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 .الرحيم الكريمي َمَن بها علي فهو ، أحمد اهلل عزوجل على نعمه التالدراسة تكللت بإنجاز هذه
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  .مشرفي الفاضل الدكتور فواز شحادةوالعلم الواسع، وسعة الصدر 

للجنة المناهج وطرق التدريس و  قسمأتقدم بالشكر الجزيل ألعضاء الهيئة التدريسية في كما      
شكري خالص ، وأقدم التي أثرت العمل قبولهم مناقشة رسالتي ومالحظاتهمالمناقشة الكريمة على 

على مالحظاتهم التي قدموها في سبيل االرتقاء بهذا العمل،  أدوات الدراسة لمحكميوتقديري 
 اهلل عني خير جزاء.وجزاهم 

 مدرسة البراعم المضيئة ممثلةأن أتقدم بأرقى وأثمن عبارات الشكر والعرفان إلى  كما ال أنَس      
لما قدموه لي من  بمديرها العام المهندس راتب العجرمي ومديرة المدرسة نانسي الخرابشة

 تسهيالت إلنجاح مهمتي.

لى الذين       ا ا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيان  بحثي هذا ونور  ا لي في كانوا عون  ممن هم وا 
 وصلت  إلى ما وصلتَ بمتعة العمل وحالوة البحث، ولما  في طريقي، فلوال وجودهم لما أحسست
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أسأل اهلل  ،ا قد حان قطافها بعد طول انتظاررى ثمار تل ك.. كنت أتمنى أن يمد اهلل في عمر افتخار
 العزيز(.  )والدي األزمانأهتدي بها على مر  اقى كلماتك نجومكون في أعلى الجنان وستبتأن 

ها سر نجاحي إلى من كان دعاؤ  اتي وسر وجودي ..حيالدنيا .. إلى بسمة إلى مالكي في 
 إلى أغلى الحبايب) أمي الحبيبة(.... طريقي  نورحنانها جراحي... و ل اوحضنها بلسم

, إلى من أرى التفاؤل أخي ورفيق دربي في هذه الحياة إلى من تطلَع لنجاحي بنظرات األمل...
 (.أنس أبا) أخي  ا في حياتناأدام اهلل وجودك نور ..  وجنتيه علىبعينه والسعادة 

يزالون  وال، الدرب خطوة بخطوة وسرت  منذ أن حملت الحقيبة الصغيرة، هم الحقتني عيونإلى من 
 شمعة تنير ظلمة الحياة ) أخواني وأخواتي(. 

معبرة  عما يجول في خاطري  ا أن تنظم كلمات  رون حرف ا أبجديع الثمانية وعشإلى الذي لم تستط
 (.)أنسأهدائي له  لتقدم
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منحى الصور المتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارتي االستماع أثر 
 مدارس الخاصة في لواء وادي السيروالتحدث لدى طلبة الصف الثاني األساسي في ال

 :إعداد
 سناء أحمد العجرمي

 :المشرف
 د. فواز حسن شحادة

 ملخص ال

التعرف إلى أثر منحى الصور المتحركة الناطقة باللغة العربية  الحالية دفت الدراسةه
لمدارس ى طلبة الصف الثاني األساسي في اتنمية مهارتي االستماع والتحدث لدالفصحى في 

المنهج شبه التجريبي،  الدراسةاستخدمت  ،هدف الدراسة . ولتحقيقالخاصة في لواء وادي السير
عدد بعد التأكد من صدقه من نوع االختيار من متفقرة  (20اختبار تحصيلي مكون من )وأعدت 
قصدي ا  من مدرسة البراعم المضيئة تم اختيارها( طالب ا وطالبة 40تكونت عينة الدراسة من )وثباته، 

مجموعة األولى عشوائي ا على مجموعتين  تعينهمتم  ،من المدارس الخاصة في لواء وادي السير
، ( طالب ا وطالبة20ومجموعة ضابطة بلغ عددها ) الب ا وطالبة( ط20تجريبية بلغ عدد طالبها )

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة بين المجموعة : الدراسة اظهرت النتائجو 
والتحدث االستماع  ام منحى الصور المتحركة على مهارتيالتجريبية التي تعلمت باستخد

 االعتيادية وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.والمجموعة الضابطة التي تعلمت بالطريقة 
، الصف الثاني األساسي، التحدثمهارة االستماع، مهارة الصور المتحركة،  الكلمات المفتاحية:
 . المدارس الخاصة

  



 ك  

The Effect of Oriented Classical Arabic Speaking Animated Images 

Approach in the Development of Listening and Speaking Skills among 

Second Class Students in the Private Schools in Wadi Al-Seir District 

Prepared by: 

Sanaa Ahmad Al-ajrami 

Superviosore: 

Fawas Hasan Shehada 

Abstract 
     The study aimed to identify the effect of animated images using the classical 

Arabic language in the development of both listening and speaking skills among second 

class baisic students in the private schools in Wadi Al-Seer district. To achieve the 

objective of the study, the research used the semi-experimantal approach. The 

achievement test was conducted it consisted of (20) multiple choice questions after 

ascertaining its validity and reliability, the study sample was consisted of (40) students 

who were chosen intentionally from the private schools in Wadi Al-Seer district. They 

were distributed randomly for two groups; The controlled group which was (20) 

students and the experimental group which was (20) students, the research  found that 

there is significant differences between the experimental group  achievement which had 

been taught the listening and speaking skills by using animated images and the 

controlled group which had been taught in the usual method in favor of the 

experimental group.                                           

Keywords: Animated Images, Listening skills, Speaking skills, Second-class baisic, 

