربيع من القرب 

 . (يح عنوانـ ا جديد ا للنص الشعري )صنع ربتقتر  ـــــــ

 (تتألم( وكلمة أخرى بمعنى )الهوى المحرق)النص الشعري كلمة بمعنى  تستخرج من ـــــــ

نص ألف االثنين وألف التثنية " نصائح ومبادئ" من خالل إجابتها كتابة عن السؤال تفسر مضامين  ـــــــ

 ؟ شعرت  بألم أو احمرار في عينيك   اآلتي:ماذا تفعلين إذا

 األهداف من مستوى التطبيق (3)

 تصنيف الكائنات الحية والقيام باألنشطة المطلوبة،ستكون الطالبة بعد االنتهاء من تدريس وحدة 
 ن:قادرة على أ

 ، ين التي تحمل هذه االسرار كلها ؟. )فما هذه العة مراعية التنغيم الصوتي المالئمتقرأ الجمل اآلتي  ـــــــ

 : "وفي أنفسكم أفال تبصرون "( ؟ ، قال تعالىفهل شعرت بشيء من هذا كله

 ( قراءة جهرية معبرة مراعية أماكن الوقف. تقرأ نص )العين معجزة في الخلق ـــــــ
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صل والقطع ونبرة التعجب في ( مبينة نطق الو بعة من نص )العين معجزة في الخلقتقرأ الفقرة السا ـــــــ

 .موضعه

يظهر منها سوى  لكل شيء خالصة ، فالكتابة الهمزة )تقرأ الجمل اآلتية قراءة معبرة منتبهة  إلى  ـــــــ

العين جماال  إلى األهداب كيف تزيد،انظر ل إبداع الخالق الذي لم يفته شيء، وتأمذلك الجزء الصغير

 . تثير قرائح الشعراء(

 .(الكلمات اآلتية إلى صيغة الجمع )الجفن، الخلية، إحساس، العصبـ تحول ـــــــ

ن تعجب لشيء فاعجبيفوق كآلتية في جمل مفيدة من تعبيرها )توظف العبارات ا ـــــــ  ..(.ل تصو، وا 

 .فظ على سالمة عينيهااصة  كيف تحاتكتب بلغتها الخ ـــــــ

 .السلعة "  إعرابا تاما تبخسانتعرب الفعل المخطوط تحته في الجملة اآلتية " ما لكما  ـــــــ

: "هذه جهنم التي يكذب بها وفاعله في أّي من اآليات اآلتية: )قال تعالى تحدد فعل األفعال الخمسة ـــــــ

 ربكما تكذبان*".  المجرمون* يطوفون بينها وبين حميم آن* فبأي آالء

، تشكرون على أنتم، أيها الخريجون)ة الوارد في أّي من الجمل اآلتية: تحدد فعل األفعال الخمس ـــــــ

 جدكم واجتهادكم(. 

ضارع مرفوع اتصلت ، فعل مارع مرفوع اتصلت به ألف االثنينفعل مضتعطي مثاال على كل من: )ـــــــ 

 (تصلت به ياء المخاطبةرع مرفوع ا، فعل مضابه واو الجماعة
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: " أنت الجملة اآلتيةـ تستعمل ضمير المخاطب المفرد المؤنث وضمير المخاطب الجمع المذكر معـــــــ

 .تحترم العامل "

 .ستخرج من الفقرة األخيرة من نص )العين معجزة في الخلق( فعال من األفعال الخمسةت ـــــــ

 ( إلى األفعال الخمسة.رة من نص )العين معجزة في الخلقثة أفعال مضارعة مختاتحّول ثالـــــــ ــ

،والقضاة العادلون العامالن المخلصان يتقنان عملهما: " األفعال الخمسة من الفقرة اآلتيةتستخرج  ـــــــ

، أيتها المعلمة يساندون ك في تربية ، حقا إنك تفنين زهرة شبابالمظلوم الستعادة حقه من الظالم، وأنت 

 .ضع خط تحتهاالنشء "بو 

إلى عملهم  ينطلقانالموظفون مخطوط تحتها من الجمل اآلتية: )تكتشف الخطأ في الكلمات ال ـــــــ

، حالة الخطر بإذن اهلل تتجاوزا، المريضتان لألخطار كي ينقلوا الحقيقة يتعرضون،الصحفيونمبكرين

 (الجنود الساهرين على أمن الوطن تقّدريأنت  

ا  " العامالن المخلصان  تعرب األفعال ـــــــ  يتقنانالخمسة المخطوط تحتها من الفقرة اآلتية إعرابـ ا تام 

، أيتها المعلمة يساندونوالقضاة العادلون  ،عملهما ، حقا إنك المظلوم الستعادة حقه من الظالم، وأنت 

 زهرة شبابك في تربية النشء ". تفنين

  . د فاعل كل فعل من األفعال الخمسةتعدـــــــ 

 .ي مراعية تلوين الصوت حسب المعنىتقرأ النص الشعر  ـــــــ

 :وحركات جسدية مناسبةـ تقرأ األبيات اآلتية بصوت ـــــــ
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 تعانق أشجار وتغريد طائر          وتقبيل أوراق وزهر مع العشب 

 وتصفر أوراق لفقد ثمارها          وتخضر في فصل الربيع من القرب 

 عاشق          يحن إلى زهر الغصون وللقضب وأن خرير الماء أنة 

 (  كتابة مع ألف االثنين استخداما صحيحا.جأ)يلتستخدم الفعل   ـــــــ

 .%21في جمل معطاة لها بدقة ال تقل عن  ألف االثنين وألف التثنية(تطبق قواعد كتابة ) ـــــــ

 ( ، تباطأابيرها )مخبآن، يمألانتستعمل كل كلمة من الكلمات اآلتية كتابة في جمل من تع ـــــــ

جمل مفيدة مالحظة الرسم اإلمالئي )مرفأ، توظف الكلمات اآلتية كتابة في حالة المثنى المرفوع في  ـــــــ

 (.منشأ، خطأ

 .دم الفعل )تكافأ( مع ألف االثنينتستخ ـــــــ

 .إلى ألف االثنين ويسندها ،لى ألفتعطي  ثالثة أفعال مضارعة ينتهي كل منها بهمزة ع ـــــــ

 .إلى ألف االثنين في جمل مفيدة توظف ثالثة أفعال مضارعة تنتهي بهمزة على ألف مسنودة ــــــــــ

تطبق قواعد ألف التثنية وألف االثنين في كتابة موضوٍع مترابٍط حول )األذن وسيلة اإلنسان لسماع  ـــــــ

، ي جسم اإلنسان، أهميتها،  طرق المحافظة عليها( مستعينا باألفكار اآلتية: وظيفة األذن فحوله ما

 .شكر اهلل على نعمه

 .مبعثرة لتكَون نصـ ا مترابطـ ا ـ تستخدم عالمات الترقيم المناسبة في ترتيب جملـــــــ
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 جدول المواصفات

 / األهدافالمحتوى تذكر فهم تطبيق المجموع

 لقراءة )العين معجزة في الخلق(ا 6 11 7 34

 القواعد )األفعال الخمسة ( 2 1 11 15

 المحفوظات )صنع ربي ( 4 7 3 12

 الكتابة )ألف االثنين وألف التثنية( 4 1 2 14

 جموع الكلي الم 17 31 32 66
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 االختبار التحصيلي 

 :تعليمات االختبار

 :عزيزتي الطالبة

، واحد منها فقط أبدال ، ولكل فقرة أربعةار من متعددختين نوع االفقرة م ( 61)لف هذا االختبار من يتأ

المرفقة أمام رقم الفقرة وتحت الحرف الدال  في ورقة اإلجابة( ×) سوى وضع إشارة ، فما عليك  صحيح

 : ذلك على مثال يأتيعلى اإلجابة الصحيحة ، وفيما 

 (:في الخلق العين معجزةنوع نص )

 .أ . علمي

 .ب .علمي تاريخي

 .ميج . تاريخي عل

 .د . أدبي تاريخي

رقة اإلجابة المرفقة تحت ( في و X. فالمطلوب وضع اشارة )جابة الصحيحة لهذه الفقرة هي )أ(فاإل
 .إليهالذي يشير  أ( أمام الرقمالحرف )

 الباحثة             

 الرا حسن خشاشنة

5102            
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 االختبار التحصيلي
 الصف السابع اتلبالط

 مادة اللغة العربيةفي 
 الوحدة الرابعة / العين معجزة في الخلق

 
 .......الشعبة : ............  .....االسم : ...............

 .............المدرسة : ....

 قة .( دقي42الزمن المخصص لإلجابة عن االختبار )

 : في نموذج اإلجابة (×إشارة )مالحظة:  أجيبي عن جميع الفقرات بوضع 

 ـ الجملة التي تتحدث عن حركة العين وحركة إنسان العين هي :  0

 . رأ . هي مستودع الس

 .لعين حركة إنسان العين سعة وضيقاب . وأعجب من حركة ا

 . ين تتفلطح تارة وتتقلص تارة أخرىج . عدسة الع

 . حركة إنسان العين مع حركة العدسةد . تأمل االنسجام في 

 :نلعيليست من أجزاء ا تيةآلجزاء اواحد من األ.  5
 .أ . المحجر
 .ب . البؤبؤ
 .ج . العدسة

 . د. الحجاب الحاجز
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 : تي تدل على الفكرة الرئيسة لنص )العين معجزة في الخلق( هيالجملة ال . 3
 .أ . أجمل األحياء اإلنسان

ن تعجب لشيء فاعجب للشبكية  .ب . وا 
 . . لعل أجمل ما في اإلنسان عيناه ج

 .سكن في تجويف في الجمجمةكرة صغيرة تد .إنها 
 :ليس من أوزان األفعال الخمسة تيةـ واحد من األوزان اآل.  4

 .أ . يفعالن
 .ب . تفعلين
 .ج . يفعلون
 .د . مفاعيل

 : . عالمة رفع األفعال الخمسة هي 2
 . أ . األلف

 . ب . ثبوت النون
 . ج . حذف النون

 . د . الواو
 : عال الخمسة همف. فاعل كل فعل من األ 6

 . ين، واو الجماعة، ياء المخاطبةأ . ألف االثن
 . ألف االثنين، النون، الياء ب .

 .ج . الياء، النو ، الواو
 . د . األلف، التاء، الواو

 : قائل قصيدة )صنع ربي( هو . 7
 .أ . ابراهيم طوقان

 .ب . صالح القرواني
 .ج. حسني فريز
 .د . أحمد شوقي
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 :دة األرض وفرحها بنزول المطر " هوي يدل على " سعا. البيت الذ 8
 .ق * يحنّ  إلى زهر الغصون وللقضبأ . وأّن خرير الماء أّنة عاش

ن أجدبت يوما تئن من الجدبب . وأرض قد اهتزت من الغيث وازده  .ت * وا 
 .بات وفي التربج . وأرى الحب منقوشا على كل صفحة * من الكون حتى في الن

 .ر  * وتقبيل أوراق وزهر مع العشبجار وتغريد طائد . تعانق أش
 : التي وردت في قصيدة " صنع ربي " . األلوان 9

 . أ . األبيض واألصفر
 . ب . األبيض واألزرق
 . ج . األصفر واألخضر
 . د . األصفر واألزرق

 : . نوع الفعل )أَلجُأ(  من حيث الزمن 01
 . فعل ماض أ .

 . ب . فعل مضارع
 .رج . فعل أم

 .  د . من األفعال الخمسة
 : . الكتابة الصحيحة للفعل )تهيأ( بعد إسناده إلى ألف االثنين هي 00

 . أ . تهيأا
 . ب . تهياا
 . ج . تهيآ
 . د . تهيآن

 : هي جأ ( بعد إسنادها إلى ألف التثنية. الكتابة الصحيحة لكلمة ) مل 05
 . أ . ملجأا

 . ب . ملجآن
 . ج . ملجأان
 .د . ملجا
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 ::المعنى الذي يوضح داللة كلمة )شواظ( هو . 03

 .اللهب الدخان لهأ . 

 .النار ال دخان لهاب.

 .النار شديدة اللهبج .

 الدفعات من المطر.د . 

 : تعني " وتعددها الهائل" ( في جملة ـ كلمة )هائل 04

 .يلعظيم وطو أ . 
 . صغير وعظيمب . 
 .طويل وضخمج . 
 .عظيم وكبيرد. 
 : )الترجمان( هو كلمة نى الذي يوضحالمع . 02

 .أ . المفسر
 . حققب . الم

 .ج . المقرئ
 .د . الميسر

 : كيميائية( تعني)ـ كلمة  06
 .تحليلهاو أ . تركيب العناصر 

 .ب . أنواع العناصر وخصائصها
 .ناصر وألوانهاج . أشكال الع

 أحجام العناصر وتفاعلها . د . 
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 : والغضروف( هـ المعنى الذي يفسر كلمة ) 07
 .أ . العظم اللين
 .تب . العضال
 .ج . الفقرات
 . د . العظام

 : وـــ كما ورد في النص هالسبب الذي يجعل العين تتحرك حركة سريعة وهي في محجرها.08
 .يأ . لتتبع مقدار الضوء وبعد الجسم المرئ

 .ن يمين وشمال دون جهد يذكرعب . لتتبع المرئيات 
 .نمن غسل العيج . لتمكين الدموع 

 .ا من األتربةد . لتحمي العين وتقيه
 ( في الخلقالعين معجزة حسب ما ورد في نص ) السبب الذي يثير قرائح الشعراء . 09
 : هو

 .أ . جمال األهداب
 .ب . انطباق الجفون
 .ج . عدسة العين
 .د . إنسان العين

 : ل سعة إنسان العين يتسع ويضيق هو. السبب الذي يجع51
 . األتربة والغبارأ . 

 .الضوء وبعد الجسم ب . مقدار
 .ج . الحركة الخاطفة

 .د . الجهد الكبير
 
 
 
 
 



88 
 

( )ترسل العين شآبيب من عطف وحنان.الجملة التي توضح الصورة الفنية في جملة  50
 : هي
 .شبه العين بالعطف والحنان والشآبيب بالمطر القويأ . 
 .شآبيب بالعطف والحنانلهيب له والشبه العين بالنار ال ب . 
 .بالعطف والحنان والشآبيب بالمطر شبه العينج . 
 .بالعطف والحنانشبه نظرات العين بالدفعات من المطر وشبه الدفعات من المطر د . 
 : ين تعّبر عما يجول في النفس " هو. معنى كلمة ) تعّبر( في جملة " الع 55

 . أ . تقطع
 .ب . توّضح
 .ج . تكتب
  .د . تسيطر

 : بمعنى )حال االنسان من خير أو شر( هي( التي توضح كلمة)ُخُلق   . الجملة 53
 .أ . العين معجزة في الخلق
 . ب . أنت ذو خلق رفيع

 . ج .  خلق الثوب
 . د . شاهدت سحابة خلقة في السماء

 : جملة التي تحمل معنى البيت اآلتي. ال 54
 : السهام؟ هينها وفي األهداب ضعف وانكسار      فكيف تميتنا م

 .العين جماال يثير قرائح الشعراء أ . األهداب تزيد
 .هداب تضعف العين وتزيد انكسارهاب . األ
 .هداب هي سبب إصابة العين بالسهامج . األ

 د . األهداب تصيب االنسان بالعين.  
 ( هي: . المعنى الذي يوضح كلمة )تقيها( في جملة )تقيها األتربة52

 . هاأ . تتضمن
 . ب .تحميها

 .ج . تعطف عليها
 . د . تحن عليها 
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 :الكلمة التي تدل على مرادف كلمة )سريعة(.  56
 .أ . قوية

 . ب .بطيئة
 ج . واضحة.

 ..خاطفةد
 : . محجر العين هو 57

 أ . المكان الواسع.
 . ب . المكان الضيق
 . ج . المكان المخفي
 . د . المكان المحّجر

 : تخدمي العدسات  )العدسات الالصقة( ألنهاس. يفضل معظم األشخاص م 58
 . أ . أكثر راحة

 .ب .  تعطيهم رؤية أفضل
 .ج . أكثر سالمة

 . لد . توفر لهم في الما
 : ناتجة عن إهمال نظافة العدسات هي. من المشكالت ال 59

 . أ . قرحة القرنية
 . ب . قرحة المعدة
 . أسج . ألم في الر 

 د . اضطرابات في المعدة.
 الغيث( في قول الشاعر : وأرض قد اهتزت من . المعنى الذي يفسر كلمة )الغيث13

 :وازدهت هو
 .أ . اسم علم مذكر

 . ب . المطر
 .ج . الغيوم
 . د . الدخان
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 :. معنى كلمة )خرير( هو 30
 .أ . صوت الماء

 ب . صوت الشجر. 
 . ج .صوت األفعى
 .د . صوت الحمام

 : )صنع ربي( هي . من األفكار الرئيسة لقصيدة35
 .وتناسقها من قدرة الخالق وفضله أ . تناغم الطبيعة

 .مال األشجار وتناسقها في الحدائقب . ج
 .أنواع الكائنات الحية في الحدائق ج .

 . د . خصائص الطبيعة
 : فنية. واحدة من األبيات اآلتية تتضمن صورة  33

 .ن الصمت من العـــ  الـــحبقنت أأ . إذا نظرت عيــناي في الكون صــامتا     تي
 .يــــجمع الــــرّي واألكـــــالب . لـــــه حوله ما يــــشتهي من فــــــواكـــــه     وحـــب وعـــــيش 
 .هــــر الـــغصـــون وللــقضـــبج . وأّن خــــــريـــر المــــــــاء أنـــــــّـة عـــــاشـــــق     يحـــّن إلى ز 

 .ـــــــط بالــــــفنن األعـــلىقى بروض بــــلبـــالن فــــــــــواحــــــــــــد      له قفص قد نـــــيــــد . تـــال
 : ن األصفر واألخضر في البيت اآلتي. داللة اللو 34

 وتصفّر أوراق لفقد ثمارها             وتخضّر في فصل الربيع من القرب  هي :

 .ر: العشباألخضأ . األصفر: الشمس، 

 .األخضر: النماءب . األصفر: المرض،

 األخضر: العشب .ج . األصفر: التفاح، 

 .، األخضر: الغصوند . األصفر: المرض
 :  يد المناسب للنص الشعري )صنع ربي( هو. العنوان الجد 32
 .ام الربيعأ . أي

 ب . الفالح واألرض. 
 . ج . تناغم الطبيعة
 . د . الفصول األربعة
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 :  ادف كلمة )تئن(. مر  36
 .أ . تمرض
 .ب . تتألم
 . ج . تبك

 د . تصرخ . 
 : ( يعني. مرادف تركيب )العج الحب 37

 . أ . الهوى المحرق
 .ب . الحقد

 . ج . التواضع
 .د. السعادة

 : م أو احمرار في عينيِك فعليِك أنإذا شعرِت بأل . 88
 .مسكنا دواء   أ . تتناولي

 .ب . تستخدمين قطرة معقمة
 .. تلجئين الستشارة الطبيب ج

 د. تمسحينها باستخدام المناديل.

:  " فما هذه العين التي تحمل هذه االسرار كلها" تيةعالمة الترقيم المناسبة في نهاية الجملة اآل.39
 هي: 

 .(؟)  أ .

 .(!)ب . 

 .(:) ج .

 .(.)د . 
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ن تعجب  . عالمات الوقف المناسبة لملء الفراغ في العبارة اآلتية على 41 الترتيب " وا 
لشيء فاعجب للشبكية )  ( وهي طبقة رقيقة ذات مساحة محدودة )   ( كيف حوت ذلك 

 الحشد من ماليين الخاليا )   (
 . أ .  ) . ( ) ، ( ) ؛ (
 . ب . ) ! ( ) ؛ ( ) . (
 .ج . ) ؟ ( ) : ( ) . (
 .د . ) ؛ ( ) ، ( ) . (

 همزة وصل( هي:. واحدة من الكلمات اآلتية همزتها ) 40
 أ . انسان .
 . ب . انظر  
 . ج . اشرافٌ 
 . د . اخرى

 : ( هي همزة. همزة  كلمة )انسجام45
 . أ .  وصل

 . ب . متوسطة
 .ج .  متطرفة

 .د . قطع
 : عبارة التي تنتهي بعالمة تعجب هي. ال 43

 .أ . هل شعرت بشيء من هذا كله
 . وع بعمل ال يقوم به غيرهختص كل نب . انظر كيف تمايزت خاليا الشبكية فا

 .. وهي حركة ال يشعر بها االنسان ج
 . ائية تحدث في عينيك بسرعة خياليةد . هناك مئات العمليات الكيمي

 :ة ُكتبت فيها الهمزة بصورة خاطئة. واحدة من الكلمات اآلتي44
 .أ . الجزء
 . ب . تأمل
 . ج . شئ

 ..قرائحد
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 ( جفن، خلية، إحساس، عصب)لى الترتيب ع تيةـ الجمع الصحيح للكلمات اآل 42
 .بجفون ، خاليا ، إحساسون ، أعصا أ .

 .ب . جفنات ، خاليا ، أحاسيس ، أعصاب
 .فون ، خاليا ، أحاسيس ، أعصابج .ج

 .عصبياتد . جفون ، خاليا ، أحاسيس ،
 (  . واحد فقط من الفروع اآلتية تمثل أضدادا للكلمات: ) ترّغب، إرادي، شاردة، تتقلص46
 . هب ، ال إرادي ، ذاهبة ، تتفلطحأ. ترّ 

 .رحب ، ال إرادي ، واردة ، تتفلطحب . ت
 .واردة ، تتفلطحج . تّرهب ، ال إرادي ، 

 .تّرهب ، عزيمة ، واردة ، تتفلطح د .
 : السلعة ؟( تبخسان إعراب كلمة )تبخسان( في جملة )ما لكماـ  47
 .ل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمةفعأ . 
 .األلفوعالمة رفعه  فعل مضارع مرفوعب . 
 .فعل ماض مبني على الفتحج . 
 . بثبوت النون فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعهد . 
جون، تشكرون على أنتم، أيها الخريلخمسة الوارد في الجملة اآلتية ). فعل األفعال ا48

 جدكم واجتهادكم( هو:
 .أ . جدكم

 . ب . اجتهادكم
 . ج . تشكرون

 .لخريجوند . ا
 . واحد من األفعال اآلتية اتصلت به واو الجماعة :  49

 .أ . يدعو
 .ب . يتعرضون

 . نرجوج . 
 .د . تكتبان

 



94 
 

 :ا تكتبان تقريرا عن أمراض العيون( هوأنتم. الفاعل في جملة ) 21
 أ . أنتما. 

 .ب . األلف في تكتبان
 .ج . أنت في أنتما

 .د . تقريرا
الضمير أنِت تصبح  ( إلىأنتَ  تحترم العامل )في جملة  ر أنتَ . إذا استبدلنا الضمي 20

 : الجملة كاآلتي
 . أنت  تحترمي العاملأ . 

 .ب .أنت  تحترم  العاملة
 . ج . أنت  تحترمين العام

 د . أنتي تحترمين العامل. 
 : ة اآلتية ) ....... تغنون للحرية( هو.الضمير المناسب لملء الفراغ في الجمل 25
 .نتَ أ . أ

 . ب . أنتما
 . ج .أنت  
 د . أنتم.

 . عند تحويل الفعل )يعّلم( إلى األفعال الخمسة يصبح :  23
 . أ . يعّلمون

 . ب . معّلمون
 . ج . معّلمان
 .د . معّلمات

 :فعال من األفعال الخمسة التحتوي. واحدة من الجمل اآلتية  24
 . العامالن المخلصان يتقنان عملهماأ ـ 

 . المظلوم الستعادة حقه من الظالم العادلون يساندونب . القضاة 
 .تفنين زهرة شبابك في تربية النشءج . أنت ، أيتها المعلمة ، إنك حقا 

 .لغني يعين المؤمن الفقير بالصدقةد . المؤمن ا
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 : واحدة فقط من الجمل اآلتية صحيحة. 22
 . موظفون ينطلقان إلى عملهم مبكرينأ . ال

 . عرضون لألخطار كي ينقلوا الحقيقةب . الصحفيون يت
 . لة الخطر بإذن اهللج . المريضتان تتجاوزا حا

 . ي الجنود الساهرين على أمن الوطند . أنت  تقّدر 
إلى الحكمة في الصحيحة لملء الفراغ في جملة " العاقالن .........  تابة اإلمالئيةـ الك 26

 : حل مشكالتهما " هي
 .أ . يلجآن

 .ب . يلجأان
 .ج . يلجاءان
 .د . يلجآان

 : كتبت بطريقة غير صحيحة تيةـ واحدة من الكلمات اآل 27
 .أ . تعبأا

 .ب . ملجآن
 .ج . امألا
 .د . هنآ

 : ( عند تثنيتها. الكتابة الصحيحة لكلمة)مبدأ 28
 . أ . مبدأان

 . ب . مبدءان
 . ج . مبدآن
 .د . مبدئان

 : ثنين يصبح الفعلكافأ( مع ألف اال . عند إسناد الفعل )ت 29
 .أ .  تكافأا
 . افأانب . تك

 . ج . تكافآ
 .د . تكافئا
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 . الترتيب الصحيح للجمل اآلتية لتكون فقرة مترابطة: 61
 .ب( ومالحظة مواضع الضوء منك ليال)أ( جلوسك معتدال عند القراءة والكتابة . )

 .راءة والكتابةالمعينة له على الق)ج( ومن وسائل محافظتك على عينيك. )د( وهي 
 . ، واالستمتاع بمناظرها الجميلها)ه( العين وسيلة االنسان إلى رؤية الدنيا وبهجت

 .على الكتاب من ناحية كتفك اليسرى)و( حيث يقع النور 
 أ . )ه( )د( )ج( )أ( )ب( )و(. 
 ب . )ه( )د( )و( )أ( )ب( )ج(. 
 ج . )أ( )د( )ج( )ه( )ب( )و(.

 .)و( د . )ه( )ب( )ج( )أ( )د(
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 جابة الصحيحة فيما يأتي:يدل على اإلسفل الحرف الذي أ (xشارة )إضعي 
رقم 
 الفقرة

رقم  بدائل االجابة
 الفقرة

 بدائل االجابة
 د ج ب أ د ج ب أ

0. 
 

x   30. x 
 

  
5.    x 35. x    
3.   x  33.   x  
4.    x 34.  x   
2.  x   32.   x  
6. x    36.  x   
7.  x   37. x    
8.  x   38   x  
9.  

 
x  39. x    

01.  x   41.    X 
00. x    40.  x   
05.  x   45. x    
03.  x   43.  x   
04.    x 44.   x  
02. x    42.   x  
06. x    46.   x  
07. x    47.    X 
08.  x   48.   x  
09. x    49.  x   
51.  x   21.  x   
50.    x 20.   x  
55.  x   25.    X 
53.  x   23. x    
54. x    24.    X 
52.  x   22.  x   
56.    x 26.  x   
57.  x   27.    X 
58. x    28.   x  
59. x    29. x    
31.  x   61. x    
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 (5ملحق )

 الدراسي للتحصيلمقياس الدافعية 
 األستاذ / الدكتور .....................................................   حفظه اهلل 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 أسلوبي انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة تهدف إلى "استخدام  تقوم الباحثة بإجراء دراسة 

من أساليب التعلم الخبراتي في تدريس اللغة العربية للصف السابع االساسي بمدينة عّمان، عليها 

رق مناه  وط/ تخصص،التربية على درجة الماجستيرفي وذلك للحصول"وأثرهمافي التحصيل والدافعية 

ة ( من الوحدالعين معجزة في الخلق. وتتناول هذه الدراسة وحدة )تدريس، من جامعة الشرق األوسط

ان/ م في محافظة عمّ 3115/3116للعام  السابع( للصف )الفصل األول لغة العربيةال في مادة الرابعة

 لواء الجامعة. 

 ( فقرة.25للدافعية، ويتكون المقياس من ) 3111ني مقياس الريماوي تبوعملت الباحثة على 

بداء آرائكم حولاالطالع على االختبب التكرميرجى     ه.ار التحصيلي،  وا 

الذي سيكون له  وتتقدم الباحثة لسيادتكم بجزيل الشكر على ما ستبذلونه من جهد في هذا المجال   

وحده  وليالتوفيق نجاز هذه الدراسة، واإلسهام في تحسين تدريس العلوم وتطويره، واهلل إاألثر الفعال في 

 والسداد. 

 الباحثة                                                                            
 الرا حسن فارع خشاشنه

5102         
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 يمبسم اهلل الرحمن الرح

 قياس الدافعيةم

 لمدرسة : ..............اسم ا ة : ................    اسم الطالب

 التعليمات :........التاريخ : .........   .......        الصف : ..........  

 عزيزتي الطالبة :  

ي قف اإلفتراضية لو وضعت في أي منها فمن المتوقع منك أن تعايشاأمامك مجموعة من المو    

. المطلوب منك أن تحددي أي الخبرات الناتجة عن هذا الموقف خبرات وجدانية أو سلوكية معينة

سبة لها في الخانة المنا ( ×إشارة ) من خالل وضع. حالتك من بين أربع خبرات متوقعة تصدق عن

، إنما اإلجابة أخرى خاطئة، مع العلم أنه ليس هناك إجابة صحيحة و في ورقة اإلجابة المرفقة

. واعلمي أن ماتدونينه من هي التي تعبر بصدق عن حالتك أنت. فكوني صادقة مع نفسك الصحيحة

 .يستخدم إال ألغراض البحث العلمي إجابات ال

 التوفيق أرجو لكِ 

 

 الباحثة       

 الرا حسن فارع خشاشنة

5102 

 



100 
 

 فقرات القياس : 

 :ز هذه المهمةانجا  و المعلمة باستكتشاف أهداف الدرس القادم   يـ عندما تكلفن0

 .تحضير الدرس القادمأ ـ أحرص بقوة على 

 .تحضير الدرس القادمب ـ أحرص على 

 . تحضير الدرس القادمج ـ أحاول 

 .أهمل تحضير الدرس القادمد ـ 

 : غير قادرة على استيعاب ما أذاكرهـ عندما أشعر أنني  5

 لالستيعاب. أ ـ ابذل مزيدا من الجهد 

 .هد الستيعاب ما أذاكرهذل بعض الجأبب ـ 

 .الستيعاب ما أذاكره أتجنب بذل أي جهدج ـ 

 .ها لم تشرح لنا المادة شرحا جيداد ـ ألوم المعلمة ألن

 : صفية عن وازع من ضميري كلما شعرتال أنماط سلوكي ـ كلما صدرت 3

 . مع األنشطة الصفية قويأ ـ  باندماج 

 .مع األنشطة الصفيةقليل ب ـ باندماج 

 .االندماج مع األنشطة الصفيةبمحاولة ج ـ 

 .مع األنشطة الصفية . بتجنب االندماجد
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مشاركة في األنشطة الصفية ـ إن إعالن المعلمة عن تخصيص نسبة مئوية من العالمة الكلية لل 4
 : يجعلني

 .الصفيةأ ـ أبذل قصارى جهدي للمشاركة في األنشطة

 . ة الصفيةاألنشطاألنشطة  يب ـ أحرص على المشاركة ف

 .الصفيةج ـ أحاول المشاركة في األنشطة 

 . الصفية في األنشطة أتجنب المشاركةد ـ 

 : ق االنتباه التي استخدمها يجعلنيـ إن وعيي بطر 2

 .في محاولة إدراك ما انتبهت إليهبدرجة كبيرة أ ـ أجهد نفسي 

 .محاولة إدراك ما انتبهت إليهب ـ أجهد نفسي في 

 . ما انتبهت إليه ج ـ أحاول إدراك

 .ما انتبه إليهأتجنب إدراك د ـ 

 : ضه علي المعلمة من مشكالت تجعلنيـ إن إحساسي بقدرتي على حل ما تعر  6

 . بدرجة كبيرةمع البيئة الصفية  أتكيفأ ـ 

 .بدرجة متوسطةمع البيئة الصفيةأتكيف ب 

 . بدرجة قليلة ج ـ أحاول التكيف مع البيئة الصفية

 .لبيئة الصفيةاتكيف مع ال تجنبد ـ أ
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 : ذاكرتي من معلومات منظمة يجعلني ـ إن اإلعتقاد بأن النجاح والفشل مرتبط بما في 7

 .أعتمد كثيرا على ذاكرتيأـ 

 . حاول تنشيط ذاكرتيب ـ أ

 .أحاول تحقيق النجاح وتجنب الفشل ج ـ

 .تحقيق النجاح وتجنب الفشل مجرد د ـ أتمنى

 : القادم من الكتاب ومحاولة فهمها لمة بقراءة أهداف الدرسـ عندما تكلفنا المع 8

 .أ ـ أصر على فهم هذه االهداف

 . ناول فهم هذه االهداف بقدر اإلمكاب ـ أح

 . د أول محاولة فاشلة لفهم االهدافج ـ أتوقف عن القراءة بع

 .فهم هذه األهداف أتجنب محاولةد ـ 

 : جبات بيتيةما هو مطلوب مني من واـ عندما ال أنجز  9

 .ألوم نفسي بشدة على هذا التقصير أ ـ

 .ب ـ ألوم نفسي على هذا التقصير

 . رلنفسي عن هذا التقصي بحث عذراج ـ أ

 .عذار لنفسي عن هذا التقصيراأل أحاول إيجادد ـ 

ـ كلما فكرت في استغالل جهد غيري ألحصل على درجة أعلى وتراجعت بفعل استنكاري الستغالل  01
 : جهود الغير أشعر أن لدي

 . عتماد على نفسي في إنجاز واجباتيأـ عزيمة أقوى لإل

 .عتماد على نفسي في إنجاز واجباتيب ـ إرادة متوسطة لإل
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 . واجباتيعتماد على نفسي في إنجاز ج ـ الرغبة في اإل

 .عتماد على نفسي في إنجاز واجباتيد ـ الميل البسيط لإل

 : أسئلة الطلبة برحابة صدر يجعلني ـ إن حرص المعلمة على اإلجابة عن 00

 .طرح أسئلتي أصر بشدة علىأ ـ 

 .لي من أسئلة أحرص على طرح ما يعنّ ب ـ 

 .المشاركة في طرح االسئلةاهتم بج ـ 

 . رح األسئلةالمشاركة في طأتجنب د ـ 

 : اب ما يصلني من معلومات يسهل عليـ  إن وعيي بالطريقة التي استخدمتها الستيع 05

 . في التعامل مع المواقف المختلفة أ ـ تنويع طرق االستيعاب

 . ـ االكتفاء بتلك الطريقة الناجحةب 

 .ولة التمسك بتلك الطريقة الناجحةج ـ محا

 . ـ التخلي عن تلك الطريقة أحيانا د

 :ي من معلومات بسهولة يدفع بي إلىـ إن شعوري بقدرتي على استرجاع ما لد 03

 . إلندماج القوي في األنشطة الصفيةأ ـ ا

 .اإلندماج  في بعض األنشطة الصفيةب ـ 

 .ج ـ المشاركة في األنشطة الصفية

 . كة أحيانا في بعض األنشطة الصفيةالمشار ندرة د ـ 
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قدرة على حل المشكالت مرتبطة بمقدرتي على إدراك المشكلة من ـ إن اإلعتقاد بأن الم 04
 :ذات العالقة من جهة أخرى يجعلني جهة واسترجاع المعلومات

 .اإلدراك واالسترجاع لدي مقدرتيأ ـ أصمم بقوة على تنمية 

 .يإلدراك واالسترجاع لدمقدرتي اب ـ أصمم على تنمية 

 .اع لدياإلدراك واالسترجمقدرتي ج ـ أحاول تنمية 

 .اإلدراك واالسترجاع لديمقدرتي د ـ أتمنى تنمية 

 : درس على السبورة في بداية كل حصةـ عندما تكتب المعلمة أهداف ال 02

 .أندم  مع شرح المعلمة طوال الحصةأ ـ 

 . ب ـ أحاول المشاركة في الحصة

 . ج ـ أرغب في المشاركة في الحصة

 . د ـ أتمنى لو أشارك في الحصة

 : أثناء الحصة في ندما أشعر بتشتت انتباهيـ ع 06

 .يأ ـ أحاول جاهدة استعادة انتباه

 .استعادة انتباهي أحيانا ب ـ أحاول

 .ج ـ أتمنى استعادة انتباهي

 . ي الطالبات مسؤولية تشتت انتباهيد ـ أحّمل زميالت
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ولكن أمتنع  دعاء المرضإيخطر في بالي أن أبرر غيابي ب ،ـ عندما أتغيب عن المدرسة 07
 : يمة الصدق التي أقدرها أشعر أن لدعن ذلك بفعل قي

 . في الذهاب إلى المدرسة قويةأ ـ رغبة 

 . في الذهاب إلى المدرسة عادية ب ـ رغبة

 . ذهاب إلى المدرسةلل بعض الميلج ـ 

 . د ـ آمل في الذهاب إلى المدرسة

أثناء الحصة  يشجعني  في تهاإن حرص المعلمة على تنمية الثقة  بالنفس لدى طلب ـ 08
 : على

 . في األنشطة الصفيةأشارك بقوة أ ـ 

 .الصفية األنشطة أشارك أحيانا فيب ـ 

 .  في تلك األنشطة بالمشاركة أهتمج ـ 

 .في األنشطة الصفية أتجنب المشاركةد ـ 

 ـ إن وعيي بطرق تحديد المشكلة التي انتبهت إليها يجعلني :  09

 . لمتابعة الخطوة التالية في حلهاالية جدا تحمس بدرجة عأ ـ أ

 .الخطوة التالية في حلها بدرجة عالية لمتابعةب ـ أتحمس 

 . متابعة الخطوة التالية في حلهاأتحمس بدرجة قليلة لج ـ 

 .متابعة الخطوة التالية في حلهافتقد الحماسة لد ـ أ

 :مة من معلومات تجعلنيعلينا المعلعلى استيعاب ما تلقيه  بمقدرتي ـ إن قناعتي 51

 .ك مشاركة فاعلة في إثارة األسئلةأ ـ أشار 

 .ب ـ أشارك في طرح بعض األسئلة
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 .ج ـ أحاول طرح بعض األسئلة

 .لطرح أسئلة أفتقد الحماسةد ـ 

في البرنامج  قدرتي على استيعاب ما تشرحه المعلمة من معلوماتمـ إن االعتقاد بأن  50
 :تي على االنتباه يجعلنيقدر ممرده إلى ضعف التدريبي 

 . قدرة على االنتباهمأ ـ أندم  بقوة في أي برنام  تدريبي يهدف إلى تنمية ال

 .قدرة على االنتباهمب ـ أندم   في أي برنام  تدريبي يهدف إلى تنمية ال

 .درة على االنتباهقمج ـ أحاول االلتحاق باي برنام  تدريبي يهدف إلى تنمية ال

 . قدرة على االنتباهمتحاق بأي برنام  تدريبي يهدف إلى تنمية الد ـ أميل إلى االل

 :درس على السبورة في بداية كل حصةـ عندما تشرح لنا المعلمة أهداف ال 55

 .ير كيف تحقق المعلمة هذه األهدافأ ـ أتابع بنشاط كب

 .تحقق هذه األهداف وهي بدرجة متوسطة ب ـ أتابع المعلمة

 .علمة وهي تحقق هذه األهدافعة المج ـ أرغب في متاب

 .المعلمة وهي تحقق هذه األهداف أهمل متابعةد ـ 

 : ـ عندما أفشل في امتحان ما 53

 . ن أكتشف الخطأ في عمليتي العقليةأ ـ يهمني جدا أ

 .استكشف الخطأ في عمليتي العقلية ب ـ يهمني أن

 . معرفة الخطأ في عمليتي العقلية ج ـ أرغب في

 .مة على صعوبة أسئلة االمتحانلمعلد ـ ألوم ا
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ر ـ كلما سنحت لي فرصة الغش في االمتحان وامتنعت عن فعله ألنني أمينة مع نفسي أشع 54
 :أن الطريق إلى النجاح تتمثل في

 .أ ـ الجد واالجتهاد

 . ب ـ بذل جهد معقول

 . ولج ـ محاولة بذل جهد معق

 .تجنب محاولة أي جهدد ـ 

الفرصة على بعض الطالبات اللواتي يدعين المرض كعذر للتهرب من ـ إن تفويت المعلمة  52
 : ها على أن يؤدين االمتحان يجعلنياالمتحان بإصرار 

 . أحرف النظر عن التفكير في التغيب عن جميع االمتحاناتأ ـ 

 .أحرف النظر عن التفكير في التغيب عن جميع االمتحاناتب ـ 

 . ب عن االمتحاناتغيج ـ أحاول البحث عن أعذار أخرى للت

 . همل موضوع االعذار مع عدم اإلكتراث بحضور االمتحاناتد ـ أ

 : خرين المعلومات في ذاكرتي تجعلنيـ إن وعيي بطرق ت 56

 . أ ـ أتحمس بشدة لتنويع تلك الطرق

 .قب ـ أتحمس لتنويع تلك الطر 

 . أحاول تنويع تلك الطرقج ـ 

 . فقط د ـ أكتفي بطريقة واحدة

 : يطلب مني من واجبات بيتيه تجعلنيقدرتي على أداء ما مثقتي في ـ إن  57

 .بقوة على واجباتي البيتية بإتقانأ ـ أحرص 

 .ـ أحرص على أداء واجباتي البيتيةب 
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 .ـ أرغب في أداء واجباتي البيتية ج

 . ل أداء واجباتي البيتيةد ـ أميل إلى تأجي

إلى إدارتي السيئة لوقتي  لدراسي  يعودـ إن االعتقاد بأن انخفاض مستوى تحصيلي ا 58
 : يجعلني

 .إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتيأ ـ أصر بقوة على 

 .يإعادة النظر في خطتي إلدارة وقت ب ـ ـ أصر على

 .ة وقتيج ـ ـ أحاول  إعادة النظر في خطتي إلدار 

 .إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتيد ـ ـ أرغب في  

 : ديد األهداف التي تحققت في الحصةلمعلمة أنها ستطلب منا تحـ عندما تخبرنا ا 59

 . هدي في استيعاب ما تقدمه المعلمةأ ـ أبذل كل ج

 . ب ـ أحاول فهم ما تقدمه المعلمة

 .ةقدمه المعلمتأحاول فهم معظم ما  ج ـ

 . ـ أحاول فهم بعض ما يقدمه المعلمد 

 : محدودةشاركتي في األنشطة الصفية ـ عندما أشعر أن م 31

 .أ ـ أحرص على مراجعة عمليات التفكير لدي

 .أحاول مراجعة عمليات التفكير لديب ـ 

 . أحاول مراجعة عمليات التفكير لديج ـ نادرا ما 

 .س التلقينية التي تتبعها المعلمةد ـ أبرز مشاركتي المحدودة بطريقة التدري
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لل على ما لدي من  ة بإتقان ألديواجباتي المدرسقوم بـ إن اعتقادي الشخصي بأن  أ 30
 : مهارات يجعلني

 .أ ـ أصر على تطوير أساليبي في أداء واجباتي المدرسية

 .من وقت آلخر ب ـ أطور أساليبي في أداء واجباتي المدرسية

 .ج ـ أميل إلى تطوير أساليبي في أداء واجباتي المدرسية

 . ساليبي في أداء واجباتي المدرسية. أتجنب تطوير أد 

 : باتي المدرسية بإتقان يدفعني إلىـ إن إحساسي بالراحة النفسية عندما أنجز واج 35

 . نجازأ ـ المحافظة بكل قوة على هذا المستوى من اإل

 .نجازعلى هذا المستوى من اإل بدرجة متوسطة ب ـ المحافظة

 .ذا المستوى من اإلنجازعلى هبدرجة قليلة ج ـ المحافظة 

 .من اإلنجازلى هذا المستوى المحافظة عتجنب د ـ 

 : متها في حل المشكالت يدفع بي إلىـ إن وعيي بطرق التفكير التي استخد 33

 .المستمر لما يصدر عني من قرارات أ ـ التقييم

 .ألحيان لما يصدر عني من قراراتب ـ التقييم في بعض ا

 .لة تقييم لما يصدر عني من قراراتج ـ محاو 

 .تقييم ما يصدر عني من قراراتعن  د ـ غض الطرف أحيانا

 : له من جهد في التعلم يدفع بي إلىقدرتي على توقع نواتج ما أبذمـ إن إحساسي ب 34

 . من الجهد لتحقيق هذه التوقعات امزيدبذل أ ـ 

 .على تحقيق هذه التوقعات الدائم اإلصراربذل ب ـ 
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 . لة العمل على تحقيق هذه التوقعاتج ـ محاو 

 .ل على تحقيق بعض هذه التوقعاتلعمد ـ محاولة ا

ـ إن االعتقاد بأن ضعف ذاكرتي للخبرات الحديثة مرده إلى عدم التعامل المتكررمع تلك  32
 المعلومات يفرض علي أن: 

 . هذه المعلومات بأكثر من طريقةأ ـ أتعامل مع 

 .مع هذه المعلومات بطريقة واحدة  ب ـ أتعامل

 . ماتأحاول التعامل مع هذه المعلو  ج ـ

 .في التعامل مع هذه المعلومات أفكر أحياناد ـ 
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 نموذج إجابة مقياس دافعية اإلنجاز

 ....المدرسة : ...........        السابع األساسي الصف:        ...اسم الطالبة : ..........

 ؟جابتك( في المربع الذي يمثل إ×يرجى وضع إشارة )

 الفقرة أ ب ج د
    1. 
    3. 
    2. 
    4. 
    5. 
    6. 
    7. 
    8. 
    2. 
    11. 
    11. 
    13. 
    12. 
    14. 
    15. 
    16. 
    17. 
    18. 
    12. 
    31. 
    31. 
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    33. 
    32. 
    34. 
    35. 
    36. 
    37. 
    38. 
    32. 
    21. 
    21. 
    23. 
    22. 
    24. 
    25. 
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 (3ملحق )

 أسماء المحكمين ألداة الدراسة

 مكان العمل الكلية االسم الرقم

 جامعة الشرق األوسط  كلية العلوم التربوية عبد الحافظ محمد سالمة دأ.  1

 سطجامعة الشرق األو  كلية العلوم التربوية أ.د عباس الشريفي 2

 جامعة الشرق األوسط  كلية العلوم التربوية أ.د غازي خليفة 3

 طامعة الشرق األوسج كلية العلوم التربوية محمود الحديدي د.أ 4

 جامعة الشرق األوسط  كلية العلوم التربوية حامد طالفحة د. أ  3

 الجامعة األردنية  كلية العلوم التربوية أ. د عدنان الشرفا 6

 الجامعة األردنية التربويةكلية العلوم  د. عاطف أبو حميد 7

 مدارس الرواد  مشرف تربوي  د. عزمي عمران 8

 مدارس الرواد لغة عربية  معلمة أفياء عبد اهلل دية المعلمة  9

 مدارس الرواد  لغة عربية ة شرفم المعلمة ميساء صويص 11
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 (4ملحق )

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي

 مل التمييزامع معامل الصعوبة الفقرة مل التمييزامع امل الصعوبةمع الفقرة
5 1.38 1.40 23 0.47 0.53 

3 0.40 1.43 32 0.50 0.33 

4 1.61 1.25 23 0.47 0.40 

2 1.65 1.21 23 0.37 0.33 

6 1.77 1.44 23 0.40 0.40 

7 1.41 1.41 27 0.43 0.47 

8 1.68 1.47 23 0.57 0.47 

9 1.64 1.27 23 0.57 0.88 

01 1.16 1.65 34 0.57 0.75 

00 1.43 1.39 41 0.60 0.75 

05 1.31 1.25 43 0.33 0.50 

03 1.66 1.20 42 0.57 0.47 

04 1.23 1.26 33 0.57 0.88 

02 1.47 1.46 33 0.57 0.75 

06 1.61 1.42 33 0.63 0.38 

07 0.80 1.49 37 0.60 0.75 

08 1.77 1.45 33 0.57 0.47 

09 1.47 0.30 33 0.57 0.88 

51 1.38 1.49 34 0.60 0.75 

50 1.22 1.37 51 0.67 0.75 

55 1.66 0.31 53 0.37 0.47 

53 1.61 0.30 32 0.60 0.75 

54 1.20 0.29 33 0.53 0.53 

52 1.20 1.60 33 0.40 0.40 

56 1.65 1.21 33 0.37 0.33 

57 0.37 0.33 37 0.37 0.47 

58 0.33 0.50 33 0.57 0.47 

59 0.57 0.75 33 0.47 0.53 

31 0.63 0.38 34 0.33 0.50 
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 (2ملحق)

 تحكيم الخطط التدريسية
 األستاذ / الدكتور .....................................................   حفظه اهلل 

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

 
أسلوبي انظر قبل أن تسمع وبناء الثقة والمحافظة إلى "استخدام تهدف  تقوم الباحثة بإجراء دراسة     

عليها من أساليب التعلم الخبراتي في تدريس اللغة العربية للصف السابع االساسي بمدينة عّمان، 

مناه  / تخصص ،التربية على درجة الماجستيرفي وذلك للحصول"في التحصيل والدافعية  وأثرهما

ولما عرف من قدرتكم وخبرتكم في التحكيم في الميدان . رق األوسطرق تدريس، من جامعة الشوط

 التربوي، وما نأمله فيكم من تعاون،فإني أضع بين أيديكم ما يأتي:

 .تدريسية بأسلوب انظر قبل أن تسمعـــــــــ الخطة ال

 .سلوب بناء الثقة والمحافظة عليهاــــــــــ الخطة التدريسية بأ

تكم قراءة التحضير قراءة سابرة، وكتابة مالحظاتكم حول الخطتين وكلي أمل من حضر       

، نجاز هذه الدراسةإاألثر الفعال في  اسيكون لهالتدريسيتين بدقة وموضوعية، والتي من المؤكد أنها 

وتتقدم الباحثة لسيادتكم بجزيل الشكر على ما ا. وتطويره لغة العربيةواإلسهام في تحسين تدريس ال

 لسداد.التوفيق وا ، واهلل وحده  وليجهد في هذا المجالذلونه من ستب

 الباحثة  

 الرا حسن فارع خشاشنه
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 حسب أسلوب انظر قبل أن تسمعالخطة التدريسية 
 نبذة مختصرة عن األسلوب :

من خالل إتاحة المعلم  هو األسلوب الذي يتطلب تقديم مفهوم جديد،أسلوب انظر قبل أن تسمع      

بخبرة جديدة قبل أن يسمعوا  همثم مرور من خالل عدة طرق،  النظر إلى الموضوعالفرصة للطلبة ب

حدث عندما ينهمكون بعملية التعلم، يويكون ذلك بتشجيعهم على تسجيل ذلك، ثم التأمل فيما عنه، 

دة عندما ويصبح الطلبة بعد ذلك مشاركين بحيوية ونشاط، ألنه يتم في هذه الحالة تقديمهم لمفاهيم جدي

ا ألنهم قد مروا من ، يستطيع المعلم إعطاء الطلبة حصة مجردة، نظر  مون باستخدامها فعال. وهنايقو 

 قبل بخبرات مع هذه المفاهيم مع معلمهم قبل الحصة المجردة.

في تدريسها،  وهو من أساليب التعلم  انظر قبل أن تسمعستتبع المعلمة أسلوب  مالحظة للمعلمة:

في حفظ المعلومة وفهمها وسرعة استرجاعها بعد مروره بخبرة،  قبل إعطائه  لمالخبراتي، الذي يساعدالمتع

. وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع مما يجعل فهمها أكثر سهولة ومتعةالحصة المجردة 

 في التدريس وهي: انظر قبل أن تسمع الخطوات الثالث اآلتية ألسلوب

 ن الطالبات االنتباه والتركيز لما يتم عرضه عليهن وتدوين النظر إلى الموضوع؛ إذ يتطلب األمر م

المالحظات منها، وفي الوقت ذاته يتطلب من المعلمة عرض مجموعة من الوسائل واألدوات 

 والمراجع على الطالبات .

 مرور بخبرة حقيقية، ويكون ذلك من خالل القراءة ونقاش المعلمة لمقرر كل مجموعة، وطرح ال

 .العمل، والتجول بين الطالبات للمساعدة، مع قيام المعلمة بعملية التقييم الدقيقة األسئلة وأوراق 
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  إعطاء حصة فعلية؛ ويتمثل بإعطاء المفهوم والمسميات والمعلومات الالزمة للدرس والطالبات

 . يسمعن ما ي لقى عليهن

 .الخطوات الثالث في الخطة التدريسية اآلتية وفيما يأتي توضيح لكل خطوة من
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 (6ملحق )

 نظر قبل أن تسمعتحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب ا

 اللقاء األول

 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة النظر إلى وبعد  ،سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية

 المطلوبة، قادرة على أن:

 تقرأ النص قراءة صامتة سريعة مقدرة الزمن الذي استغرقته .  -

 تقرأ النص قراءة جهرية معبرة مراعية الحركات . -

 تذكر عنوان الدرس . -

 رأ نص ) العين معجزة في الخلق ( قراءة جهرية معبرة مراعية أماكن الوقف.تق -

 تعدد أماكن الوقف في نص العين معجزة في الخلق. -

تقرأ الفقرة السابعة من نص )العين معجزة في الخلق ( مبينة نطق الوصل والقطع ونبرة التعجب في  -

 موضعه .

 تستنت  الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. -
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يظهر منها سوى  ، فاللى كتابة الهمزة )لكل شيء خالصةالجمل اآلتية قراءة معبرة منتبهة إ تقرأ -

،انظر إلى األهداب كيف تزيد العين ل إبداع الخالق الذي لم يفته شيء، وتأمذلك الجزء الصغير

 .تثير قرائح الشعراء(جماال 

 .الهمزة على الصورة التي هي عليهاتفسر سبب كتابة  -

، ؟لعين التي تحمل هذه االسرار كلها. )فما هذه اة مراعية التنغيم الصوتي المالئماآلتيتقرأ الجمل  -

 (31: "وفي أنفسكم أفال تبصرون "(.الذاريات )، قال تعالىت بشيء من هذا كله ؟فهل شعر 

 

 األدوات المستخدمة: 

ــ فيلم قصير عن العين.  ــ  ـ

ــمجسم للعين.  ــ ــ  ـ

ــ موسوعة علمية.  ــ ــ  ـ

ــبطاقات خاطفة.ــ   ـ

ــ عرض بوربوينت.  ـــ  ـ

ــ قلم تخطيط.  ــ ــ  ـ

ــ أوراق عمل.  ـــ  ـ

ــ كرتون ملون.  ــ  ـ

 األنشطة:

 فردية تنفذها كل طالبة على حدة. أنشطة -
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 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

لبات، مع إحضار مجسم للعين أمام الطا عين وأجزائها، ثم عرضعرض فيلم  أمام الطالبات عن ال     

بطاقات خاطفة على الطالبات تحمل كل بطاقة جملة عرض موسوعة علمية وعرضها أمام الطالبات، و 

النص تنتهي بنقطة وترسم النقطة بلون مخالف، وكذلك البطاقة الثانية تكتب عليها جملة أخرى  جمل من

)بوربوينت عن همزتي القطع عرض  ثماصلة، وترسم الفاصلة بلون مخالف،النص تحتوي على فجمل من 

ع ( دون التطرق لمسمياتهما من خالل عرض  كلمات في مجموعتين األولى كلمات تبدأ بهمزة قطوالوصل

 .عرض مجموعة جمل تعجبية على بطاقات ملونة وأخيرا ، والثانية كلمات تبدأ بهمزة وصل

 :يأتي وتقوم المعلمة بعد ذلك بما

ــ  تقسيم الطالبات في ثالث مجموعات ثم تعرض المعلمة فيلما عن العين وتركيبها، يليها عرض 1

مجسما للعين أمام طالبات الصف بأكمله، على أن تطلب المعلمة من الطالبات النظر بتمعن لكل ما 

على الورقة التي يعرض ثم الطلب من كل طالبة في المجموعة بتدوين المعلومات عن الفيديو والمجسم 

قامت المعلمة بتوزيعها في أثناء إعطاء التعليمات،مع التنبيه للطالبات بإمكانية تفحص المجسم عن قرب 

لتدوين وتسجيل معلومات أكثر واالستفادة من الموسوعة العلمية التي أحضرتها المعلمة كمرجع مساند 

 إلثراء معلومات الطالبات.
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لنص مكتوبة على بطاقة كرتونية  تنتهي بنقطة، وتكون النقطة بلون ــ عرض المعلمة  جمال  من ا 2

وتكون الفاصلة بلون مخالف، ثم تطلب  جمال أخرى من النص تحتوي فاصلة، مخالف، ثم تعرض

في أثناء نظر الطالبات لما  المعلمة من كل طالبة بتسجيل كل ما تستنتجه من العرض على بطاقة توزع

 .يعرض

بوربوينت لكلمات تبدأ بهمزة قطع وكلمات أخرى تبدأ بهمزة وصل في مجموعتين،  ـــ عرض المعلمة 3 

على أن تكون همزة الوصل بلون مختلف عن حروف الكلمة ذاتها، وكذلك همزة القطع تلون بلون مختلف 

عن حروف الكلمة ذاتها، ثم تعرض الكلمات ذاتها مرة أخرى، مع وضع حرف الواو قبل كل كلمة، على 

 كل طالبة بتسجيل ما تستنتجه من العرض على البطاقة ذاتها. أن تقوم

ـــ عرض المعل 4  مدون عليها جملة تنتهي بعالمة تعجب وتلون  مة بطاقة كرتون وتثبتها على السبورةـ

عالمة التعجب بلون مختلف، وتطلب منهن استنتاج الهدف من عرض البطاقة وتسجيله على البطاقة 

 نفسها التي وزعت عليهن.

ــ عرض المعلمة النص محوسبا على الطالبات ثم تطلب منهن قراءة النص قراءة صامتة. 5  ــ

 .لخبرةمرور باثانيًا: ال

 ذاتها مجموعاتال الطالبات بقىت. 

ــ تقوم المعلمة )بتمرير الطالبات بالخبرة ( للنق ــ  اط السابقة على التوالي كاآلتي:                     ــ
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ــ تطلب المع1 ــ لمة من طالبات كل مجموعة بمناقشة المعلومات بينهن، ثم قراءة المعلومات التي تم ــ

تدوينها عن الفيديو، ومجسم العين،واستعانتهن بالموسوعة العلمية أمام باقي المجموعات، وتتجول 

 المعلمة بين المجموعات لتقديم المساعدة وللتقييم الدقيق ألداء الطالبات.

ــ  2 ــ تحتاج إحدى عالمات الوقف ة جمل ورقة عمل تتضمن مجموعكل مجموعة  علىوزع المعلمة تـ

(، وتقوم الطالبات باختيار عالمة الوقف المناسبة لكل جملة، فضال عن كتابة ، الفاصلة)النقطة

جملة تنتهي بنقطة وجملة أخرى تحتوي فاصلة، دون التطرق لمسمياتها، وتتجول المعلمة بين 

 ة، وللتقييم الدقيق ألداء الطالبات. الطالبات لتقديم المساعد

ــ تقوم المعلمة بتوزيع ورقة عمل)أكثر تعقيدا( تحتوي جدوال فارغا مقسما إلى قسمين األول:  3 ــ ـ

كلمات تبدأ بهمزة وصل، والثاني: كلمات تبدأ بهمزة قطع، وبطاقات صغيرة مبعثرة ؛ تتضمن كل 

صل، والمطلوب من كل مجموعة تصنيف الكلمات بطاقة كلمة تبدأ بهمزة قطع وأخرى تبدأ بهمزة و 

 حسب الجدول،وتتجول المعلمة بين الطالبات لتقديم المساعدة، وللتقييم الدقيق ألداء الطالبات.

ــ توزع المعلمة على الطالبات بطاقة كرتونية؛ لكتابة جملة تنتهي بعالمة التعجب دون التطرق  4 ــ

 لتقديم المساعدة، وللتقييم الدقيق ألداء الطالبات.لمسماها، وتتجول المعلمة بين الطالبات 

ــ  5 تطلب المعلمة من بعض الطالبات قراءة  بعض فقرات النص مع مراعاة التنغيم الصوتي ـ

وعالمات الوقف ونطق هزتي الوصل والقطع والوصل ونبرة التعجب، وتقوم المعلمة بعملية التقييم 

 الدقيق ألداء الطالبات.
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 .الفعلية حصةثالثًا: ال

 بعد مرور الطالبات بالخبرة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتي : 

ــ تبدأ المعلمة بإعطاء المعلومات عن معجزة العين من خالل ذكر أجزائها وعملها مع إبراز قدرة الخالق 1 ــ

 وفضله على اإلنسان وعلى الطالبات االستماع لحديثها.

ــ توضيح المعلمة لمفهو  2  . ، وتستمع الطالبات لحديث المعلمة(ف )النقطة والفاصلةم عالمات الوقــ

ــتوضيح المعلمة لمفهومي همزة الوصل وهمزة القطع وتستمع الطالبات للمعلومات بدقة. 3 ــ  ـ

ــ توضيح المعلمة لمفهوم نبرة التعجب مع إعطائها أمثلة على ذلك، وتراعي المعلمة استماع جميع  4 ــ ـ

 الطالبات. 

ــ  5 ــ  وتالحظ حسن استماع الطالبات لها.لمعلمة شروط القراءة الصامتة وكيفيتها توضح اـ

ــ توضح المعلمة مفهوم التنغيم الصوتي وتالحظ استماع الطالبات لذلك. 6 ــ  ـ

 : قويمــالت

ـــ ( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف السابقة ـ أداة التقويم )ورقة وقلمــ

 منهن حلها في البيت .  وتطلب 

 كتابة فقرة من نص )العين معجزة في الخلق( ثم طرح األسئلة اآلتية  :

ــ ضعي الحركات على جميع أحر 1  .ف الكلمات المخطوط تحتها في النصــ

ــ اذكري ع2  .نوان الدرس الذي أخذت منه الفقرةــ
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 . لوقف المناسبة في الفقرة السابقةــــ ضعي عالمات ا3

ـــ4 ستخرج من الفقرة السابقة ما يأتي: جملة تعجبية، كلمة تبدأ بهمزة وصل، كلمة تبدأ بهمزة قطع، كلمة ت ـ

 . تحتوي همزة متوسطة

ــ أداة التقويم )السجل القصصي( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع  ــ ــ ــ

ا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحلتي انظر زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعي

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )سلم تقدير عددي ــ  معينة . ارات التي أتقنتها الطالبة بعالمة( إذ تشير المعلمة إلى المهــ

ــ أداة التقويم ) مجلة الطالبة ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط دا ــ ــ خل ــ

الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم 

 الخبراتي. 
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمع

 اللقاء الثاني

 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة،  قراءة إلىوبعد،سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية

 قادرة على أن:

 .ف(الغضرو ،الت األلفاظ والتراكيب اآلتية )الترجمان، كيميائية، الخالياتستنت   دال -

خرج من نص )العين معجزة في الخلق( كلمات تدل على معنى كل من )الدفعات من المطر، تست -

 (.تحميها، المكان الضيق، سريعة

 (.تذكر أضداد الكلمات اآلتية )ترّغب، إرادي، شاردة، تتقلص -

 تفسر معاني الكلمات اآلتية ) شواظ ، براعة ، هائل ( . -

ن تعجب لشيء فاعجب ..(  في جمل مفيدة من يفوق كل تتوظف العبارتين اآلتيتين ) - صور، وا 

 تعبيرها.

 ( ة ، إحساس، العصب، الخليالكلمات اآلتية إلى صيغة الجمع )الجفنتحول  -

، صنعة الخالق فيها العينوأجمل ما في عنى بين الكلمات المخطوط تحتها )تستنت  الفرق في الم -

، الحافلة على الجسر بأمان تعبر ،النفس عما يجول في تعّبر، العين ماء صافيا العينشربت من 

 .رفيع( ُخُلق، أنت ذو الَخلقالعين معجزة في 
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 األدوات المستخدمة: 

 :وتشمل اآلتي

 بطاقات خاطفة.  -

 عرض بوربوينت.  -

 قلم تخطيط.  -

 كرتون ملون.  -

 الصق وجهين.  -

 الكتاب المدرسي.  -

 األنشطة:

 .أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات 

 ات:اإلجراء

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

لبات،يتضمن مجموعة من الكلمات والتراكيب ومعناها بطريقة عرض تشد أمام الطا عرض )بوربوينت( 

كلمة،وبطاقة تحمل كل بطاقة ،الطالباتالسبورة أمام على بطاقات ملونةعرضاالنتباه، وبألوان جذابة، مثل

بارات مختارة من النص وموظفة في عبارات أخرى، وبعدها عرض)بوربوينت( لع،أخرى تحمل مضادة لها

ثم عرض بطاقات بيضاء تحمل كل بطاقة كلمة وبطاقات أخرى حمراء تحمل جمع هذه الكلمة، وأخيرا 

عرض )بوربوينت( لمجموعة جمل، تحتوي كل جملتين منها على الكلمة ذاتها ولكن بمعنى مختلف، 

 بحيث تظهر معنى الكلمة بطريقة الفتة.
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 :المعلمة كذلك بما يأتيوتقوم 

ــ تقوم المعلمة بتقسيم طالبات الصف إلى ثالث مجموعات، وتعرض المعلمة )البوربوينت(، الذي 1

يتضمن عرض مجموعة من الكلمات والتراكيب الواردة في النص ومعناها بشكل مبعثر وبطريقة الفتة 

تسجيل مالحظاتهن حول ما يرينه على الطالبات، والمطلوب من الطالبات النظر بتمعن إلى العرض، و 

 على بطاقة وزعت مسبقا عليهن.

ــ تعرض المعلمة على السبورة بطاقات ملونة، تحمل كل بطاقة كلمة، وبطاقة أخرى، تحمل ضد هذه  2

، في مجموعتين، وتطلب المعلمة من الطالبات النظر ا المعلمة على السبورة بشكل مبعثرالكلمة، وتثبته

 قة بين المجموعتين.بتمعن وكتابة العال

ـــ تعرض المعلمة )بوربوينت( لعبارات مختارة من النص وموظفة في جمل أخرى وتطلب من الطالبات  3 

 النظر بتمعن لما يعرض عليهن.

ع  4   ــ بيضاء تحمل كل بطاقة كلمة وبطاقات أخرى حمراء تحمل جم  ــ ــ ــ تقوم المعلمة بعرض بطاقات ـ ــ

ــ هذه الكلمة ــ اللوح أمام الطالبات وتقوم المعلمة بتثبيتها بشكل مبعثر وبعدها تعود وترتبها بشكل  على ــ

 .ثم يسجلن ما يرونه على البطاقات صحيح والطالبات ينظرن بتمعن

ــ تعرض المعلمة )بوربوينت( لست جمل، تحتوي  كل جملتين متقابلتين على الكلمة ذاتها مخطوط  5   ــ

م تظهر معنى الكلمة المخطوط تحتها بطريقة الفتة تطلب المعلمة من تحتها ولكن بمعنى مختلف، ث

 الطالبات النظر بتمعن وتسجيل ما يستنتجنه من العرض.
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 .مرور بالخبرة ثانيًا: ال

 .ذاتها مجموعاتفي الالطالبات  بقىت -

ــ تقوم المعلمة )بإتاحة الفرصة للطالبات للمرور بالخ ــ  : تيبرة ( للنقاط السابقة على كاآلــ

ــ تطلب المعلمة من طالبات كل مجموعة بالمناقشة مع بعضهن  فيما عرض أمامهن، وتطلب 1 ــ ــ

المعلمة  حل األسئلة المتعلقة بهذا العرض في الكتاب المدرسي،وتقوم بعدها المعلمة بالتجول بين 

 الطالبات للمساعدة ولتقييم عمل الطالبات بشكل دقيق.

ــ تقوم المعلمة بإعطاء 2 كل مجموعة بطاقات مماثلة لتلك المعروضة على السبورة، وتقوم الطالبات  ـــ

بإيجاد العالقة بين الكلمات، من خالل وضع البطاقة التي تحمل الكلمة وضدها مقابل بعضها 

بعضا،  يليها طلب المعلمة منهن حل السؤال الوارد في الكتاب وتقوم المعلمة بالتجول بين الطالبات 

 ولمساعدتهن. لتقييم أدائهن 

ــ تعطي المعلمة بطاقتين فارغتين وتطلب من كل مجموعة محاكاة المثال المعروض على  3 ــ ـ

فقط تقوم المعلمة بمتابعة أداء الطالبات من خالل  السبورة،  دون تفسير من المعلمة للمطلوب،

 التجول بينهن وتقييمهن.

ــ توزع المعلمة المجموعة الثالثة على المجموعتين 4 األولى والثانية؛ لتصبح الطالبات في  ــ

مجموعتين فقط. ثم توزع البطاقات البيضاء على المجموعة األولى، والبطاقات الحمراء على 

المجموعة الثانية، ثم تطلب من أي طالبة من المجموعة األولى رفع بطاقة بيضاء، في الوقت الذي 

سبة للبطاقة البيضاء، في ضوء ما شاهدنه يتوجب فيه على المجموعة الثانية رفع بطاقة حمراء منا

 مسبقا.
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ـــ  5 ــ في مجموعتين ــ ــ ــ تقوم المعلمة بإخفاء معاني الكلمات المخطوط تحتها، ثم تطلب من الطالبات ـ ـ

مناقشة السؤال فيما بينهن؛  للتوصل إلى بيان معاني الكلمات المخطوط تحتها كتابيا في الكتاب 

ي هذه األثناء بالتجوال بين الطالبات لتقديم المساعدة ولتقييم أداء المدرسي، وتقوم المعلمة ف

 الطالبات.

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 : ة الالزمة، تقوم المعلمة بمايأتيبعد مرور الطالبات بالخبر 

ـــ  تذكر المعلمة للطالبات معاني الكلمات الجديدة؛ من خالل قراءة السؤال الوارد في الكتاب، والطالبات1  ـ

يسمعن المعاني الجديدة بدقة،  ثم تطلب من إحدى الطالبات قراءة السؤال ذاته والعمل على اإلجابة عنه، 

 وتتأكد كل طالبة من صحة إجابتها.

يجادهن العالقة بين هذه الكلمات، ثم تبين  2 ــ تقوم المعلمة باإلطالع  على ترتيب الطالبات للبطاقات، وا  ــ

د، وتذكر أضداد الكلمات،والطالبات يستمعن بانتباه لحديث المعلمة، ثم المعلمة للطالبات مفهوم الض

 تطلب المعلمة من إحدى الطالبات قراءة السؤال، وحّله من طالبة أخرى. 

ــ تقرأ المعلمة السؤال من الكتاب، وتقرأ مقرر كل مجموعة من جمل)عن توظيف عبارتي يفوق كل  3 ـــ

ن  تعجب لشيء فاعجب...(  و  تصوب األخطاء إن وردت والطالبات يستمعن بتشوق إلى تصور، وا 

 إجاباتهن.

ـــ عالقة تحويل المفرد إلى الجمع من خالل إجابتها عن السؤال  4 ــ تبين المعلمة العالقة بين الكلمتين ــ ــ ـ

 المطروح في الكتاب ومالحظتها استماع جميع الطالبات للحلول. 
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ــ  تبين المعلمة للطالبات أن معن 5 ــ ى الكلمة يختلف حسب السياق الذي وضع فيه، ثم تجيب المعلمة ـ

 عن فروع هذا السؤال من الكتاب والطالبات يستمعن بدقة لما تقوله المعلمة ليقمن بحله على الكتاب.

 : قويمــالت

ــ أداة التقويم )ورقة وقلم ــ ة لسابق( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف اــ

 .وتطلب منهن حلها في البيت

 :اآلتيكتابة فقرة من نص )العين معجزة في الخلق( ثم طرح السؤال 

ــ1 ــ بيني معنى الكلمتين اآلتيتين: الترجمانـ  .، شواظـ

 : ثم طرح تدريبات أخرى مثل

ــ2  .ـ هات كلمة تدل على المعنى اآلتي: الدفعات من المطرـ

ــ وظفي عبارة يفوق ك3  .جملة مفيدة من تعبيرهال تصور في ــ

ــ4  .يس، أحاسـ هات مفرد الجموع اآلتية: جفون، خالياـ

ــ وظفي كلمة )العين5 ( في جملتين، بحيث يختلف معناها في الجملة األولى عن معناها في الجملة ــ

 . الثانية

ــ ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ل الطالبة مع ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعــ

زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبات في مرحلتي انظر 

 واسمع.
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ـــ أداة التقويم )سلم تقدير عدديـ ــ  .معينة ارات التي أتقنتها الطالبة بعالمة( إذ تشير المعلمة إلى المهـ

ـــ ــ أداة التقويم )مجلة الطالبةــ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل  ( إذـ

الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم 

 الخبراتي. 
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمع

 اللقاء الثالث

 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة،  قراءةسوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد 

 قادرة على أن:

 النص قراءة جهرية معبرة مراعية الحركات.تقرأ  -

 (.في الخلقتستخلص األفكار الرئيسة الواردة في نص )العين معجزة -

 (يين من نص )العين معجزة في الخلقتشير إلى الجملة التي تحمل معنى البيتين اآلت -

 وأفضح من عين المحب لسره         وال سيما إن أطلقت عبرة تجري 

 سار         فكيف تميتنا منها السهام وفي األهداب ضعف وانك

 (.ورد في نص )العين معجزة في الخلقتعدد أجزاء العين وما يحيط بها كما  -

تستنت  من فهم )العين معجزة في الخلق( السبب الذي يجعل العين تتحرك حركة سريعة وهي في  -

 محجرها .

 في الخلق(.تحدد الجملة التي تدل على الفكرة الرئيسة في نص )العين معجزة  -

 (.نص )العين معجزة في الخلق تحدد الفقرة التي تتحدث عن حركة العين وحركة إنسان العين من -

 ( .ة الجمالية في الجملة اآلتية : )ترسل العين شآبيب من عطف وحنانتستنبط الصور  -
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 ( .تستخلص سبب ا لما يأتي : )األهداب تثير قرائح الشعراء، سعة إنسان العين وضيقه -

 (.)العين معجزة في الخلق نوانـ ا مناسب ا للفقرة الرابعة من نصتعطي ع -

 .تستنبط من نص )العين معجزة في الخلق( الدروس المستفادة -

 .اصة  كيف تحافظ على سالمة عينيهاتكتب بلغتها الخ -

 األدوات المستخدمة: 

ــ بطاقات خاطفة. ــ  ــ

ـــ عرض بوربوينت.  ــ

ـــ  قلم تخطيط.  ــ

ـــ كرتون فا  رغ.ــ

ـــ الصق وجهين.  ــ

ـــ الكتاب المدرسي.  ــ

 

 األنشطة:

 فردية تنفذها كل طالبة على حدة. أنشطة -

 .أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات -

-  

  



134 
 

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

نص فكار الرئيسة للطاقات تتضمن كل بطاقة فكرة من األعرض الدرس محسوبا ومرفقا بصور، عرض ب 

 .ب القرائي )بوربوينت( مرفقا بصوربشكل مبعثر،مع عرض أسئلة االستيعا

 :تقوم المعلمة بما يأتي 

 ــ تعرض المعلمة النص محوسبا مرفقا بالصور أمام الطالبات، وتطلب منهن النظر إلى النص بتمعن . 1

فكار الرئيسة للنص، ــ عرض المعلمة مجموعة بطاقات كرتونية مستطيلة، تحمل كل بطاقة فكرة من األ 2

وتثبتها على اللوح أمام الطالبات بشكل مبعثر، وتطلب منهن النظر بتمعن، ثم تسجل كل طالبة من 

 الطالبات  المالحظات حول عالقة هذه الجمل بفقرات الدرس على بطاقة وزعت مسبقا.

ــ عرض المعلمة )بوربوينت( على الطالبات ألسئلة االستيعاب القرائي مرفقا 3  بصور لبعض األسئلة  ـ

 والطلب منهن النطر بتمعن إلى مايعرض.

 ..مرور بخبرة ثانيًا: ال

ــ تقوم ا ــ  : لمعلمة )بتمرير الطالبات بالخبرة( للنقاط السابقة  كاآلتيــ

ــ تطلب المعلمة من بعض الطالبات قراءة فقرات النص وتناقش المعلمة الطالبات بالصور 1 ــ ــ

 .المعروضة بعد كل فقرة 

ــ تقسم المعلمة الطالبات إلى ثالث مجموعات، وتطلب من المجموعة األولى قراءة الفقرة األولى  2 ــ ـ

واختيار البطاقة المناسبة لها من بين البطاقات المعروضة على السبورة، والتي تمثل هذه البطاقات 
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واختيار البطاقة المناسبة  األفكار الرئيسة للنص، ثم تطلب من المجموعة الثانية قراءة الفقرة الثانية

لها من بين البطاقات المعروضة على السبورة، وهكذا مع المجموعة الثالثة، ثم يعود الدور للمجموعة 

األولى، فالثانية، فالثالثة، حتى ينتهي النص مع انتهاء البطاقات وتحتفظ كل مجموعة بالبطاقات 

 معها. 

ــ تقوم المعلمة بتوزيع أسئلة االستيعا 3 ــ ب على الطالبات، وتقوم الطالبات في مجموعات بمناقشة ـ

ا لمعرفة اإلجابة وتدوينها على بطاقة فارغة تقوم المعلمة بتوزيعها.  بعضهن بعض 

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 بعد مرور الطالبات بالخبرة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتي : 

ــ  قراءة النص قراءة معبرة وانتباه المعلمة الست1  ماع الجميع لقراءتها.ــ

ـــ قراءة المعلمة فقرات النص وتذكر الفكرة الرئيسة لكل فقرة، وتستمع الطالبات بدقة لألفكار، ثم بعد  2 ـ

 استماعهن تطلب المعلمة من المجموعة التي ت ذَكر فكرتها تقوم طالبة منهن بتثبيت البطاقة على السبورة.

ـــ تطلب المعلمة إلى طالبة من طالب 3 ات المجموعة األولى بقراءة السؤال األول وتجيب المعلمة عن هذا ــ

السؤال وتستمع الطالبات إلى إجابة المعلمة بتركيز، ثم تطلب إلى طالبة من طالبات المجموعة الثانية 

بقراءة السؤال الثاني ثم تجيب المعلمة عن هذا السؤال والطالبات مستمعات لإلجابات، ثم تكرر المعلمة 

المجموعة الثالثة، ثم تعود إلى المجموعات على التوالي حتى تنتهي أسئلة االستيعاب،والطالبات ذلك مع 

قد استمعن إلى اإلجابات من المعلمة  ثم تقوم كل مجموعة  بمقارنة إجاباتهن المدونة على البطاقات مع 

 إجابة المعلمة.
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  : قويمــالت

ــ أداة التقويم )ورقة وقلم ــ لسابقة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف ا( تقدم المعلمة ــ

 .وتطلب منهن حلها في البيت

 :ي الخلق( ثم طرح األسئلة اآلتيةكتابة فقرة من نص )العين معجزة ف

ـــ م  ا الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة؟ ــ

ــ استخرجي من الفقرة السابقة ال 2 ــ  : جملة التي تحمل معنى البيت اآلتيـ

 ضح من عين المحب لسره      والسيما إن أطلقت عبرة تجري وأف

ــ عددي إجزاء العين وما  3 ـــ  .يحيط بها على الرسم المرفق للعينـ

ــ وضحي ال 4  : " ترسل العين شآبيب من عطف وحنان " صورة الجمالية في العبارة اآلتيةــ

ــ عللي : " سعة إنسان العين وضيقه "  5  ــ

ــ أعطي عنوا 6  نا مناسبا للفقرة السابقة .ــ

ــ ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ( تقوم المعلمة  بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع ــ

زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحلتي انظر 

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )سلم تقدير ـ ــ  .معينة ارات التي أتقنتها الطالبة بعالمة( إذ  تشير المعلمة إلى المهعدديـ
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ــ أداة التقويم )مجلة الطالبة ــ ــ ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل ــ

م الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعل

 الخبراتي. 
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمع

 اللقاء الرابع

 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة  النطر إلىلدراسية وبعد سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة ا

 المطلوبة، قادرة على أن:

تفسر مضامين نص األفعال الخمسة من خالل االجابة عن األسئلة اآلتية: لماذا يفضل أغلب  -

 ، ما المشكالت التي تسببها إهمال نظافة العدسات؟العدسات الطرية ؟ مستخدمي العدسات،

 .الخمسة، بدون أخطاء تعدد أوزن األفعال -

 .تذكر عالمة رفع األفعال الخمسة -

 .تعدد فاعل كل من االفعال الخمسة -

 .اتعرب األفعال الخمسة إعربا تام -

 .فاعل األفعال الخمسة إعرابا تاماتعرب  -
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 األدوات المستخدمة:

 بطاقات خاطفة.  -

 عرض بوربوينت.  -

 قلم تخطيط.   -

 .ورقة عمل  -

 الصق وجهين.  -

 درسي.الكتاب الم  -

 األنشطة:

 أنشطةفردية تنفذها كل طالبة على حدة. -

 .اعية تنفذها مجموعات من الطالباتأنشطة جم -

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

عرض نص األفعال الخمسة على اللوح )بوربوينت(، ثم عرض بطاقات ألوزان األفعال الخمسة، وأخيرا 

 بكل بطاقة بلون مختلف.عرض بطاقات لألفعال الخمسة لّون الفاعل 

 :تقوم المعلمة بما يأتي 
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؛ بحيث يظهر كل فعل من األفعال الخمسة بلون علمة نص األفعال الخمسة على السبورةــ عرض الم1

مختلف، وحركة عرض مختلفة، وفي نهاية العرض يظهر إعراب كل فعل من األفعال الخمسة، وتطلب 

 . مع التركيز على الكلمات الملونة ءته بتمعنالمعلمة من الطالبات النظر إلى النص وقرا

ــ تقوم المعلمة بعرض بطاقات ملونة تحمل كل بطاقة وزنا من أوزان االفعال الخمسة وتثبتها على  2

السبورة بطريقة الفتة وتطلب من كل طالبة من الطالبات تسجيل مالحظاتهن حول هذه األوزان على 

 بطاقة توزع مسبقا.

ــ عرض المعلم 3  ة بطاقات تكتب على كل بطاقة أفعال مضارعة وعلى البطاقات األخرى الفاعل ـ

المتصل باألفعال الخمسة وتعرضهم المعلمة بطريقة توضح للطالبات إمكانية اتصال هذا الفعل مع ذاك 

الفاعل المتصل  ليصبح من األفعال الخمسة دون التصريح بذلك، وتطلب المعلمة من الطالبات النظر 

 ستنتاج العالقة بين الفعل والفاعل المتصل وتسجيل ذلك كتابيا على بطاقة وزعت مسبقا.بتمعن وا

 .مرور بالخبرةثانيًا: ال

ــ تقوم المعلمة )بتمرير الطالبات  ــ  : بالخبرة ( للنقاط السابقة كاآلتيــ

ــ تطلب المعلمة من بعض الطالبات ق1 ــ  : راءةالنص ثم تطرح األسئلة اآلتيةــ

ــ  ــ  العدسات الطرية ؟ ،اذا يفضل أغلب مستخدمي العدساتلمــ

 ــ ما المشكالت التي تسببها إهمال نظافة العدسات؟ 
ــ ــ  ؟ما نوع األفعال الملونة في النص ــ

ــ ماذا اتصل بكل فعل من  ــ  ؟ األفعال الملونة الواردة في النصــ
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ـــ ما الشي ــ  ؟ ء المشترك بين جميع هذه األفعالــ

ــ ما  ــ  ؟إعراب هذه األفعالــ

ــ تعطي المعلمة فعال من األفعال الخمسة وتذكر وزنه دون توضيح القاعدة، ثم تقوم بعدها  2 ــ ـ

بإعطاء أفعال متنوعة من األفعال الخمسة على اللوح تطلب  فيها من كل طالبة معرفة الوزن الذي 

ــــ ــ كنوع من األسئلة األكثر تعقيدا ـ ــ على بطاقة صغيرة، وتقوم المعلمةبالتجول  جاء عليه هذا الفعل ــ

 بين الطالبات واطالعها على أدائهن لتقييمهن ومساعدتهن. 

ــ توزع المعلمة الطالبات في ثالث مجموعات، ثم توزع ورقة عمل أكثر تعقيدا؛ تتضمن سؤاال   3 ــ ـ

، وتتناقش يشتمل على مجموعة جمل، تحتاج كل جملة إلى فعل من األفعال الخمسة ليتم معناها

الطالبات فيما بينهن لتعبئة الفراغ بالفعل المناسب من األفعال الخمسة وتقوم المعلمة بالتجول بين 

 الطالبات لمساعدتهن ولتقييم أدائهن.

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 : ايأتيبعد مرور الطالبات بالخبرة الالزمة تقوم المعلمة بم

ـــ  تقدم المعلمة القاعدة للط1 : أن األفعال الخمسة أفعال مضارعة الطالبات يستمعن جيدا وهيالبات و ـ

اتصلت بها ضمائر متصلة مبنية في محل رفع فاعل، ترفع بثبوت النون، وتذكر مثاال معربا لألفعال 

 الخمسة.

ــ تبين المعلمة للطالبات أن األفعال الخمسة تأتي على األوزان اآلتية: يفعلون، تفعلون، يفعالن،  2 ــ

 ، تفعلين وتالحظ المعلمة استماع الطالبات بتركيز لألوزان.تفعالن
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ــ توضح المعلمة للطالبات أن األفعال الخمسة تتصل بها واو الجماعة وألف االثنين وياء المخاطبة،  3 ـــ

 وتجيب عن سؤال ورقة العمل والطالبات يصغين جيدا إلجاباتها.

 : قويمــالت

ــ أداة التقويم )ورقة وقلم ــ لسابقة دم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف ا( تقــ

 .وتطلب منهن حلها في البيت

 :الخمسة( ثم طرح األسئلة اآلتية كتابة فقرة من نص )األفعال

ـــ ما المشكالت 1  ؟ التي تسببها إهمال نظافة العدساتــ

ــ اذ 2  .كري أوزان األفعال المخطوط تحتهاــ

ــ أعربي  3 ــ  .مربع من النص السابق إعرابا تاماما حوله ـ

ــ عددي أوزان األفعال الخمسة 4  .ــ

ــ ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع ــ

تي انظر زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحل

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )سلم تقدير عدديـ ــ  .تي أتقنتها الطالبة بإشارة معينة( إذ تشير المعلمة إلى المهارات الـ
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ـــ ــ أداة التقويم )مجلة الطالبةــ ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل ـ

ثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وت

 الخبراتي. 
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمع

 اللقاء الخامس

 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة  النظر إلىسوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد 

 :المطلوبة، قادرة على أن

 تحدد الفاعل في جملة " أنتما تكتبان تقريرا عن أمراض العيون " -

 لعة "  إعرابا تاماالس تبخسانتعرب الفعل المخطوط تحته في الجملة اآلتية " ما لكما  -

هذه جهنم التي يكذب بها  : )قال تعالى : "الخمسة وفاعله في الجملة اآلتية تحدد فعل األفعال -

 المجرمون* يطوفون بينها وبين حميم آن* فبأي آالء ربكما تكذبان*".

 .تعدد األفعال الخمسة -

ملة اآلتية : " تستعمل ضمير المخاطب المفرد المؤنث وضمير المخاطب الجمع المذكر مع الج -

 .أنت تحترم العامل

، تشكرون على جدكم الخمسة الوارد في الجملة اآلتية: ) أنتم ، أيها الخريجون تحدد  فعل األفعال -

 واجتهادكم(.

 .فعال الخمسة وجمع المذكر السالمتستنت  الفرق بين األ -
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ع مرفوع ضار ، فعل مارع مرفوع اتصلت به ألف االثنينفعل مض: )على كل من تطرح مثاال -

 (.رع مرفوع اتصلت به ياء المخاطبة، فعل مضااتصلت به واو الجماعة

 .( فعال من األفعال الخمسةرة من نص )العين معجزة في الخلقتستخرج من الفقرة األخي -

 ( وتجعلها من األفعال الخمسة.مضارعة من نص )العين معجزة في الخلق تختار ثالثة أفعال -

 .خمسة واألفعال المضارعةألفعال التستنت  الفرق بين ا -

إلى عملهم  ينطلقانالموظفون المخطوط تحتها من الجمل التالية: ) تكتشف الخطأ في الكلمات -

 حالة الخطر بإذن تتجاوزا، المريضتان ةقلألخطار كي ينقلوا الحقي يتعرضون،الصحفيونمبكرين

 (الجنود الساهرين على أمن الوطن تقّدري، أنت  اهلل

: " العامالن المخلصان يتقنان عملهما ،والقضاة العادلون لخمسة من الفقرة اآلتيةاألفعال اتستخرج  -

، حقا إنك تفنين زهرة شبابك في المظلوم الستعادة حقه من الظالم، وأنت  ، أيتها المعلمة يساندون

 .تحتهاتربية النشء "بوضع خط 

ا  " العامالن المخلصان تعرب األفعال الخمسة المخطوط تحتها من الفقرة اآلتية إعرابـ ا ت -  يتقنانام 

، أيتها المعلمة ، حقا الستعادة حقه من الظالم، وأنت   المظلوم يساندونعملهما ،والقضاة العادلون 

 زهرة شبابك في تربية النشء ". تفنينإنك 

 األدوات المستخدمة: 

ـــ   بوينت.عرض بور ــ

ــ  ــ  الكتاب المدرسي.ــ
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 األنشطة:

 مجموعات من الطالبات. أنشطة جماعية تنفذها -

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

 عرض )بوربوينت( لتدريبات القاعدة.

 تقوم المعلمة بما يأتي: 

، إذ بات واحدا تلو اآلخرــ تقسم المعلمة الطالبات إلى ثالث مجموعات، ثم تعرض المعلمة التدري1

ؤال، دون تصريح مباشر وعلى الطالبات يتضمن العرض تلميحات ومفاتيح لإلجابة الصحيحة لكل س

 النظر بتمعن الكتشاف اإلجابات وتسجيل ذلك في بطاقات.

 .مرور بخبرةثانيًا: ال

ــ تقوم المعلمة )بتمرير الطالبات ب ــ  : الخبرة ( للنقطة السابقة كاآلتيــ

ــ1 ــ ا محددا لمعرفة توزع المعلمة األسئلة بالتساوي على المجموعات وتعطي المعلمة الطالبات وقت ـ

وتدوينها في الكتاب المدرسي، وتقوم المعلمة خالل حل الطالبات لألسئلة إجابات هذه األسئلة، 

 . بالتجول بينهن لإلجابة عن أسئلتهن ومالحظة أدائهن لتقيمهن

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 : رة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتيبعد مرور الطالبات بالخب

ــ  تذكر المع1  لمة المفاتيح والتلميحات لكل سؤال على عرض )البوربوينت( والطالبات يستمعن بدقة.ــ
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ــ تذكر المعلمة إجابات األسئلة بشكل مباشر ومجرد وتالحظ المعلمة استماع الطالبات لإلجابات. 2  ــ

 :قويمــالت

ــ أداة التقويم )ورقة وقلم ــ لسابقة لة على األهداف ا( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئــ

 .وتطلب منهن حلها في البيت

 :ال الخمسة( ثم طرح األسئلة اآلتية كتابة فقرة من نص )األفع

ـــ تحدد الفاعل  لكل فعل في ا1  . لفقرة السابقةــ

ــ تعرب الفعل المخطوط تحته 2 ــ  .ـ

ــ استبدل ضمير المخاطب )أنتـ 3  .ير الجمع المذكر)أنتم(رم المعلم " بضم( في جملة :" أنت تحتـــ

ــ تضع دائ 4 ــ  .رة حول الكلمة المخالفة : يعملون، تحفظان، تتابعين، مهذبونـ

 . ل الخمسة( من األفعاـ تجعل الفعل ) تقطف 5

ــ تعطي مثاال على كل من 6 ــ ، فعل مضارع مرفوع اتصلت به )فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين: ـ

 واو الجماعة ( 

ــ ــ أداة ــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع التقويم )السجل القصصيــ

زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحلتي انظر 

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )سلم تقدير عدديـ ــ  معينة . قنتها الطالبة بعالمةارات التي أت( إذ تشير المعلمة إلى المهـ
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ــ أداة التقويم ) مجلة الطالبة ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل  ــ ــ ــ

الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم 

 الخبراتي. 
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 وس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمعتحضير در

 اللقاء السادس

 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة  ىالنظر إلسوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد 

 :المطلوبة، قادرة على أن

 تقرأ النص الشعري قراءة إلقاء مراعية تلوين الصوت حسب المعنى. -

 تقرأ األبيات اآلتية بصوت وحركات جسدية مناسبة : -

 تعانق أشجار وتغريد طائر           وتقبــيل أوراق وزهر مع الــعشــب

 رها           وتخضر في فصل الربيع من القرب           وتصفر أوراق لفقد ثما     

 وأن خرير الماء أنة عاشق          يحـــن إلى زهــر الغصون وللقـضب

 ( .الغيث، أجدبت، خرير الماءآلتية )تفسر معاني المفردات ا -

 (.ألفكار الواردة في النص الشعري )صنع ربيتستخلص ا -

 ي البيت اآلتي :تفسر داللة لوني األصفر واألخضر ف -

 وتصفر أوراق لفقد ثمارها      وتخضر في فصل الربيع من القرب 
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 األدوات المستخدمة: 

ـــ عرض )بوربوينت(ألبيات القصيدة مرفقا بصور.  ــ

ــ عرض )بوربوينت(عن الشاعر ونبذة عن حياته.  ــ

ــ الكتاب المدرسي. ــ  ــ

ـــ بطاقات خاطفة.  ــ

ـــ بطاقات فارغة.  ــ

 ــ أقالم تخطيط. ـــ

ــ المعجم المدرسي .  ــ  ــ

 

 األنشطة:

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 أنشطة فردية تنفذها كل طالبة على حدة . -

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

رحلة إلى حديقة، عرض )بوربوينت( عن الشاعر ونبذة عن حياته مرفقا بصورة عن الشاعر، عرض  

ربوينت( ألبيات القصيدة مرفقا بعدة صور تمثل األبيات، عرض بطاقات خاطفة لمعاني الكلمات )بو 

 الجديدة .

 تقوم المعلمة بما يأتي: 
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ــ تصطحب المعلمة الطالبات ألقرب حديقة عامة، أو مزرعة قريبة، وتطلب منهن التأمل والنظر بدقة 1

 وتسجيل ما يرونه على بطاقات وزعت خالل خروجهن.

ــ تعرض المعلمة )بوربوينت(عن الشاعر وحياته أمام الطالبات، وتطلب منهن النظر بتمعن.  2 ـــ  ـ

ــ توزع المعلمة الطالبات في ثالث مجموعات ثم تعرض المعلمة بطاقات ملونة ألهم  كلمات القصيدة  3 ـــ

،  وتطلب السبورةيقة مبعثرة في مجموعتين على التي تحتاج تفسير، وبطاقات أخرى لبعض معانيها بطر 

من الطالبات النظر بتمعن إليجاد العالقة بين المجموعتين، وتسجيل ذلك في بطاقة، واكتشافهن وجود 

بعض الكلمات بدون معاني، وتنبيه المعلمة الطالبات وجود المعجم لالستفادة منه في تسجيل 

 مالحظاتهن.

ت بصور مناسبة، توضح معنى البيت من بوربوينت( ألبيات القصيدة مرفقا كل بيــ تعرض المعلمة ) 4

 خاللها، وتطلب من الطالبات النظر بتمعن.

 .مرور بخبرة ثانيًا: ال

ــ تقوم المعلمة )بتمرير الطالبات ب ــ  :الخبرة ( للنقاط السابقة كاآلتيــ

ــ  بعد عودة الطالبات من الرحلة، تقوم المعلمة بتقسيم الطالبات في ثالث مجموعات، تطلب  1 ــ ـ

يتخللها تجول المعلمة بين الطالبات  عة مناقشة ما سجلنه على البطاقة،لمعلمة من كل مجمو ا

 لإلستماع إلى مناقشتهن وتقييم أدائهن وتقديم المساعدة لهن.

ــ بعد أن تخفي المعلمة عرض )البوربوينت( تطرح المع2 ــ  : لمة على الطالبات األسئلة اآلتيةــ

ــ من هو شاعرنا اليوم ــ  ؟ ــ
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ــ أين ولد الشاعر ؟  ــ  ــ

ـــ ما هي أبرز كتبه ؟  ــ  ــ

ــ ماهو الموضوع  الذي تتحدث عنه القصيدة ؟ ــ  ــ

تتناقش الطالبات في مجموعات مع المعلمة لإلجابة عن هذه األسئلة، وتقوم المعلمة بتقييم أدائهن 

 ومساعدتهن أثنا تجولها بين الطالبات.

ــ تطلب المعلمة من بعض الطا 3 ــ لبات من كل مجموعة قراءة الكلمات من اللوح، وقراءة البيت الذي ـ

وردت فيه الكلمة، ثم تطلب من طالبات كل مجموعة المناقشة مع بعضهن البعض الختيار المعنى 

 المناسب للكلمة من العمود الثاني، ووضعه مقابلها، باالستعانة بالمعجم. 

ــ توزع المعلمة على كل مجموعة بطاقات ف 4 ــ ارغة وأقالم تخطيط، ثم تطلب من بعض الطالبات ـ

منكل مجموعة بقراءة البيت األول بصوت مرتفع قراءة معبرة،ثم يقمن بتفسير هذا البيت كتابيا على 

بعدها  البطاقة، وهكذا مع باقي أبيات القصيدة كاملة، ثمتستمع المعلمة إلى مقرر كل مجموعة.

أول بيتين من أبيات القصيدة غيبا،وفي هذه األثناء تتجول ءةتطلب المعلمة من الطالبات المحاولةلقرا

 .المعلمة بين الطالبات لتقديم المساعدةولتقييم أدائهن

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 بعد مرور الطالبات بالخبرة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتي : 

ــ تبين المعلمة الجو العام للقصيدة بذكرها للفكرة الرئيسة مع ح 1 ـــ  سن استماع الطالبات لها.ـ
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ــ  تذكر المعلمة اسم الشاعر ونبذة عن حياته أمام الطالبات، وهن يسمعن بتركيز، ثم تطلب من بعض 2 ــ

 الطالبات محاكاة ماقالته المعلمة.

ــ بعد استماع الطالبات ما تذكره المعلمة من معاني الكلمات الجديدة، تسأل المعلمة بعض الطالبات  3 ــ

 هذه الكلمات؛ لتتأكد من حفظ الطالبات للمعاني وفهمهن لها.عن معاني 

ــ  تقرأ المعلمة األبيات الشعرية قراءة معبرة،وتستمع الطالبات لقراءتها جيدا، وتعاود المعلمة شرح كل  4 ــ

ات قراءة أول ثالثة أبيات بيت بلغتها الخاصة، وعليهن االستماع جيدا للشرح، ثم تطلب من بعض الطالب

 غيبا.

 : قويمــالت

ــ أداة التقويم ) ورقة وقلم ( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف السابقة  ــ ــ

 وتطلب منهن حلها في البيت .

 كتابة مجموعة أبيات منقصيدة ) صنع ربي ( ثم طرح األسئلة اآلتية  :

ــ فسري معاني الكلمات اآلتية: الغيث ، أجدبت ، خ 1 ــ  ( .رير الماءـ

ــ 2  ؟ ـ ما الفكرة العامة للبيت الثالثـ

ــ ما داللة اللون األصفر في البيت السابق . 3  ــ
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ــ ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع ــ

الها بين الطالبة في مرحلتي انظر زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجو 

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )سلم تقدير عدديـ ــ  معينة . عالمة( إذ تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتها الطالبة بـ

ــ أداة التقويم ) ــ ــ ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل لبةمجلة الطاــ

تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم  الصف أو خارجه

 الخبراتي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمع

 اللقاء السابع

 

 :األهداف التعليمية

سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة، 

 :قادرة على أن

 تقرأ النص الشعري قراءة إلقاء مراعية تلوين الصوت حسب المعنى. -

 .ر عنوان النص الشعري واسم الشاعرتذك -

 :تية بصوت وحركات جسدية مناسبةاآلتقرأ األبيات  -

 تعانق أشجار وتغريد طائر          وتقبيل أوراق وزهر مع العشب

 وتصفر أوراق لفقد ثمارها        وتخضر في فصل الربيع من القرب           

 وأن خرير الماء أنة عاشق          يحن إلى زهر الغصون وللقضب

 ( .جدبت، خرير الماءتفسر معاني المفردات اآلتية )الغيث، أ -

 تستخلص األفكار الواردة في النص الشعري ) صنع ربي (. -

 تعدد األلوان التي ذ كرت في النص الشعري. -

 :آلتيتفسر داللة لوني األصفر واألخضر في البيت ا -

 إذا نظرت عيناي في الكون صامتا      تيقنت أن الصمت من الع  الحب  
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 األدوات المستخدمة: 

ــ عرض )بور   بوينت(ألبيات القصيدة مرفقا بصور.ــ

 ـــ عرض )بوربوينت(عن الشاعر ونبذة عن حياته.

ـــ الكتاب المدرسي.  ــ

ــ بطاقات خاطفة.  ــ

ــ بطاقات فارغة  .ــ

ـــ أقالم تخطيط  .ــ

 األنشطة:

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 أنشطة فردية تنفذها كل طالبة على حدة . -

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .واًل: أ

 .، عرض )بوربوينت( ألسئلة القصيدةعرض )بوربوينت( ألبيات القصيدة مرفقا بعدة صور تمثل األبيات 

 تقوم المعلمة بما يأتي: 

ــ تعرض المعلمة )بوربوينت( ألبيات القصيدة وقد أخفت المعلمة بعض الكلمات من كل بيت، تاركة 1

 لب منهن النظر بتمعن. فراغا للكلمة المحذوفة، وتط
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ــ توزع المعلمة الطالبات في ثالث مجموعات وتعرض أمامهن أسئلة القصيدة وتطلب منهن النظر  2 ــ ـ

 بتمعن وتسجيل مالحظاتهن على بطاقة خاصة.

 .مرور بخبرةثانيًا: ال

ــ تقوم ا ــ  : ين السابقتين على التوالي كاآلتي( للنقطتلمعلمة )بتمرير الطالبات بالخبرةــ

ــــ تطلب المعلمة من الطالبات في مجموعات بمناقشة بعضهن بعضا لمعرفة واكتشاف الكلمة 1 ــ

 المحذوفة وتقوم المعلمة بالتجول بينهن لمساعدتهن وتشجيعهن على حفظها، وتقييمهن بشكل دقيق.

ــ توزع المعلمةاألسئلة على المجموعات بالتساوي، وتطلب منهن اإلجابة عنها بعد م 2 ناقشتهن بها ـــ

 مع بعضهن بعضا وتدوين اإلجابات على اللوح. 

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 : رة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتيبعد مرور الطالبات بالخب

ــ  تقرأ المعلمة األبيات الشعرية من العرض غيبا، وتالحظ حسن استماع الطالبات إللقائها، ثم تستمع 1 ــ

 تي استطعن حفظ القصيدة.لقراءة بعض الطالبات اللوا

ــ تجيب المعلمة عن أسئلة القصيدة الواردة في الكتاب المدرسي، وتستمع الطالبات جيدا لإلجابات  2 ــ

 ليقمن بحلها على الكتاب.

 : قويمــالت

ــ أداة التقويم )ورقة وقلم ــ لسابقة ( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف اــ

 .منهن حلها في البيت وتطلب
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 :صنع ربي( ثم طرح األسئلة اآلتية كتابة مجموعة أبيات من النص الشعري  )

ــ مااسم قائل األبيات السابقة1  ؟ ــ

ــ ماعنو  2  ؟ان النص الشعريـ

ــ ما األفكار الواردة الواردة في األبيات السابقة؟  3 ــ  ـ

ــ أكملي األبيات اآلتية. 3 ــ  ـ

ــ ــ أداة التقــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع ويم )السجل القصصيــ

زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحلتي انظر 

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )قوائم الشطب( إذ تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتها ا ــ  لطالبة بإشارة معينة .ــ

ــ أداة التقويم )مجلة الطالبة ــ ــ ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل ــ

الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم 

 الخبراتي. 
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 وب انظر قبل أن تسمعتحضير دروس اللغة العربية حسب أسل

 اللقاء الثامن

 

 :األهداف التعليمية

وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة،  ،سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية

 :قادرة على أن

تفسر مضامين نص ألف االثنين وألف التثنية " نصائح ومبادئ" من خالل إجابتها كتابة عن  -

 ؟ ينيك  السؤال اآلتي:ماذا تفعلين إذا شعرت  بألم أو احمرار في ع

 .تسمي زمن األفعال اآلتية: )لجأ، يلجأان، الجأا( -

 .تستخدم الفعل )يلجأ( مع ألف االثنين استخداما صحيحا -

 .( بعد اسنادها إلى ألف التثنية)ملجأ كتابة كلمة تذكر -

 األدوات المستخدمة: 

ــ عرض )بوربوينت( لنص الكتابة.  ــ

ـــ معجون أطفال ملون.  ــ

ـــ   بطاقات.ــ

ــ أقالم تخطيط .  ــ
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 األنشطة:

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 أنشطة فردية تنفذها كل طالبة على حدة . -

 اإلجراءات:

 نظر إلى الموضوع .الأواًل: 

 .تابة، تشكيل كلمات بمعجون أطفالعرض )بوربوينت( لنص الك

 تقوم المعلمة بما يأتي: 

ــ تعرض المعلمة )بوربوينت( لنص الكتابة؛  بحيث تلون الكلمات التي وردت بها ألف االثنين وألف 1

عن، وتسجل كل طالبة التثنية بلون مخالف،  وبطريقة عرض مختلفة،  وتطلب من الطالبات النظر بتم

 مالحظاتها على البطاقة. 

ــ تشكل المعلمة بالمعجون كلمات تنتهي بألف التثنية وكلمات أخرى تنتهي بألف االثنين، وتعرضها  2 ـــ

أمام الطالبات بحيث تجعل ألف االثنين وألف التثنية بلون مختلف عن الكلمة، وتقوم الطالبات بالنظر إلى 

 ل مالحظاتهن.المعلمة بتمعن مع تسجي

 .مرور بالخبرة ثانيًا: ال

ــ تقوم المعلمة )بتمرير الطالبات بالخبرة ( للنقطتين السابقتين على التوالي كا ــ  : آلتيــ
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ــ تقسم المعلمة الطالبات في ثالث مجموعات وتطلب منهن مناقشة ماسجلنه مع بعضهن بعضا، 1 ــ ــ

ستماع إلى اجاباتهن ثم التجول بين المجموعات وتقوم المعلمة بطرح األسئلة على الطالبات واال

 لمساعدتهن وتقييمهن.

ــ توزع المعلمة معجونا لكل مجموعة وتطلب من كل مجم 2 ــ : لجأا، وعة تشكيل بعض الكلمات منهاـ

 يلجأان، الجأا بالطريقة نفسها التي قامت المعلمة بتشكيلها. 

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 : ة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتير بعد مرور الطالبات بالخب

ــ  تبين المعلمة للطالبات القاعدة اإلمالئية لكتابة ألف االثنين وألف التثنية والطال1 بات يسمعن جيدا ما ــ

 .تقوله المعلمة

ــ ـتذكر المعلمة كيفية تحويل االسم والفعل الذي ينتهي بألف مهموزة مع ألف االثنين وألف التثنية  2 ــ

 ت يسمعن حديثها بتركيز.والطالبا

 : قويمــالت

ــ أداة التقويم )ورقة وقلم ــ لسابقة ( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف اــ

 .وتطلب منهن حلها في البيت

 :التثنية( ثم طرح األسئلة اآلتيةكتابة فقرة من نص )ألف االثنين وألف 

ــ ماذا تفعلين إذا شعرت بأل1 ؟ــ  م أو احمرار في عينيك 
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ــ مان 2  ؟وع الفعل )الجأا( من حيث الزمنــ

ــ استخدمي الفعل )يلجأ 3  .ثنين استخداما صحيحا( مع ألف االثــ

ــ أسندي كلمة )ملجأ( إلى ألف التثنية 4 ــ  .ـ

ــ ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ بة مع ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالــ

زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحلتي انظر 

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )سلم تقدير عدديـ ــ  .تي أتقنتها الطالبة بإشارة معينة( إذ تشير المعلمة إلى المهارات الـ

ــ أداة التقويم )مجلة الطالبة ــ ــ نتاج مجلة حائط داخل لمة جهود الطالبات وتشرف عليها إلمع( إذ تنظم الــ

الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم 

 الخبراتي. 
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب انظر قبل أن تسمع

 اللقاء التاسع

 :األهداف التعليمية

وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة،  ،سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية

 :قادرة على أن

 تكتب مثنى كلمة )مرفأ(. -

 .تكتب مثنى كلمة )تهيأ( -

 .فعال مضارعة انتهت بهمزة على ألفأفعال أ تعدد -

سم اإلمالئي )مرفأ، توظف الكلمات اآلتية في حالة المثنى المرفوع في جمل مفيدة مالحظة الر  -

 (.منشأ، خطأ

 (.لمات اآلتية في جمل من تعبيرها )مخبآن، يمألان، تباطأاتستعمل كل كلمة من الك -

 .دم الفعل )تكافأ( مع ألف االثنينتستخ -

 .عالمات تثنية االسمتذكر  -

 .ابة كلمة )مخبآن( على هذه الصورةتعلل سبب كت -

 %21تطبق قواعد كتابة ) ألف االثنين وألف التثنية( في جمل معطاة لها بدقة ال تقل عن  -

 (.قاعدة )ألف الثنين وألف التثنية تستنت  -
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 ثنين .تطرح ثالثة أفعال مضارعة ينتهي كل منها بهمزة على ألف ،ويسندها إلى ألف اال -

 توظف ثالثة أفعال مضارعة تنتهي بهمزة على ألف مسنودة إلى ألف االثنين في جمل مفيدة . -

ذن وسيلة اإلنسان لسماع تطبق قواعد ألف التثنية وألف االثنين في كتابة موضوٍع مترابٍط حول )األ -

، لمحافظة عليهاما حوله( مستعينا باألفكار اآلتية: وظيفة األذن في جسم اإلنسان، أهميتها،طرق ا

 .شكر اهلل على نعمه

 .كَون نصـ ا مترابطـ اتستخدم عالمات الترقيم المناسبة في ترتيب جمل مبعثرة لت -

 األدوات المستخدمة: 

ــ عرض )بوربوينت( لنص الكتابة.  ــ

ــ معجون.  ــ  ـ

ـــ بطاقات.  ــ

ــ أقالم تخطيط .  ــ

 األنشطة:

 ت.أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبا -

 .ة فردية تنفذها كل طالبة على حدةأنشط -

 اإلجراءات:

 النظر إلى الموضوع .أواًل: 

 .الكتابة، عرض بوربوينت عن األذن عرض )بوربوينت( لتدريبات 

 تقوم المعلمة بما يأتي: 
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ــ تعرض المعلمة )بوربوينت( لتدريبات الكتابة؛  بحيث تظهر بعض االجابات في أثناء العرض وتطلب 1

 ة من الطالبات تسجيل مالحظاتهن على بطاقة. المعلم

ـــ تعرض المعلمة )بوربوينت( عن األذن يتضمن العرض وظيفتها، أهميتها، طرق المحافظة عليها،  2 ــ

 شكر اهلل على نعمه، وتطلب من الطالبات تسجيل مالحظاتهن على بطاقة.

 .مرور بالخبرة ثانيًا: ال

ــ تقوم المعلمة )بتمرير الطالب ــ  : ين السابقتين على التوالي كاآلتيات بالخبرة ( للنقطتــ

ــ تقسم المعلمة الطالبات في ثالث مجموعات، وتطلب منهن مناقشة بعضهن في إيجاد الحلول 1 ــ ــ

 الصحيحة ألسئلة التدريبات،تتجول المعلمة بين المجموعات لتقديم المساعدة واجراء عملية التقييم .

ــ تعرض المعلمة فلم 2 ا قصيرا عن األذن، وتطلب من الطالبات في مجموعات مناقشة ما شاهدنه ـــ

شفويا مع بعضهن بعضا، ثم تقوم المعلمة بارجاع الطالبات في أماكنهن فرادى وكتابة موضوع عن 

 األذن مستعينات باألفكار الواردة في السؤال الوارد في الكتاب .

 .حصة الفعليةثالثًا: ال

 برة الالزمة تقوم المعلمة بمايأتي : بعد مرور الطالبات بالخ

ــ  تجيب المعلمة عن األسئلة المطروحة في الكتاب، والطالبات يستمعن لإلجابات بشكل مباشر.1  ــ

ــ ـتقرأ المعلمة كتابات الطالبات، والطالبات يستمعن بتشوق؛ لتعزيز إجاباتهن الصحيحة أو تصحيحها 2  ــ
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 : قويمــالت

ــ أداة التقويم ) ــ ورقة وقلم ( تقدم المعلمة ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة على األهداف السابقة  ــ

 وتطلب منهن حلها في البيت .

ــ اكتبي مثنى كلمة )مبدأ(. 1 ـــ  ـ

ــ اكتبي مثنى كلمة ) تتلكأ ( . 2 ــ  ـ

ــ هات مثاال لفعل مضارع ينتهي بهمزة على ألف .  3  ــ

ــ وظفي الكلمة اآلتية في  4 ــ  جملة من تعبيرك ) مخبآن ( .ـ

ــ أداة التقويم )السجل القصصي ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة مع  ــ ــ ــ

زميالتها ومدى تعاونها ومدى استيعابها بصريا وسمعيا في أثناء تجوالها بين الطالبة في مرحلتي انظر 

 واسمع.

ـــ أداة التقويم )قوائم الشط ــ  ب( إذ تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتها الطالبة بإشارة معينة .ــ

ــ أداة التقويم ) مجلة الطالبة ( إذ تنظم المعلمة جهود الطالبات وتشرف عليها النتاج مجلة حائط داخل  ــ ــ ــ

 الصف أو خارجه تتضمن محتوى هذا الدرس وتثريها بمحتويات الدروس اآلتية ويتمثل بذلك التعلم

 الخبراتي.
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 (7ملحق )

 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

 اللقاء األول

 

 

 نبذة مختصرة عن األسلوب :

هذه حضير هو من أساليب التعلم الخبراتي الذي ستقوم الباحثة بتسلوب بناء الثقة والمحافظة عليهاأ

سلوب الذي يبحث في كيفية تحدي الطلبة من أجل تطوير الحلول وهو األ ،الوحدة الدراسية وفقا له

الطلبة،وعدم عند والخوف  غلب على مشكلة الترددالخاصة بهم للمشكالت المطروحة، باالضافة إلى الت

عادة الثقة والمحافظة عليها  .ثقتهم بإجاباتهم، وكيفية استغالل ذلك لتحقيق التطور والنجاح وا 

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة، قراءة سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد 

 قادرة على أن:

 درة الزمن الذي استغرقته . تقرأ النص قراءة صامتة سريعة مق -

 تقرأ النص قراءة جهرية معبرة ومراعية للحركات . -

 تذكر عنوان الدرس . -

 تقرأ نص ) العين معجزة في الخلق ( قراءة جهرية معبرة؛ ومراعية أماكن الوقف. -
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 تعدد أماكن الوقف في نص العين معجزة في الخلق . -
( مبينة نطق الوصل والقطع، ونبرة التعجب في خلقال تقرأ الفقرة السابعة من نص )العين معجزة في -

 .عهموض

يظهر منها سوى  ، فاللى كتابة الهمزة ) لكل شيء خالصةتقرأ الجمل اآلتية قراءة معبرة، منتبهة إ -

العين  ،انظر إلى األهداب كيف تزيدءيأمل إبداع الخالق الذي لم يفته ش، وترذلك الجزء الصغي

 ( .جماال تثير قرائح الشعراء

، ؟سرار كلها)فما هذه العين التي تحمل هذه األم الصوتي المالئم .تقرأ الجمل اآلتية مراعية التنغي -

 : "وفي أنفسكم أفال تبصرون "(.ت بشيء من هذا كله ؟، قال تعالىفهل شعر 

 األدوات المستخدمة :

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .ـــ لوحة تعزيز

 .ـــ ملصقات

 األنشطة : 

 طةفردية سؤال كل طالبة على حدة.أنش -
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 اإلجراءات:

ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريسها، وهو من أساليب التعلم  مالحظة للمعلمة:

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة  كما توضح المعلمة

 عليها في التدريس وهي:

عرض المعلمة مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين  -

 االهتمامات الخاصة بهم.

ى مشكلة التردد والخوف من خالل تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب عل -

 طرح األسئلة على الطالبات.

 تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهم. -

تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها، والمواقف أو  -

 بناء الثقة لديهن والمحافظة عليها.المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم 

 : زيادة الثقة والمحافظة عليها وهيوعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة ل

 : توفر بديل.سوف: في المرة القادمة. ـــــــلـــو: خبرة تعلمية. ــــ ـــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة

 :ه الخطوات األربعلكل خطوة من هذ وفيما يأتي توضيح
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 أواًل: عرض المشكلة .

ــ تعرض المع  :لمة المشكلة اآلتية على الطالباتــ

 : جزة في الخلق( مع مراعاتهن اآلتيكيفية  قراءة الطالبات بدقة تامة لنص )العين مع

 ة.همزةالوصل وهمزة القطع، نبرة التعجب، حركات الحروف، أماكن الوقف، التنغيم الصوتي، كتابة الهمز 

 : شارات والتلميحات ثم طرح األسئلةثانيًا: اإل

 اإلشارات والتلميحات

تقوم المعلمة بإعطاء بعض اإلشارات والتلميحات للطالبات، من خالل تزويدهن بمعلومات عن همزتي 

الوصل والقطع ونبرة التعجب، ومصطلح التنغيم الصوتي، باإلضافة إلى مصطلح أماكن الوقف، وأخيرا 

 ة .كتابة الهمز 

 ثم تقوم المعلمة بقراءة النص قراءة جهرية معبرة مراعية ما سبق كاآلتي :

ـــ عند قراءة المعلمة للجمل، عليها إبراز التنغيم الصوتي بشكل يلفت انتباه الطالبات، مع اإلستعانة  ــ

 بالحركات الجسدية، وتعابير الوجه ) التعجب واالستفهام (.

ـــ عند قراءة المعلمة للجمل  التي تحتوي همزة، عليها التركيز على نطق الهمزة بشكل واضح، اعتماد ا ــ

 على قاعدة أقوى الحركات )الكسرة، الضمة،الفتحة، السكون(.
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ـــ عند قراءة المعلمة للجمل التي تتضمن كلمات تبدأ بهمزتي الوصل والقطع، عليها إعادة قراءة هذه  ــ

ة تحتوي همزة وصل وهمزة قطع، ثم تقرأ المعلمة الكلمات من خالل وضع حرف الواو قبل كل كلم

 الكلمة مركزة على التغيير الواضح في اللفظ قبل وضع الواو وبعدها ـ

 طــرح األسئلة 

 : قوم المعلمة بطرح األسئلة اآلتيةت

 (:جمل قراءة عادية بدون تنغيم صوتيتقرأ المعلمة الكيف تقرأي الجمل اآلتية؟ مالحظة مهمة: )

ــ  ق1 ــ ــ  .الى: " وفي أنفسكم أفال تبصرون "ال تعـ

ــ وانظر كيف تمايزت خاليا الشبكية فاختص كل نوع بعمل اليقوم به غيره 3  .ـــ

ــ فما هذه ا 2 ــ  .لعين التي تحمل هذه األسرار كلهاــ

ــ وأعجب من كل  4  .ماتقدم إدراك المخ لصور المرئياتـــ

راوحة في اختيار الطالبات: األعلى تحصيال واألقل تستمع المعلمة لقراءة الطالبات من خالل الم

تحصيال، والتركيز على الطالبات اللواتي يشعرن بالخوف والتردد عند اإلجابة عن األسئلة،وذلك لمراعاة 

الفروق الفردية وللحصول على قراءات متنوعة تحتوي أخطاء؛ حيث تقوم المعلمة بتعزيز الطالبة التي 

فعلى المعلمة القيام ء والثناء عليها. أما الطالبة التي وقعت في األخطاء،أجادت القراءة بدون أخطا

 :باآلتي

 (  شكر الطالبة على محاولتها مهما كان عدد األخطاء التي وقعت بها.1 
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( تحاور المعلمة الطالبة في أخطائها، وتستخدم في المرة القادمة مصطلح)عليك اإلنتباه إلى .....( 3 

 أ الذي وقعت فيه الطالبة(. )تذكر المعلمة الخط

تطلب المعلمة من الطالبة نفسها إعادة قراءة الجملة األولى، وتطرح عليها بعض األسئلة الواضحة  (2 

: ما عالمة الترقيم التي انتهت بها ل صحيح.  مثلالسهلة، التي يمّكن الطالبة من اإلجابة عنها بشك

 الجملة ؟

ك اهلل فيك، ....( الصحيحة شكر ا لفظي ا)أحسنت، أشكرك، بار  ثم تشكر المعلمة الطالبة على اإلجابة

ظهار تعابير الوجه وشكرا  حركيا) الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 

( وذلك إلزالة الخوف والتردد وزيادة ثقتها بنفسها، ثم تطلب ة بصحة إجابتهاالمناسبة إلشعار الطالب

بة إعادة قراءة الجملة مرة أخرى مع التنغيم الصوتي الصحيح، وتعزز المعلمة الطالبة المعلمة من الطال

تعزيزا مختلفا عن التعزيز السابق )التصفيق، ملصقات،....(  وبذلك تكون الطالبة قد أجادت قراءة 

لبات.  الجملة التي أخطأت فيها دون شعورها بالتردد والخوف، وهكذا تكمل المعلمة الجمل مع باقي الطا

وهذا األسلوب ينعكس إيجابا على باقي الطالبات، إذ يزيد من مشاركة الطالبات األقل تحصيال 

والطالبات اللواتي يشعرن بالحرج والتردد عند محاولتهن اإلجابة أمام زميالتهن، مما يعزز ثقتهن 

 بأنفسهن.

 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن.

 :توجيه السؤال اآلتي على الطالباتمعلمة بتقوم ال

ـــ بعد قراءة الجمل السابقة، ما المطلوب منكن القيام به عند قراءة مثل هذه الجمل ؟ ــ  ــ
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ــ تستمع المعلمة إلجابات الطالبات وتقبل جميع اإلجاباتلزيادة ثقة الطالبات بإجاباتهن.وبعدها تطلب  ــ ــ ــ

فقرة من فقرات النص، مع إعطائهن فرصا لتصحيح أخطائهن، دون  المعلمة من إحدى الطالبات قراءة

ظهار المعلمة ثقتهابالطالبات وبقراءتهن،  إشعار المعلمة للطالبات باالستياء من أخطائهن في القراءة، وا 

قبالهن على المشاركة الفاعلةمما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة بأنفسهن، وتجاوزهن الخوف والتردد  . ، وا 

 إلشارة إلى مواقف يحذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها رابعًا:ا

 :* مواقف يحذرن منها

ــ عدم التسرع بإعطاء اإلجابةـ ــ  .ـ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ

 :كزن عليها* مواقف ير 

ـــ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ    . عطيت من جانب المعلمة قبل نطقهاــ

ــ تجريب أكثر   ـــ  .نيا قبل اعتماد اإلجابة النهائيةمن إجابة ذهـ

ـــ الوقوع في ا  .لخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيحــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخوف من شيء ما هو ال  .قيام به فعليا  ــ

ــ مواجهة   .التردد والخوف أفضل من العيش معهــ
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 :التقويم

ــ أداة التقويم )السجل القصــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في صيــ

 .جاوزها الخوف والتردد في اإلجابةالحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وت

ـــ أداة التقويم ) ــ ( تقوم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن أسئلة شفويةــ

 : من هذه األسئلةعليهن أسئلة وتالحظ طريقتهن في اإلجابة. صفات عدم الثقة بالنفس وتطرح

 ، العظم اللين.لمفسر، وحدات بناء االجسام الحية: اتيةالكلمة التي تدل على المعاني اآل . اذكري1

 . ضّد كل كلمة من الكلمات اآلتية: شاردة، تتقلص، إرادي . هات   3

 : . أكملي الفراغ بالكلمة المناسبة2

 ، مفرد )خاليا( : ................. .. ............ :معنى هائلة

 .......)خاطفة( : ......... مراردف،  ....ضد) ترهب(......... 

ـــ أداة التقويم ) ــ بة بثقة وعدم ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتها الطالسجل التقدير العدديــ

 .تردد بإشارة معينة
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 لعربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليهاتحضير دروس اللغة ا
 اللقاء الثاني

 الموضوع:القراءة / المعجم والداللة ) العين معجزة في الخلق (

 )ب( الصف: السابع    بنت عدي المدرسة:

 التاريخ:   عدد الحصص: حصة واحدة

 :األهداف التعليمية

الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة،  سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة

 قادرة على أن:

 .الغضروف(،الت األلفاظ والتراكيب اآلتية )الترجمان، كيميائية، الخالياتستنت   دال -

خرج من نص )العين معجزة في الخلق( كلمات تدل على معنى كل من )الدفعات من المطر، تست -

 ، سريعة (.تحميها، المكان الضيق

 (.الكلمات اآلتية )ترّغب، إرادي، شاردة، تتقلص تذكر أضداد -

 .تفسر معاني الكلمات اآلتية )شواظ، براعة، هائل( -

ن تعجب لشيء فاعجب ..(  في جمل مفيدة من توظف العبارتين اآلتيتين ) - يفوق كل تصور، وا 

 تعبيرها.

 ( الكلمات اآلتية إلى صيغة الجمع )الجفن، الخلية، إحساس، العصبتحول  -

، صنعة الخالق فيها العينوأجمل ما في عنى بين الكلمات المخطوط تحتها )لفرق في المتستنت  ا -

، الحافلة على الجسر بأمان تعبر ،عما يجول في النفس تعّبر، العين ماء صافيا العينشربت من 

 .رفيع( ُخُلق، أنت ذو الَخلقالعين معجزة في 
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 :األدوات المستخدمة

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ةـــ السبور 

 .زـــ لوحة تعزي

 .ــــالمعجم

 .ـــ ملصقات

 .(ـــ مكبر صوت )مايكروفون

 : األنشطة

 أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة. -

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 اإلجراءات:

لتعلم ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريسها، وهو من أساليب ا مالحظة للمعلمة:

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

 في التدريس وهي:

ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين . تعرض المعلمة مشكلة ما أوموضوع ا معين  1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.
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. تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف من خالل 3 

 طرح االسئلة على الطالبات.

 .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام به بأنفسهم.2  

لمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها والمواقف أو .تشيرا4

 المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن والمحافظة عليها.

 : زيادة الثقة والمحافظة عليها وهيوعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة ل

 : توفر بديل.لـــو: في المرة القادمة. ـــــــ سوف: خبرة تعلمية. ــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة ـــــ

 وفيما يأتي توضيح لكل خطوة من هذه الخطوات األربع:

 أواًل: عرض المشكلة .

ـــ من خال ــ ــ تعرض المعلمة المشاكل اآلتية على الطالبات ــ ــــ ــ  :ـــل تدوينها على السبورة 

ـــ بيانالمعاني المفردات والتراكيب الجديدة اآلتية : الترجمان، كيميائية، الخاليا، الغضروف .1  ـ

من (خراج كلمات تدل على معنى كل من )الدفعات من المطر، تحميها، المكان الضيق، سريعةــ است3

 (.نص )العين معجزة في الخلق

ـــ إعطاء أضداد الكلمات اآلتية: ترغب، إر ــ2  .ادي، شاردة، تتقلصـ

ــ بيان جمع الكلمات اآلتية4 ــ ــ  : جفن، الخلية، إحساس، العصب . ـ

ـــ توظيف كل من العبارتين اآلتيتين في جملة مفيدة : يفوق ك5 ــ ن تعجب لشيء فاعجب ..ل تصورـ  ، وا 
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ــ استنتاج الفرق في الم6 ــ ــ ، الخالق فيها صنعة العينوأجمل ما في عنى بين الكلمات المخطوط تحتها )ـ

، العين لحافلة على الجسر بأمانا تعبر، عما يجول في النفس تعّبر، العينماء صافيا العينشربت من 

 .رفيع( ُخُلقذو  ، أنتالَخلقمعجزة في 

 : شارات والتلميحات ثم طرح األسئلةثانيًا: اإل

 اإلشارات والتلميحات

بات، من خالل تزويدهن بطريقة استخراج تقوم المعلمة بإعطاء بعض اإلشارات والتلميحات للطال

ـــ   3)طاء أمثلة مشابهة للمشكالت من (، ومن خالل إع1المعاني من المعجم للمشكلة رقم ) ــ ــ (، 5ـ

( مع الحركات الجسدية المناسبة لكل كلمة مخطوط 6باإلضافة إلى قراءة المعلمة جمل المشكلة رقم )

 تحتها  لتقريب المعنى ألذهان الطالبات.

تقسم المعلمة الطالبات إلى ثالث مجموعات، وتحدد قائدة لكل مجموعة؛ حيث تتعمد المعلمة اختيار 

الطالبات اللواتي يتصفن بالتردد والخوف وقلة ثقتهن بأنفسهن قائدات، وتوزع المشكالت المدونة على 

لقائدة باإلجابة عن السبورة  على المجموعات، ثم تطلب منهن المناقشة والحوار في المجموعات، وتقوم ا

ـــ وواق ـــ على أنها مذيعة تقدم خبرا ــ ــ فة السؤال الموكول لمجموعتها أمام زميالتها حاملة مكبر الصوت ـ

كاملة وتثني على  . إن كانت اإلجابة صحيحة تحيي المعلمة المجموعةوقفة صحيحة تظهر ثقتها بنفسها

تقوم المعلمة بإعطائهن فرصة أخرى للبحث عن  ،القائدة بذاتها، أما إن كانت اإلجابة غير صحيحة

اإلجابة الصحيحة؛ من خالل مناقشة القائدة مع مجموعتها، مع ضرورة عدم إظهار أي تعابير تدل على 

اعدها في الوصول عدم رضى المعلمة عن اإلجابة الخاطئة. بحيث تقترب المعلمة من المجموعة لتس
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ة مرة أخرى أمام زميالتها لتقدم اإلجابة الصحيحة ،فتعزز ، ثم تقف الطالبة القائدلإلجابة الصحيحة

ــ بوضع ملصق جميل لمجموعتها، وهكذا تتابع المعلمة حل المشكالت  ـــ ــ ــ ــ القائدة  ــ ــ المعلمة الطالبة ـ

 .قات لكل مجموعة تجيب إجابة صحيحةالسابقة بنفس الطريقة، مع إعطاء ملص

 طــرح األسئلة 

 : اآلتية على الطالبات بشكل فرديسئلة تقوم المعلمة بطرح األ

 ؟معنى كلمة الترجمان. ما 1

 ؟ النص تدل على معنى المكان الضيق . ما الكلمة التي وردت في 3

 ؟ . ما ضد كلمة شاردة 2

 ؟. ما جمع كلمة جفن 4

 تستمع المعلمة إلجابات الطالبات من خالل المراوحة في اختيار الطالبات: األعلى تحصيال واألقل

لة، وذلك لمراعاة تحصيال، والتركيز على الطالبات اللواتي يشعرن بالخوف والتردد عند اإلجابة عن األسئ

وللحصول على قراءات متنوعة تحتوي أخطاء؛ حيث تقوم المعلمة بتعزيز الطالبة التي  الفروق الفردية

األخطاء، فعلى المعلمة  أجابت إجابة صحيحة بدون أخطاء والثناء عليها. أما الطالبة التي وقعت في

 :تيالقيام باآل

 (  شكر الطالبة على محاولتها مهما كان عدد األخطاء التي وقعت بها.1 

( تحاور المعلمة الطالبة في أخطائها، وتستخدم في المرة القادمة مصطلح )عليك اإلنتباه إلى .....( 3 

 . وريةفيه الطالبة( كتغذية راجعة ف)تذكر المعلمة الخطأ الذي وقعت 
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 .تي أخطأت بإعادة اإلجابة الصحيحةتطلب المعلمة من الطالبة نفسها ال (2 

ثم تشكر المعلمة الطالبة على اإلجابة الصحيحة شكر ا لفظي ا )أحسنت، أشكرك، بارك اهلل فيك، ....( 

ظهار تعابير الو  جه وشكرا حركيا) الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 

المناسبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتها ( وذلك إلزالة الخوف والتردد وزيادة ثقتها بنفسها، وهذا األسلوب 

ينعكس إيجابا على باقي الطالبات، إذ يزيد من مشاركة الطالبات األقل تحصيال والطالبات اللواتي 

 هن بأنفسهن.يشعرن بالحرج والتردد عند محاولتهن اإلجابة أمام زميالتهن يعزز ثقت

 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .

تهّيء المعلمة الطالبات لحل أسئلة المعجم والداللة على الكتاب، وقيامهن بذلك بأنفسهن، وتقوم المعلمة 

ى بالتجول بين الطالبات األقل ثقة بأنفسهن واللواتي تظهر عليهن عالمات الخوف والتردد، وتقف إل

جانبهن؛ لتمنحهن الثقة من خالل الثناء على حلولهن الصحيحة، واإلشارة إلى الحلول غير الصحيحة، ثم 

 تصحح المعلمة األسئلة وتضع المعلمة ملصقا للطالبة التي حققت أقل نسبة خطأعلى لوحة التعزيز.

 رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها 

 قف يحذرن منها :* موا

ــ  التسرع بإعطاء اإلجابة . ــ  ــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابة . ــ ــ  ــ
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 * مواقف يركزن عليها :

ـــ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ    . عطيت من جانب المعلمة قبل نطقهاــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذه  ـــ  .نيا قبل اعتماد اإلجابة النهائيةـ

ـــ الوقوع في ال  .يحخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخو   .ف من شيء ما هو القيام به فعليا  ــ

ــ مواجهة   .التردد والخوف أفضل من العيش معهــ

 :التقويم

ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في ــ

 لحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وتجاوزها الخوف والتردد في اإلجابة .ا

ـــ أداة التقويم )أسئلة شفويةــ ( تقوم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن ــ

 : يقتهن في اإلجابة.من هذه األسئلةصفات عدم الثقة بالنفس وتطرح عليهن أسئلة وتالحظ طر 

 ف يمكن استخراج معنى كلمة غضروف من المعجم ؟. كي 1

 . ماهوالشوظ ؟  3

 . ضد كلمة تتقلص ............ 2

 . الكلمة التي تدل على معنى التركيب اآلتي ) الدفعات من المطر ( هي ........... 4
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 ء :  أ( اسم مدينة    ب(عضو اإلبصار  ج(  نبع الما. شربت من العين. معنى كلمة )العين(  هو 5

ـــ أداةــ ها الطالبة بثقة وعدم تردد ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتسجل تقدير عدديالتقويم ) ــ

 معينة . عالمة ب
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها

 اللقاء الثالث

 معجزة في الخلق ( الموضوع:القراءة / االستيعاب القرائي  ) العين

 الصف: السابع    بنت عدي  المدرسة:

 التاريخ:    عدد الحصص: حصة واحدة

 :األهداف التعليمية

سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة، 

 قادرة على أن:

 تقرأ النص قراءة جهرية معبرة مراعية الحركات. -

 (.في الخلقستخلص األفكار الرئيسة الواردة في نص )العين معجزةت -

 (يين من نص )العين معجزة في الخلقتشير إلى الجملة التي تحمل معنى البيتين اآلت -

 وأفضح من عين المحب لسره       وال سيما إن أطلقت عبرة تجري 

 هداب ضعف وانكسارفكيف تميتنا منها السهام وفي األ

 (.ورد في نص )العين معجزة في الخلقين وما يحيط بها كما تعدد أجزاء الع -

تتحرك حركة سريعة وهي في  تستنت  من فهم )العين معجزة في الخلق( السبب الذي يجعل العين -

 .محجرها

 تحدد الجملة التي تدل على الفكرة الرئيسة في نص )العين معجزة في الخلق(. -

 (.من نص )العين معجزة في الخلق ة إنسان العينتحدد الفقرة التي تتحدث عن حركة العين وحرك -
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 .لصورة الجمالية في الجملة اآلتية: )ترسل العين شآبيب من عطف وحنان(تستنبط ا -

 .تستخلص سبب ا لما يأتي: )األهداب تثير قرائح الشعراء، سعة إنسان العين وضيقه( -

 لق(.تعطي عنوانـ ا مناسب ا للفقرة الرابعة من نص )العين معجزة في الخ -

 .تستنبط من نص )العين معجزة في الخلق( الدروس المستفادة -

 .اصة  كيف تحافظ على سالمة عينيهاتكتب بلغتها الخ -

 :األدوات المستخدمة

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .ـــ عرض بوربوينت ألسئلة االستيعاب القرآئي

 .ـــ لوحة تعزيز

 .ـــ ملصقات

 : األنشطة

 كل طالبة على حدة. أنشطةفردية سؤال -

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 اإلجراءات:

ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريسها، وهو من أساليب التعلم  مالحظة للمعلمة:

دد لديه. الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتر 
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وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

 في التدريس وهي:

.تعرض المعلمة مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين 1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.

ارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف .تطرح المعلمة مجموعة من اإلش3

 من خالل طرح االسئلة على الطالبات.

 .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام به بأنفسهم.2

.تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها 4          

التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن والمحافظة والمواقف أو المواقع 

 عليها.

وعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة لزيادة الثقة والمحافظة عليها 

 وهي : 

 توفر بديل.: . ـــــــ سوف: في المرة القادمةلـــو: خبرة تعلمية. ــــ ـــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة

 :لكل خطوة من هذه الخطوات األربع وفيما يأتي توضيح
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 أواًل: عرض المشكلة .

ــ من خالل عرض أسئلة االستيعاب القرائي على السبورة  ـــ ــ ــ تعرض المعلمة المشاكل اآلتية على الطالبات  ــ

ـــ  ــ  .وتبين أن كل سؤال مشكلة بحد ذاتهــ

 : طرح األسئلة رات والتلميحات ثمثانيًا: اإلشا

 اإلشارات والتلميحات

تقوم المعلمة بإعطاء بعض اإلشارات والتلميحات للطالبات، ويكون ذلك من خالل عرض األسئلة على 

ــ ، من  ــ تلميحا ـ خالل ذكر الفقرة التي اللوح التفاعلي )بوربوينت( حيث ت عرض اإلجابة بعد كل سؤال ـ

متعدد، أو من خالل تلوين اإلجابة الموجودة في السؤال ضمنا اإلجابة، أو إعطاء خيار من وردت فيها 

 بلون مميز.

 طــرح األسئلة 

 تقوم المعلمة بطرح أسئلة االستيعاب سؤاال بعد سؤال على الطالبات في مجموعات.

تقسم المعلمة الطالبات إلى ثالث مجموعات، وتحدد قائدة لكل مجموعة؛ حيث تتعمد المعلمة اختيار 

لواتي يتصفن بالتردد والخوف وقلة ثقتهن بأنفسهن قائدات، وتعرض المعلمة أسئلة االستيعاب الطالبات ال

، يث يتضمن العرض تلميحات باإلجابةالقرائي )بوربوينت( أمام الطالبات، وتطلب منهن التركيز جيدا ح

قائدة تبدأ المعلمة االستماع إلجابة كل مجموعة على حده من القائدة مظهرة الرضى عن وقفة ال

، وقفة طالبة واثقة من من خالل التلفظ بالعبارات اآلتية: )وقفة سليمة أحسنت، إجابة موفقةوشجاعتها 

( في حال كانت اإلجابة صحيحة، أما إذا كانت اإلجابة خاطئة تقوم المعلمة بإبدال القائدة بقائدة نفسها
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لجديدة وتعطي اإلجابة، إن كانت المجموعة الثانية، إذ تعطيها وقتا محددا لتتناقش مع مجموعتها ا

اهلل فيك، ....(  اإلجابة صحيحة تعززها المعلمة بالعبارات المناسبةتعزيزا لفظي ا )أحسنت، أشكرك، بارك

ظهار تعابير الوجه وتعزيزا حركيا) الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 

أما إن كانت إجابتها خاطئة تقوم المعلمة بإبدال القائدة مع  (،سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاالمنا

 .مة حل جميع األسئلة بهذه الطريقةقائدة المجموعة الثالثة، وهكذا..... تكمل المعل

 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .

؟ ماذا ستفعلن بعد أن قمتن ل التاليثم تسأل الطالبات السؤا ،دياتطلب المعلمة من الطالبات الجلوس فر 

؟ على الطالبات معرفة اإلجابة وحدهن، وهي الحل الفردي ابة عن األسئلة في مجموعات شفوياباإلج

على الكتاب؛ حيث تعطي المعلمة وقتا لحل األسئلة وتقوم المعلمة بالتجول بينهن لتصحيح بعض كتب 

ــ الط ــ أنفسهن ويترددن في البات اللواتي يشعرن بعدم الثقة بالطالبات وتركز على الفئة المستهدفة ــ

 .اإلجابة

 رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها 

 :* مواقف يحذرن منها

ــ  التسرع بإعطاء اإلجابة ــ  .ــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ
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 :واقف يركزن عليها* م

ـــ ربط اإلجابة بالم  علومة التي أ عطيت من جانب المعلمة قبل نطقها . ــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا  وفي مجموعات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة.  ـــ  ـ

ـــ الوقوع في الخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيح .  ــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخوف من شيء ما هو القيام به فعليا    . ــ

ــ مواجهة التردد والخوف أفضل من العيش معه .  ــ

 التقويم :

ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في ــ

 الحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وتجاوزها الخوف والتردد في اإلجابة .

ـــ أداة التقويم )أسئلة شفويةــ وم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن ( تقــ

 : من هذه األسئلةصفات عدم الثقة بالنفس وتطرح عليهن أسئلة وتالحظ طريقتهن في اإلجابة.

 ؟. كيف تحافظين على سالمة عينيك 1

 ؟ العين معجزة في الخلق . اذكري درسين استفدتهما من نص 3

 : لجمل اآلتية. أكملي الفراغ في ا 2

ــ طلبت الخنساء من عينيها أن..............    ـــ  ـ
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ــ ....................   ــ  شبه بدر شاكر السياب عيني محبوبته بـ ــ ــ  ـ

ــ تغنى الشعرء بالعين كثرا ألنها ....................   ــ ــ  ـ

ــ من أجزاء العين .............................   ـــ ــ  ـ

ها الطالبة بثقة وعدم تردد ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتسلم تقدير عدديــ أداة التقويم )ـــــ

 معينة . عالمةب
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها
 اللقاء الرابع

 الموضوع: القواعد )األفعال الخمسة ( شرح

 )ب( الصف: السابع    بنت عدي المدرسة:

 التاريخ:     عدد الحصص: حصة واحدة

 :األهداف التعليمية

سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة، 

 قادرة على أن:

أغلب : لماذا يفضل خالل االجابة عن األسئلة اآلتية تفسر مضامين نص األفعال الخمسة من -

 .لتي تسببها إهمال نظافة العدسات؟، ما المشكالت امستخدمي العدسات، العدسات الطرية؟

 .تعدد أوزن األفعال الخمسة، بدون أخطاء -

 .تذكر عالمة رفع األفعال الخمسة -

 .تعدد فاعل كل من االفعال الخمسة -

 .خمسة إعرابا دقيقا  تعرب األفعال ال -

 قا .تعرب فاعل األفعال الخمسة إعرابا دقي -

 األدوات المستخدمة :

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .زـــ لوحة تعزي
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 ـــ ورقة عمل.

 : األنشطة

 أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة. -

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 اإلجراءات:

ها، وهو من أساليب التعلم ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريس مالحظة للمعلمة:

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

 في التدريس وهي:

ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين  .تعرض المعلمة مشكلة1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.

.تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف 3

 من خالل طرح االسئلة على الطالبات.

 نفسهم..تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام به بأ2

.تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها 4          

والمواقف أو المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن 

 والمحافظة عليها.
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محافظة عليها وعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة لزيادة الثقة وال

 وهي : 

 : توفر بديل.: في المرة القادمة. ـــــــ سوفولـــ: خبرة تعلمية. ــــ ـــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة

 :لكل خطوة من هذه الخطوات األربع وفيما يأتي توضيح

 أواًل: عرض المشكلة .

ــ تعرض المعلمة المشاكل اآلتية على الطال  :على السبورة بات من خالل تدوينهاــ

ـــ ما هي  األفعال الخمسة ــ  ؟ ــ

ــ ما هي أوزان األفعال الخمسةــ  ؟ ــ

ــ ماه ــ  ؟و فاعل كل فعل من األفعال الخمسةــ

ـــ ما إعراب األفعال الخمسة  ؟ــ

 : م طرح األسئلةثانيًا: اإلشارات والتلميحات ث

 اإلشارات والتلميحات

: إعطاء أمثلة طالبات، ويكون ذلك من خالل اآلتيلتلميحات للتقوم المعلمة بإعطاء بعض اإلشارات وا

 على األفعال الخمسة )يدرسون ، تدرسون ، يدرسان ، تدرسان ، تدرسين(.
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 طــرح األسئلة 

ــ : ــ ــ ــ التي من خاللها تتوصل الطالبات إلى حل المشكالت السابقة ـ ــ  تقوم المعلمة بطرح األسئلة اآلتية ــ

ــ إذا قلن ــ  .ا أن وزن درس: فعل و أن وزن يدرس : يفعلــ

 ؟ درسون، يدرسان، تدرسان، تدرسين (ما أوزان األفعال اآلتية : ) يدرسون، ت

ــ إذا  قلنا أن الفاعل في الفعل درست   التاء المتصلة ــ  .ا واو الجماعةوفي الفعل درسو  ،ــ

 ؟تدرسين ( درسون، يدرسان، تدرسان،ما فاعل األفعال اآلتية : ) يدرسون، ت

 ؟ مل المشترك بين جميع هذه األفعالما العا

 إذا بماذا ترفع األفعال الخمسة ؟ 

ــبحيث تركز على الطالبات اللواتي  يشعرن بعدم  ــ ــ تسستمع المعلمة لإلجابات من الطالبات بشكل فردي ـ

ــ إن كانت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا لفظي   ــ  ا )أحسنت، أشكرك، باركالثقة بأنفسهن ــ

الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، اهلل فيك، ....( وتعزيزا حركيا)

ظهار تعابير الوجه المنا (، أما إن كانت إجابتها خاطئة، تقوم سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاوا 

تتوصل إلى اإلجابة الصحيحة بنفسها المعلمة بإعطائها وقتا إضافيا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن 

تضع لها ملصقا  ؟(ثممة الطالبة بعبارات شكر متنوعة )أشكرك، أرأيت أنك تعرفين اإلجابةفتعززها المعل

 .على لوحة التعزيز
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 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .

؟ ماذا ستفعلن بعد أن أل الطالبات السؤال التاليثم تس ،لمعلمة من الطالبات الجلوس فرديابعدها تطلب ا

توزع  ؟ خالل حديثها ترفع المعلمة أوراق العمل أمام الطالبات ثمشفوياقمتن باإلجابة عن األسئلة السابقة

، ثم تقول لهن ابدأن بالحل. في هذه األثناء ع عليهن أوراق العملوتوز  الطالبات في ثالث مجموعات،

مل مع بعضهن البعض ثم حلها ينبغي عليهن فعله وهو مناقشتهن ورقة الع على الطالبات معرفة ما

ثناء تتجول المعلمة بين المجموعات لمتابعة سير حل ورقة العمل دون أي تحديات فرديا. في هذه األ

 . باستخدام الملصقات ولوحة التعزيزمعززة الطالبات بعبارات التعزيز المناسبة و 

 حذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها رابعًا:اإلشارة إلى مواقف ي

 :* مواقف يحذرن منها

ــ  التس ــ  .رع بإعطاء اإلجابةــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ

 :* مواقف يركزن عليها

ـــ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ عطيت من جانب المعلمة قبل نطقها .   ــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا  وفي   ـــ  مجموعات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة.ـ

ـــ الوقوع في الخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيح .  ــ
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ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخوف من شيء ما هو القيام به فعليا  .  ــ

ــ مواجهة التردد والخوف أفضل من العيش معه .  ــ

 التقويم :

ــ أداة التقويم )السجل ــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في القصصيــ

 الحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وتجاوزها الخوف والتردد في اإلجابة .

ـــ أداة التقويم )أسئلة شفوية( تقوم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن  ــ ــ

 وتطرح عليهن أسئلة وتالحظ طريقتهن في اإلجابة.من هذه األسئلة : صفات عدم الثقة بالنفس 

 ؟ثة أفعاال مضارعة على وزن كل من: يفعلون، تفعلين، يفعالن. هات ثال 1

 ؟ ة: يسمعون، يلعبان، تدرسين. حددي الفاعل في األفعال اآلتي 3

 . أكملي الفراغ:  2

ــ عالمة رفع األفعال الخمسة هي : ........... ــ  ... ــ

ــ  أوزان األفعال الخمسة هي :  .......... ، ........... ، ......... ، ........ ، ...........   ــ ــ  ـ

ــ أداة التقويم )ــ تها الطالبة بثقة وعدم ترد ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنسجل تقدير عدديـــ

 معينة . عالمةب
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 لوب بناء الثقة والمحافظة عليهاتحضير دروس اللغة العربية حسب أس
 اللقاء الخامس

 الموضوع: القواعد )األفعال الخمسة ( حل التدريبات

 الصف: السابع    بنت عدي المدرسة:

 التاريخ:    عدد الحصص: حصة واحدة

 :األهداف التعليمية

نشطة المطلوبة، سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باأل

 قادرة على أن:

 .تحدد الفاعل في جملة " أنتما تكتبان تقريرا عن أمراض العيون " -

 .السلعة "  إعرابا تاما تبخسانتعرب الفعل المخطوط تحته في الجملة اآلتية " ما لكما  -

  هذه جهنم التي يكذب بها: "ىلالخمسة وفاعله في الجملة اآلتية: )قال تعا تحدد فعل األفعال -

 المجرمون* يطوفون بينها وبين حميم آن* فبأي آالء ربكما تكذبان*".

 .تعدد األفعال الخمسة -

: " أنت لة اآلتيةتستعمل ضمير المخاطب المفرد المؤنث وضمير المخاطب الجمع المذكر مع الجم -

 .تحترم العامل

شكرون على جدكم ، تالخمسة الوارد في الجملة اآلتية: )أنتم، أيها الخريجون فعل األفعال تحدد -

 واجتهادكم(.

 .فعال الخمسة وجمع المذكر السالمتستنت  الفرق بين األ -
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ضارع مرفوع ، فعل مارع مرفوع اتصلت به ألف االثنينفعل مضتطرح مثاال  على كل من: ) -

 (.رع مرفوع اتصلت به ياء المخاطبة، فعل مضااتصلت به واو الجماعة

 .معجزة في الخلق( فعال من األفعال الخمسة ستخرج من الفقرة األخيرة من نص )العينت -

 ( وتجعلها من األفعال الخمسة.عة من نص )العين معجزة في الخلقتختار ثالثة أفعال مضار  -

 .ألفعال الخمسة واألفعال المضارعةتستنت  الفرق بين ا -

إلى عملهم  ينطلقانالموظفون المخطوط تحتها من الجمل التالية: ) تكتشف الخطأ في الكلمات -

حالة الخطر بإذن  تتجاوزا، المريضتان لألخطار كي ينقلوا الحقيقة يتعرضون،الصحفيوننمبكري

 .(وطنالجنود الساهرين على أمن ال تقّدري، أنت  اهلل

: " العامالن المخلصان يتقنان عملهما ،والقضاة العادلون ةاألفعال الخمسة من الفقرة اآلتيتستخرج  -

، أيتها المعلمةالمظلوم الستعادة حقه م يساندون ك في ، حقا إنك تفنين زهرة شبابن الظالم، وأنت 

 .تربية النشء "بوضع خط تحتها

ا  " العامالن المخلصان  - تعرب األفعال الخمسة المخطوط تحتها من الفقرة اآلتية إعرابـ ا تام 

، أيته يساندون،والقضاة العادلون عملهمايتقنان ، حقا ا المعلمةالمظلوم الستعادة حقه من الظالم، وأنت 

 زهرة شبابك في تربية النشء ". تفنينإنك 

 :األدوات المستخدمة

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .تعزيز ـــ لوحة
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 .ـــ ملصقات

 .ـــ حلوى

 .ـــ لوحة عرض تعزيزية

 األنشطة : 

 أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة. -

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 جراءات:اإل

ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريسها، وهو من أساليب التعلم  مالحظة للمعلمة:

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

ع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األرب

 في التدريس وهي:

.تعرض المعلمة مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين 1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.

.تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف 3

 سئلة على الطالبات.من خالل طرح اال

 .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام به بأنفسهم.2
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.تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها 4          

والمواقف أو المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن 

 فظة عليها.والمحا

وعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة لزيادة الثقة والمحافظة عليها 

 وهي : 

 : توفر بديل.لـــو: في المرة القادمة. ـــــــ سوف: خبرة تعلمية. ــــ ـــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة

 :لكل خطوة من هذه الخطوات األربع وفيما يأتي توضيح

 : عرض المشكلة .أوالً 

ــ تعرض المعلمة المشاكل اآلتية على الطالبات من خالل عرض تدريبات الدرس على اللوح التفاعلي   ــ

 : شارات والتلميحات ثم طرح األسئلةثانيًا: اإل

 اإلشارات والتلميحات

الطالبات ثم تدون المعلمة بعض اإلشارات والتلميحات للطالبات على لوحة كرتونية ، وتثبها على مرأى 

ـــ األقل ثقة بأنفسهن ، وتبدو  ــ ــ ــ قرأتهاتطلب من بعض الطالبات   :عليهن عالمات الترددـ ـ

ــ ــ  .أوزان االفعال الخمسة هي: يفعلون، تفعلون، يفعالن، تفعالن، تفعلين  ــ

ـــ  فاعل االفعال الخمسة هم  .عة، ألف االثنين، ياء المخاطبة: واو الجماــ

ــ إعراب ــ  فعال الخمسة .نه من األمرفوع وعالمة رفعه  ثبوت النون ألفعال الخمسة : فعل مضارع األ ــ
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ــ إعراب ف ــ ضمير متصل مبني في  :ماعة، ألف االثنين، ياء المخاطبةج: )واو الفعال الخمسةاعل األــ

 (محل رفع فاعل

 .جمع ينتهي بواو ونون أو ياء ونونيدل على مهواس: جمع المذكر السالم

 ــرح األسئلة ط

ي مساعدة منها تقوم المعلمة بطرح األسئلة التي من خاللها تستطيع الطالبة حل تدريبات الدرس دون أ

 : وهي

ــ ما فاعل كلمة )ت لقيان ــ  ؟ (ــ

ـــ ما إعراب كلمة )يجمعون( في جملة  ؟ سلة المهمالت يطالب يجمعون النفايات ويضعونها ف: الــ

ـــ ــ  :المهندسان يساعدان العاملين  في إنجاز المشروع ؟الخمسة في جملةأين فعل األفعال  ــ

ـــ ما الفرق بين الكلم  ؟ تين اآلتيتين: المعلمون، يعلمونــ

ــ هات مثاال  على كل من: فعال مضارعا اتصلت به ــ  .ماعة، ألف االثنين، ياء المخاطبة: واو الجــ

ـــ  ، يعينان ؟يعين: إعرابيا ما الفرق بين الكلمتين اآلتيتين ــ

ــ  أين الخطأ في الجملة اآلتيةـــ  ؟المزارعان يستبشرون بنزول المطر :ـ

ــ بحيث تركز على الطالبات اللواتي  يشعرن بعدم الثقة  ـــ ــ تسستمع المعلمة لإلجابات من الطالبات فرديا  

ــ إن كانت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا لفظي ا )أ ــ حسنت، أشكرك، بارك اهلل بأنفسهن ــ

ظهار فيك، ....( وتعزيزا حركيا) الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 
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(، أما إن كانت إجابتها خاطئة، تقوم المعلمة سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاتعابير الوجه المنا

ل إلى اإلجابة الصحيحة بنفسها فتعززها بإعطائها وقتا إضافيا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن تتوص

(ثم تضع لها ملصقا على أرأيت أنك تعرفين اإلجابة ؟ أشكرك،مة الطالبة بعبارات شكر متنوعة )المعل

 لوحة التعزيزأو تعطيها حبة حلوى .

 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .

؟ ماذا ستفعلن بعد أن قمتن باإلجابة عن األسئلة السابقة لتاليالمعلمة الطالبات السؤال ا بعدها تسأل

 شفويا تجيب الطالبات بأنهن ينبغي عليهن اإلجابة عن تدريبات الدرس على الكتاب فرديا .

في هذه االثناء تتجول المعلمة بين المجموعات لمتابعة سير حل التدريبات دون أي تحديات معززة 

 مناسبة وباستخدام الملصقات ولوحة التعزيزأو إعطاء حبة حلوى . الطالبات بعبارات التعزيز ال

 .واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها

 :* مواقف يحذرن منها

ــ  التسرع بإعطاء اإلجابة ــ  .ــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ

 :* مواقف يركزن عليها

ـــ ربط اإلجابة بالم  . عطيت من جانب المعلمة قبل نطقهاعلومة التي أ  ــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا  وفي مجموعات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة.  ـــ  ـ
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ـــ الوقوع في ا  .لخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيحــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخو   .ف من شيء ما هو القيام به فعليا  ــ

ــ مواجهة   .التردد والخوف أفضل من العيش معهــ

: البد من تدوين المعلمة بعض المالحطات االيجابية على مفكرة الطالبة لولي أمرها مالحظة للمعلمة

تثبت فيها مدى  تقدمها االيجابي داخل الحصة مما يعزز ثقة الطالبة بنفسها ويزيد من دافعيتها نحو 

 الحصة .

 :التقويم

ــ أداةــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في التقويم )السجل القصصي ــ

 .جاوزها الخوف والتردد في اإلجابةالحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وت

ـــ أداة التقويم )أسئلة شفويةــ ( تقوم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن ــ

 م الثقة بالنفس وتطرح عليهن أسئلة وتالحظ طريقتهن في اإلجابة.من هذه األسئلة : صفات عد

ـــ هل تستطيعين إعطائي ثالثة أفعال ــ  ؟ من األفعال الخمسة في عشر ثواني ــ

ــ  قومي بسؤال زميلة لك في صفك عم تفعله  ـــ ؟ شرط احتواء كل عند عودتها من المدرسة إلى البيتــ

 ؟ .......ك للبيتفعال الخمسة  مستعينة بالسؤال التالي : هل تدرسين فورا عند عودتسؤال فعال من األ

ــ أداة التقويم )ـــ تها الطالبة بثقة وعدم ترد ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنسجل تقدير عدديــ

 .معينة عالمةب
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 اتحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليه
 اللقاء السادس

 الموضوع: المحفوظات ) صنع ربي ( شرح وتفسير

 )ب(الصف: السابع    بنت عدي  المدرسة:

 التاريخ:    عدد الحصص: حصتان متتاليتان

 :األهداف التعليمية

سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة، 

 أن:قادرة على 

 تقرأ النص الشعري قراءة إلقاء، مراعية تغير نبرات الصوت حسب المعنى. -

 :اآلتية بصوت وحركات جسدية مناسبةتقرأ األبيات  -

 تعانق أشجار وتغريد طائر          وتقبيل أوراق وزهر مع العشب

 وتصفر أوراق لفقد ثمارها          وتخضر في فصل الربيع من القرب           

 ر الماء أنة عاشق          يحن إلى زهر الغصون وللقضبوأن خري

 .تفسر معاني المفردات اآلتية )الغيث، أجدبت، خرير الماء( -

 (.ألفكار الواردة في النص الشعري )صنع ربيتستخلص ا -

 :ي األصفر واألخضر في البيت اآلتيتفسر داللة لون -

 الع  الحب  إذا نظرت عيناي في الكون صامتا       تيقنت أن الصمت من
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 :األدوات المستخدمة

 .ب المدرسيـــ الكتا

 . ةـــ السبور 

 .ـــ لوحة تعزيز

 .ـــ ملصقات

 : األنشطة

 أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة. -

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 اإلجراءات:

تدريسها، وهو من أساليب التعلم  ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في مالحظة للمعلمة:

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

 في التدريس وهي:

مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين  .تعرض المعلمة1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.

.تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف 3

 من خالل طرح االسئلة على الطالبات.
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 به بأنفسهم. .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام2

.تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها 4          

والمواقف أو المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن والمحافظة 

 عليها.

قة والمحافظة عليها زيادة الثوعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة ل

 : وهي

 : توفر بديل.: في المرة القادمة. ـــــــ سوفلـــو: خبرة تعلمية. ــــ لة: فرصة. ـــــــ الكارثةـــــ المشك

 :لكل خطوة من هذه الخطوات األربع وفيما يأتي توضيح

 أواًل: عرض المشكلة .

 :جات الحصة على اللوح كاآلتيض نتاتعرض المعلمة المشاكل اآلتية على الطالبات من خالل عر 

ــتقرأ النص الشعري قراءة إلقاء. ــ  ــ

ــ تفسر معاني المفردات الجديدة في القصيدة.  ــ  ــ

ــ تستخلص ــ  .االفكار الواردة في النص الشعري ــ

ــ تفسر داللة لوني ــ  .األصفر واألخضر في البيت الرابع ــ
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 : شارات والتلميحات ثم طرح األسئلةثانيًا: اإل

 اإلشارات والتلميحات

تقرأ المعلمة القصيدة قراءة جهرية معبرة بنبرة صوتية جاذبة، ومراعية الحركات الجسدية المناسبة، ثم 

تطلب من بعض الطالبات محاكاة القراءة؛ حيث تركز المعلمة على الطالبات األقل ثقة بأنفسهن وأكثر 

علمة الحركات الجسدية المناسبة لتفسير المفردات ترددا وتشجعهن على القراءة الجيدة، ثم تستخدم الم

الجديدة في القصيدة أثناء إعادة قراءة القصيدة مرة أخرى لتحقيق النتاج الثاني والرابع من عرض 

 المشكلة  .

 طــرح األسئلة 

 : وم المعلمة بطرح األسئلة اآلتيةتق

ــ من ــ  ؟ تقرأ القصيدة قراءة جهرية معبرة ــ

 ؟ دبت، تئن، القضب، تيقنت، الع : أجنى الكلمات اآلتيةـــ من تبين معــ

ـــ ماداللة اللون األصفر ــ  ؟واللون األخضر في البيت الرابع  ــ

ـــ ما األ  ؟فكار الرئيسة الواردة في القصيدةــ

ــ بحيث تركز على الطالبات اللواتي  يشعرن بعدم الث ـــ ــ قة تسستمع المعلمة لإلجابات من الطالبات فرديا   

ــ إن كانت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا  لفظي ا )أحسنت، أشكرك، بارك اهلل  ــ بأنفسهن ــ

ظهار  فيك، ....( وتعزيزا حركيا) الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 

جابتها خاطئة، تقوم المعلمة تعابير الوجه المناسبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتها (، أما إن كانت إ
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بإعطائها وقتا إضافيا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن تتوصل إلى اإلجابة الصحيحة بنفسها فتعززها 

(ثم تضع لها ملصقا على كرك، أرأيت أنك تعرفين اإلجابة ؟أشمة الطالبة بعبارات شكر متنوعة )المعل

 لوحة التعزيز.

 ليهن القيام به بأنفسهن .ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي ع

، ثم تقسم المعلمة الطالبات في ثالث مجموعات قراءة أبيات القصيدة قراءة صامتةتحاول كل طالبة 

تجعل قائدة لكل مجموعة من الطالبات اللواتي يبدين أقل ثقة بأنفسهن وتوزع المعلمة أبيات القصيدة 

ـــ بيتين من القصيدة لكل مجموعة ــ ــ ــ  فتعرف الطا على كل مجموعةـ  ـــ لبات ما ينبغي عليهن القيام به ــ

لمة إلى قارئة المجموعة ( حيث تسمع المعبيتمن قراءة األبيات، وبيان المعاني، والفكرة الرئيسة لكل)

( وتناقشها في إجابة مجموعتها مما يعزز ثقتها بنفسها ويقضي على ترددها ،ثم األولى )قائدة المجموعة

من نفس المجموعة تدوين معاني الكلمات والفكرة الرئيسة على اللوح وال تنس  تطلب من طالبة أخرى

مل مع المجموعة الثانية ، وهكذا العمادي لكل طالبة تجيب إجابة صحيحةالمعلمة التعزيز اللفظي وال

 .والثالثة

 رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها 

 :ها* مواقف يحذرن من

ــ  التسرع بإعطاء اإلجابة ــ  .ــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ
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 :* مواقف يركزن عليها

ـــ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ    . عطيت من جانب المعلمة قبل نطقهاــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا وفي مجموعات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة. ــ  ــ

ـــ الوقوع في   .لخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيحاــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخو   .ف من شيء ما هو القيام به فعليا  ــ

ــ مواجهة   .التردد والخوف أفضل من العيش معهــ

ــ   .الوقوف وقفة صحيحة أمام الطالباتــ

لى مفكرة الطالبة لولي أمرها : البد من تدوين المعلمة بعض المالحطات االيجابية عمالحظة للمعلمة

تثبت فيها مدى  تقدمها االيجابي داخل الحصة مما يعزز ثقة الطالبة بنفسها ويزيد من دافعيتها نحو 

 الحصة .

 التقويم :

ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في ــ

 فسها، وتجاوزها الخوف والتردد في اإلجابة .الحصة ومدى زيادة ثقتها بن

ـــ أداة التقويم )أسئلة شفويةــ ( تقوم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن ــ

 : يقتهن في اإلجابة.من هذه األسئلةصفات عدم الثقة بالنفس وتطرح عليهن أسئلة وتالحظ طر 

ـــ من تلقي القصيدة إلقاء  ــ  متميزا ؟ ــ

ـــ  استخرج ــ  .ي من القصيدة كلمات بمعنى كّل من: الحب الشديد، أمحلت وقل مطرها، تتألمــ
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ــ ما الفكرة ــ ــ  ؟ العامة التي تدور حولها القصيدة ــ

ـــ أداة التقويم )قوائم الشطب ــ م ترد بإشارة ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتها الطالبة بثقة وعدــ

 .ينةمع
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها
 اللقاء السابع

 الموضوع:المحفوظات ) صنع ربي ( حفظ + حل أسئلة

 )ب( الصف: السابع    بنت عديالمدرسة:

 التاريخ:     عدد الحصص: حصة 

 :األهداف التعليمية

ة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة، سوف تكون الطالبة في نهاية الحص

 قادرة على أن:

 تقرأ النص الشعري قراءة إلقاء مراعية تلوين الصوت حسب المعنى. -

 .ر عنوان النص الشعري واسم الشاعرتذك -

 تقرأ األبيات اآلتية بصوت وحركات جسدية مناسبة : -

 بيل أوراق وزهر مع العشبتعانق أشجار وتغريد طائر          وتق

 وتصفر أوراق لفقد ثمارها       وتخضر في فصل الربيع من القرب            

 وأن خرير الماء أنة عاشق          يحن إلى زهر الغصون وللقضب

 .تفسر معاني المفردات اآلتية )الغيث، أجدبت، خرير الماء( -

 .(عري )صنع ربيتستخلص األفكار الواردة في النص الش -

 تعدد األلوان التي ذ كرت في النص الشعري. -

 :ي األصفر واألخضر في البيت اآلتيتفسر داللة لون -

 إذا نظرت عيناي في الكون صامتا      تيقنت أن الصمت من الع  الحب  
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 األدوات المستخدمة :

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .ـــ لوحة تعزيز

 .ـــ مكبر صوت

 .ـــ ملصقات

 .نيشان(ـــ ) 

 األنشطة : 

 أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة. -

 أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات. -

 اإلجراءات:

ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريسها، وهو من أساليب التعلم  مالحظة للمعلمة:

ته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجاب

وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

 في التدريس وهي:

.تعرض المعلمة مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين 1

 بهم.اإلهتمامات الخاصة 
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.تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف 3

 من خالل طرح االسئلة على الطالبات.

 .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام به بأنفسهم.2

نها .تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات م4

والمواقف أو المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن 

 والمحافظة عليها.

وعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة لزيادة الثقة والمحافظة عليها 

 وهي : 

 : توفر بديل.ة القادمة. ـــــــ سوفلـــو: في المر : خبرة تعلمية. ــــ شكلة: فرصة. ـــــــ الكارثةـــــ الم

 وفيما يأتي توضيح لكل خطوة من هذه الخطوات األربع :

 أواًل: عرض المشكلة .

 ، تعرض المعلمة بوربوينت للقصيدة على اللوح ربوينت ألسئلة القصيدة على اللوحتعرض المعلمة بو 

 .األسئلة ، نبذة عن حياة الشاعر؛ حفظ القصيدة، وحل مة للطالبات أن هناك ثالث مشكالتوتبين المعل
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 ثانيًا: اإلشارات والتلميحات ثم طرح األسئلة : 

 اإلشارات والتلميحات

تقرأ المعلمة القصيدة قراءة جهرية معبرة بنبرة صوتية جاذبة، ومراعية الحركات الجسدية المناسبة، ثم 

طالبات األقل ثقة بأنفسهن وأكثر تطلب من بعض الطالبات محاكاة القراءة؛ حيث تركز المعلمة على ال

ترددا وتشجعهن على القراءة الجيدة من خالل عمل مسابقة شاعرة الصف والفائزة ستلقي القصيدة على 

مسامع الطالبات في اإلذاعة المدرسية، ثم تستخدم المعلمة الحركات الجسدية المناسبة التي من خالل 

 تسهل حل أسئلة القصيدة . 

 طــرح األسئلة 

 : م المعلمة بطرح األسئلة اآلتيةو تق

ــ من ــ  ؟ تقرأ القصيدة قراءة جهرية معبرة ــ

ـــ من ت  ؟ بين معنى الكلمات اآلتية: أجدبت، تئن، القضب، تيقنت، الع ــ

ـــ ماداللة اللون األصفر واللون األخضر ــ  ؟في البيت الرابع ــ

ـــ ما األ  ؟فكار الرئيسة الواردة في القصيدةــ

ــ بحيث تركز على الطالبات اللواتي  يشعرن بعدم الثقة تسستمع ا ـــ ــ لمعلمة لإلجابات من الطالبات فرديا  

ــ إن كانت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا لفظي ا )أحسنت، أشكرك، بارك ــ اهلل  بأنفسهن ــ

ظهار  الربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عنفيك، ....( وتعزيزا حركيا) صحة إجابتها، وا 

(، أما إن كانت إجابتها خاطئة، تقوم المعلمة سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاتعابير الوجه المنا
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بإعطائها وقتا إضافيا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن تتوصل إلى اإلجابة الصحيحة بنفسها فتعززها 

( ثم تضع لها ملصقا على عرفين اإلجابة ؟كرك، أرأيت أنك تأشمة الطالبة بعبارات شكر متنوعة )المعل

 لوحة التعزيز.

 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .

تطلب المعلمة من الطالبات في مجموعات حل أسئلة القصيدة على دفاترهن وتتجول المعلمة بين 

 يزيد عن عشر دقائق.الطالبات لتدعم إجاباتهن أو تقومها ثم تصححها، محددة ذلك بوقتال

بعدها تطرح المعلمة مسابقة شاعرة الصف التي ستتأهل الطالبة  بعد فوزها إلى إلقائها أمام طالبات 

المدرسة في اإلذاعة المدرسية؛ حيث تقسم المعلمة الطالبات إلى ثالث مجموعات، وتطلب المعلمة 

ــ حيث تقوم كل طالبة منهن محاولة حفظ القصيدة، تستمع المعلمة إلى الطالبات واحدة  ــ تلو األخرى ــ

ــ ، وتتأهل الطالبات األكثر  ــ بإمساك مكبر الصوت وتتخيل نفسها مذيعة وتلقي القصيدة أمام الجمهورـ

حفظا وأكثر ثقة إلى المرحلة الثانية ثم تستمع المعلمة مرة أخرى للطالبات بعد إعطائهن وقت ا إضافي ا 

طريقة المرحلة األولى، وبعدها تختار المعلمة الطالبات األكثر  للحفظ ال يتجاوز خمس دقائق بنفس

حفظا وأكثر ثقة بنفسها إلى التصفيات النهائية التي من خاللها تختار المعلمة الطالبة األكثر كفاءة وثقة 

( وتعلقه على كتفها ، ....( وتعطيها )نيشانا تصفيق، الربت علىتحيها تحية كبيرة )في قراءة القصيدة و 

تركز المعلمة على الطالبات في اإلذاعة المدرسية ) يصها، وتطلب منها االستعداد إللقاء القصيدة أمامقم

(  وتقوم جميع الطالبات بمحاولة تقليدها بحفظهن القصيدة عن ت اللواتي يبدين ثقة أقل بأنفسهنالطالبا

ى الكتاب وحدهن ، وتقوم ظهر قلب، ثم تطلب المعلمة من الطالبات كتابة معاني الكلمات الجديدة عل
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المعلمة بالمرور ببين الطالبات للتأكد من صحة كتابتهن لمعاني الكلمات وتعزيز الطالبات اللواتي أتقن 

 اإلجابة، وأعطاء فرصة للواتي أخطأن من خالل إعطائهن بعض التلميحات. 

ــ األقل ثقة وأكثر ترددا ــ عمل تقرير عن حياة  مالحظة مهمة : تطلب المعلمة من بعض الطالبات  ـــ ـــ ـ

الشاعر؛ ليقرأنه في اليوم المخصص لهن في اإلذاعة المدرسية تحت عنوان )شعر وشعراء( بعد أن تلقح 

 المعلمة التقرير جيدا تحقيقا للمشكلة الثالثة .

 رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها 

 :* مواقف يحذرن منها

ـــ  .ـ  التسرع بإعطاء اإلجابةــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ

 :* مواقف يركزن عليها

ـــ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ    . عطيت من جانب المعلمة قبل نطقهاــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا وفي مجموعات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة.  ـــ  ـ

ـــ الوقوع في ا  .صة حقيقية الكتشاف الصحيحلخطأ فر ــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخو   .ف من شيء ما هو القيام به فعليا  ــ

ــ مواجهة   .التردد والخوف أفضل من العيش معهــ
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ــ الوقوف وقفة   .صحيحة أمام الطالباتــ

الطالبة لولي أمرها  : البد من تدوين المعلمة بعض المالحطات االيجابية على مفكرةمالحظة للمعلمة

تثبت فيها مدى  تقدمها االيجابي داخل الحصة مما يعزز ثقة الطالبة بنفسها ويزيد من دافعيتها نحو 

 الحصة .

 :التقويم

ــ أداة التقويم )السجل القصص ــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في يــ

 اوزها الخوف والتردد في اإلجابة .الحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وتج

ـــ أداة التقويم )أسئلة شفويةــ ( تقوم المعلمة في نهاية الحصة بسؤال بعض الطالبات اللواتي تظهر عليهن ــ

 : قتهن في اإلجابة. من هذه األسئلةصفات عدم الثقة بالنفس وتطرح عليهن أسئلة وتالحظ طري

ـــ  ؟ ــ من تلقي القصيدة إلقاء متميزاــ

ـــ  استخرج ــ  .ي من القصيدة كلمات بمعنى كّل من: الحب الشديد، أمحلت وقل مطرها، تتألمــ

ــ ما الفكرة ــ ــ  ؟ العامة التي تدور حولها القصيدة ــ

ــ أداة التقويم )ــ قة وعدم ترد ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتها الطالبة بثسجل تقدير عدديـــ

 .معينة عالمةب
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 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها
 اللقاء الثامن

 الموضوع: الكتابة / شرح

 )ب( الصف: السابع    بنت عدي المدرسة:

 التاريخ:     عدد الحصص: حصة 

 :األهداف التعليمية

ام باألنشطة المطلوبة، سوف تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقي

 قادرة على أن:

تفسر مضامين نص ألف االثنين وألف التثنية " نصائح ومبادئ" من خالل إجابتها كتابة عن  -

 ؟شعرت  بألم أو احمرار في عينيك   السؤال اآلتي:ماذا تفعلين إذا

 .(جأ، يلجأان، الجأال: )تيةتسمي زمن األفعال اآل  -

امع ألف اال( تستخدم الفعل )يلجأ -  .ثنين استخدام ا صحيح 

 .أ( بعد إسنادها إلى ألف التثنيةتذكر كتابة كلمة )ملج -

 األدوات المستخدمة :

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .ـــ لوحة تعزيز

 .ـــ ملصقات
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 األنشطة : 

 .أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة 

 .أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات 

 اإلجراءات:

ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في تدريسها، وهو من أساليب التعلم  الحظة للمعلمة:م

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية 

 في التدريس وهي:

.تعرض المعلمة مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين 1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.

.تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف 3

 الطالبات. من خالل طرح االسئلة على

 .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام به بأنفسهم.2

.تشيرالمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها 4          

والمواقف أو المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن 

 .والمحافظة عليها
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وعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة لزيادة الثقة والمحافظة عليها 

 وهي : 

 : توفر بديل.لـــو: في المرة القادمة. ـــــــ سوف: خبرة تعلمية. ــــ ـــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة

 :لكل خطوة من هذه الخطوات األربع وفيما يأتي توضيح

 لمشكلة .أواًل: عرض ا

 تعرض المعلمة بوربوينت ألسئلة القصيدة على اللوح ، تعرض المعلمة بوربوينت للقصيدة على اللوح 

 ، نبذة عن حياة الشاعر.مة للطالبات أن هناك ثالث مشكالت؛ حفظ القصيدة، وحل األسئلةوتبين المعل

 : طرح األسئلة ثانيًا: اإلشارات والتلميحات ثم

 اإلشارات والتلميحات

؛ ثم تدون وط تحتهانصائح ومبادئ( قراءة جهرية مركزة على الكلمات المخطقرأ المعلمة نص الكتابة )ت

 .الكلمات المخطوط تحتها على اللوح

 طــرح األسئلة 

 : وم المعلمة بطرح األسئلة اآلتيةتق

ــ ماذا تفعلين إذ ــ  ؟ ا شعرت بألم أو احمرار في عينيك  ــ

ـــ ما زمن األف  ؟ : لجأ، يلجأان، الجأاعال اآلتيةــ

ـــ ما الفرق بين ملجآن و يلجأان من حيث  ــ  ؟ أقسام الكالمــ
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ـــ ماذا تسمى ــ  ؟األلف في ملجآن وفي كلمة يلجأان ــ

ـــ عللي  ــ ــ  ؟سبب كتابة الهمزة في كلمة يلجأانــ

ــ بحيث تركز على الطالبات اللو لمة لإلجابات من الطالبات فرديا تسستمع المع ــ ــ اتي  يشعرن بعدم الثقة ـ

ــ إن كانت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا لفظي ا )أحسنت، أشكرك، بارك  ــ اهلل بأنفسهن ــ

ظهار افيك، ....( وتعزيزا حركيا) لربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 

(، أما إن كانت إجابتها خاطئة، تقوم المعلمة سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاتعابير الوجه المنا

بإعطائها وقت ا إضافي ا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن تتوصل إلى اإلجابة الصحيحة بنفسها فتعززها 

( ثم تضع لها ملصقا على كرك، أرأيت أنك تعرفين اإلجابة ؟أشمة الطالبة بعبارات شكر متنوعة )المعل

 لوحة التعزيز.

 طالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .ثالثًا: تهيئة ال

بعد قراءة النص وطرح األسئلة يجب على الطالبات معرفة ماينبغي عليهن القيام به وهو استخدام الفعل 

يلجأ مع ألف االثنين كتابة في ثالث جمل من تعبيرهن بشكل فردي، باإلضافة إلى استخدام كلمة مخبأ 

 .تعبيرهن بشكل فردي ي ثالث جمل منمع ألف التثنية ف

ـــ بحيث تركز على الطالبات اللواتي  يشعرن بعدم الثقة فرديا تسستمع المعلمة لإلجابات من الطالبات ــ ــ

ــ إن كانت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا لفظي ا )أحسنت، أشكرك، بارك ــ اهلل  بأنفسهن ــ

ظهار الربت على كتف الطفيك، ....( وتعزيزا حركيا) البة، وهز الرأس لإلفصاح عن صحة إجابتها، وا 

(، أما إن كانت إجابتها خاطئة، تقوم المعلمة سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاتعابير الوجه المنا
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بإعطائها وقتا إضافيا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن تتوصل إلى اإلجابة الصحيحة بنفسها فتعززها 

( ثم تضع لها ملصقا على كرك، أرأيت أنك تعرفين اإلجابة ؟أشمتنوعة )مة الطالبة بعبارات شكر المعل

 لوحة التعزيز.

 رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها واإلشارة إلى مواقف يركزن عليها 

 :* مواقف يحذرن منها

ــ  التسرع بإعطاء اإلجابة ــ  .ــ

ــ التردد في إعطاء اإلجابةـ ــ ــ  .ـ

 :* مواقف يركزن عليها

ــ  . لمعلمة قبل نطقها وكتابتهاـ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ عطيت من جانب اــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا وفي مجموعات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة.  ـــ  ـ

ـــ الوقوع في ا  .لخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيحــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخو   .ء ما هو القيام به فعليا  ف من شيــ

ــ مواجهة التردد والخوف أفضل من العيش معه .  ــ
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: البد من تدوين المعلمة بعض المالحطات االيجابية على مفكرة الطالبة أو كتابها لولي مالحظة للمعلمة

يتها سها ويزيد من دافعأمرها تثبت فيها مدى  تقدمها االيجابي داخل الحصة مما يعزز ثقة الطالبة بنف

 .نحو الحصة

 التقويم :

ــ أداة ــ ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة في التقويم )السجل القصصي ــ

 .جاوزها الخوف والتردد في اإلجابةالحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وت

ــ أداة التقويم )ـــ قنتها الطالبة بثقة وعدم ترد ي أت( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التسجل تقويم عدديــ

 .معينة بعالمة

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 تحضير دروس اللغة العربية حسب أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها
 اللقاء التاسع

 الموضوع: الكتابة / حل األسئلة

 )ب( الصف: السابع    بنت عديالمدرسة:

 التاريخ:  تان متتاليتان عدد الحصص: حص

 :األهداف التعليمية

تكون الطالبة في نهاية الحصة الدراسية وبعد قراءة الموضوع بتمعن والقيام باألنشطة المطلوبة،  سوف

 قادرة على أن:

 تكتب مثنى كلمة )مرفأ(. -

 تكتب مثنى كلمة )تهيأ( . -

 تعدد أفعال أفعال مضارعة انتهت بهمزة على ألف . -

حظة الرسم اإلمالئي) مرفأ، مل مفيدة مالتوظف الكلمات اآلتية في حالة المثنى المرفوع في ج -

 (.منشأ، خطأ

 (.لمات اآلتية في جمل من تعبيرها )مخبآن، يمألان، تباطأاتستعمل كل كلمة من الك -

 .مع ألف االثنين تستخدم الفعل )تكافأ( -

 .تذكر عالمات تثنية االسم -

 تعلل سبب كتابة كلمة )مخبآن( على هذه الصورة . -

 %21التثنية( في جمل معطاة لها بدقة ال تقل عن  تطبق قواعد كتابة ) ألف االثنين وألف -

 تستنت  قاعدة )ألف الثنين وألف التثنية (. -
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 .لى ألف ،ويسندها إلى ألف االثنينتطرح ثالثة أفعال مضارعة ينتهي كل منها بهمزة ع -

 .دة إلى ألف االثنين في جمل مفيدةتوظف ثالثة أفعال مضارعة تنتهي بهمزة على ألف مسنو  -

ذن وسيلة اإلنسان لسماع ألف التثنية وألف االثنين في كتابة موضوٍع مترابٍط حول )األ تطبق قواعد -

، ي جسم اإلنسان، أهميتها،طرق المحافظة عليها: وظيفة األذن فما حوله( مستعينا باألفكار اآلتية

 .شكر اهلل على نعمه

 .رابطـ ال مبعثرة لتكَون نصـ ا متتستخدم عالمات الترقيم المناسبة في ترتيب جم -

 :األدوات المستخدمة

 .ـــ الكتاب المدرسي

 . ـــ السبورة

 .ـــ لوحة تعزيز

 .ـــ ملصقات

 األنشطة : 

 .أنشطةفردية سؤال كل طالبة على حدة 

 .أنشطة جماعية تنفذها مجموعات من الطالبات 
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 اإلجراءات:

تدريسها، وهو من أساليب التعلم  ستتبع المعلمة أسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها في مالحظة للمعلمة:

الخبراتي، الذي يساعدالمتعلم على بناء الثقة بنفسه وبإجابته، ويساعده على مواجهة الخوف والتردد لديه. 

وتوضح المعلمة للطالبات أنها ستقوم باتباع الخطوات األربع اآلتية ألسلوب بناء الثقة والمحافظة عليها 

 في التدريس وهي:

مشكلة ما أوموضوع ا معين ا تمت مناقشته سابقا مع طلبتها ليكون من بين  .تعرض المعلمة1

 اإلهتمامات الخاصة بهم.

.تطرح المعلمة مجموعة من اإلشارات أو التلميحات للتغلب على مشكلة التردد والخوف 3

 من خالل طرح االسئلة على الطالبات.

 به بأنفسهم. .تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لما ينبغي عليهم القيام2

لمعلمة إلى المواقع أوالمواقف التي يجب على الطالبات أن يكّن حذرات منها ا تشير.4          

والمواقف أو المواقع التي يجب عليهّن أن يركزن عليها، حتى يتم بناء الثقة لديهن 

 والمحافظة عليها.

ثقة والمحافظة عليها وعلى المعلمة استبدال بعض المفردات بكلمات أخرى جديدة لزيادة ال

 وهي : 

 : توفر بديل.سوف : في المرة القادمة. ـــــــلـــو: خبرة تعلمية. ــــ ـــــ المشكلة: فرصة. ـــــــ الكارثة
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 :لكل خطوة من هذه الخطوات األربع وفيما يأتي توضيح

 أواًل: عرض المشكلة .

 ا .تعرض المعلمة أسئلة الكتابة على اللوح كمشكالت ينبغي حله

 ثانيًا: اإلشارات والتلميحات ثم طرح األسئلة : 

 اإلشارات والتلميحات

 .تثنية من خالل تدوينها على اللوحتذّكر المعلمة الطالبات بقاعدة كتابة ألف االثنين وألف ال

 طــرح األسئلة 

ع إلى اإلجابات ستماتقوم المعلمة بقراءة أسئلة الكتابة سؤاال تلو اآلخر من اللوح على الطالبات دون اال

 .من الطالبات

 ثالثًا: تهيئة الطالبات لما ينبغي عليهن القيام به بأنفسهن .

 بعد قراءة المعلمة لألسئلة تطرح المعلمة السؤال اآلتي : ماذا ينبغي عليكن القيام به ؟

وهو تعرف الطالبات ما ينبغي عليهن القيام به في ثالث مجموعات تقسمهن المعلمة في بداية الحصة؛ 

حل األسئلة باستثناء السؤال اآلخير من أسئلة الكتابة )سؤال كتابة موضوع مترابط حول األذن( تقوم كل 

 . فردياطالبة بحله 

ــ بحيث تركزالمعلمة على اختيار الطالبات  ــ ــ تسستمع المعلمة لإلجابات من الطالبات في مجموعات  ـ

ــ إن ك ـــ انت إجاباتهن صحيحة تثني عليهن وتعززهن تعزيزا لفظي ا اللواتي  يشعرن بعدم الثقة بأنفسهن ـ



227 
 

لربت على كتف الطالبة، وهز الرأس لإلفصاح ) )أحسنت، أشكرك، بارك اهلل فيك، ....( وتعزيز ا حركي ا

ظهار تعابير الوجه المنا (، أما إن كانت سبة إلشعار الطالبة بصحة إجابتهاعن صحة إجابتها، وا 

لمة بإعطائها وقت ا إضافي ا وفرصة أخرى للمحاولة إلى أن تتوصل إلى اإلجابة إجابتها خاطئة، تقوم المع

( كرك، أرأيت أنك تعرفين اإلجابة ؟أشالبة بعبارات شكر متنوعة )الصحيحة بنفسها فتعززها المعلمة الط

 ثم تضع لها ملصقا على لوحة التعزيز.

األخير )كتابة موضوع مترابط حول  : تجمع المعلمة حلول الطالبات للسؤال مالحظة مهمة للمعلمة

األذن تطبق فيه قواعد كتابة ألف التثنية وألف االثنين( وتقرأ المعلمة الموضوعلتقويم كتابة الطالبات 

وتنتقي المعلمة ثالثة موضوعات لطالبات يحتجن ثقة أكبر لتعرض المعلمة موضوعهن على لوحة 

 الحائط.

 اإلشارة إلى مواقف يركزن عليها رابعًا:اإلشارة إلى مواقف يحذرن منها و 

 :* مواقف يحذرن منها

ــ  التسرع بإعطاء اإلجابة ــ  .ــ

ــ التردد في  ــ ــ  .إعطاء اإلجابةــ

 :* مواقف يركزن عليها

ـــ ربط اإلجابة بالمعلومة التي أ عطيت من   . جانب المعلمة قبل نطقها وكتابتهاــ

ــ تجريب أكثر من إجابة ذهنيا وفي مجمو   ـــ  عات قبل اعتماد اإلجابة النهائية للمعلمة.ـ



228 
 

ـــ الوقوع في ا  .لخطأ فرصة حقيقية الكتشاف الصحيحــ

ـــ الطريقة المثلى للتخلص من التوتر والخو   .ف من شيء ما هو القيام به فعليا  ــ

ــ مواجهة   .التردد والخوف أفضل من العيش معهــ

مالحطات االيجابية على مفكرة الطالبة أو كتابها لولي : البد من تدوين المعلمة بعض المالحظة للمعلمة

سها ويزيد من دافعيتها أمرها تثبت فيها مدى  تقدمها االيجابي داخل الحصة مما يعزز ثقة الطالبة بنف

 .نحو الحصة

 :التقويم

ــ أداة التقويم )السجل القصصيــ ي ( تقوم المعلمة بعمل سجل لكل طالبة تدون فيه تفاعل الطالبة فــ

 .جاوزها الخوف والتردد في اإلجابةالحصة ومدى زيادة ثقتها بنفسها، وت

ــ أداة التقويم )ــ ها الطالبة بثقة وعدم ترد ( حيث تشير المعلمة إلى المهارات التي أتقنتسجل تقدير عدديـــ

 معينة .عالمة ب

ـــ أداة التقويم ) مجلة الحائط ( داخل أو خارج الصف ؛ حيث تعرض المع ــ لمة أعمال الطالبات اللواتي ــ

 يحتجن ثقة أكبرعلى لوحة الحائط مما يزيد من ثقتهم ويعززها. 
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 (8ملحق)

 كتاب تسهيل المهمة 
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