Private schools.  
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:ال

 المكانيةز الحواج بتالشي -المعرفيواالنفجار عصر الثورة التقنية  –الحالي  العصريتسم      

من ضمنها  ،كافة مجاالت الحياةلمتد تأثيرها ا التي ،تدفق الهائل في المعلوماتأمام ال والزمانية

 ،لمذهلةوالتغيرات ا ،لذلك أصبح لزام ا في ظل المستجدات المتنوعة ؛العملية التعليمية التعلمية

وعقول قادرة على إيجاد حلول للمشكالت التي  ،أدمغة مبدعة ومبتكرة صناعة ،والتطورات السريعة

على تطبيق المعرفة اإلنسانية في لها القدرة التي  ومتكيفة مع مختلف نواحي الحياة ،المجتمعتواجه 

 والتكنولوجيا ودورهاوالبيت والرفاق أهمية المدرسة مع التركيز على  .شتى مجاالت الحياة البشرية

نتاج القادر على النقد البناء المزود  ،الفرد الواعي المتصف بالفهم والتفكير السليم في تربية المتعلم وا 

 بشتى أنواع المعارف والمهارات األساسية الضرورية.

ا به، حتى باتت تشكل مرحلة جوهرية بين مراحل المبكر أمرا مسلموقد أصبحت أهمية التعليم      

يم في مختلف الجوانب التي ما لتلك المرحلة من أثر عظعليم لدى المتعلمين، وذلك بعد اكتشاف الت

، ا في الجوانب االجتماعيةتعلم، حيث  يبدو أثر المرحلة جليا لتكوين شخصية الممعتتضافر 

إذ ال يخفى على أصحاب االختصاص ما يمكن أن تؤديه تلك  والمهارية، والعقلية، واللغوية،

يجابي في الجوا نموه بالشكل  السليم لشخصية المتعلم، واستمرار البناءنب من دور فاعل وا 

ولعل الجانب اللغوي من أفضل تلك الجوانب من حيث أثره المباشر على الشخصية،  الصحيح.

فراد والجماعات، وعلى الفرد أن يمتلك المهارات اللغوية فاللغة هي وسيلة االتصال الرئيسة بين األ
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في المواقف التعليمية التعلمية يرتكز على  المتعلمم مبكر، إذ ثبت في مجال التعليم أن تقد  منذ سن 

 (.2005البطاينة والرشدان والسبايلة والخطاطبة، ) قدراته اللغوية

كات األساسية في نهضة الشعوب من المحر  تعتبر غة بتراثها الثقافي واألدبي والعلمي الل  و      

على اختالفها وتنوعها، كونها ترتبط ارتباط ا وثيق ا بتناقل المعارف والعلوم بين والحضارات والثقافات 

للتخاطب والحصول على المطالب، وسيلة  وكونهاخرين، األفراد، وتسمح باالطالع على تجارب اآل

وتعتبر الجسر الذي يربط بين الحاضر والماضي لألمم، ومستودع تراث المجتمع، ووعاء فكره 

 (.2007تسهم في رفع سوية المجتمعات ورقيها )أبو الهيجاء،  وحضارته، مما

غة من أدوات التعلم والتعليم المهمة، التي يتعلم المتعلمون من خاللها المواد التعليمية الل   وت عد       

ة كأداة تواصل، غة العربي  المختلفة في جميع المراحل الدراسية، والمعلمون في المدارس يهتمون بالل  

من  بحثة مغة العربي  الل  علم للمتعلم، ومن المتعلم للمعلم. فلنقل المحتوى الفكري من الم ووسيلة

التي َيدرسها المتعلمون منذ الصغر حتى ي نهي دراسته الجامعية، وهي تتألف من أربع  باحثالم

ة لعربي  ا غةمهارة القراءة، ومهارة الكتابة. ولل  و مهـارات أساسية: مهارة االستماع، ومهارة التحدث، 

ن الكريم الذي يحرص جميع ها لغة القرآغات األخرى، ذلك بأن  ة عند أهلها تفوق ما لل  زة خاص  مي  

 (.2016ة مألوفة عند الجميع ) عبد الهادي، المسلمين على بقاء لغته حي  

 والموازنةتطلب من المعلم التفكير ي إذ ،امعقد استراتيجيات التعليم والتعلم عمالعد اختيار وي       

كنواتج التعلم التي ينبغي أن ، من المتغيرات المتشابكة عددبين االستراتيجيات المتاحة في ضوء 

قصى متالك المعلم للقدرات التي تمكنه  من بذل أومدى ا، وميولهم واستعداداتهم، ونمالمتعليكتسبها 

، وسائل واستراتيجيات جديدةبتكار التدريس أثناء درسه، وتطويرها واطاقته في تفعيل استراتيجيات 

الدراسي إلى تصورات  ل المحتوىحو  ي   مناسبة للتعلم والتعليم بحيثالستراتيجية اللمعلم افيختار ا
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 من أن تكون ة بدالوبيئة ممتد  ، صبح المناخ االجتماعي في قاعة الدرس أكثر خصوبةلي ،عقلية

 .( 2011،هالقضا  ) مقيدة

األمر  ؛التعليم فيالتكنولوجيا الحديثة وتوظيف في السنوات الماضية بدأ التفكير في إدخال      

الذي أدى إلى ظهور أشكال جديدة ومتنوعة وأساليب واستراتيجيات حديثة لتدعيم وتجويد تعلم 

الجانب البصري  يتضمنتعليمي  منحى منحى الصور المتحركة وهووكان من بين ذلك  ،المتعلمين

حتوي على مجموعة من الصور واألصوات التي نه يكو  ،المتعلمينجذب انتباه الذي ي ،معيوالس

ها ن  حيث إ   بالغة وللصورة أهمية، وتزيد من دافعيتهم وتجذب انتباههم، تقدم البهجة والسرور لهم

 حظات بسعادة ويعيش الل  ، البحث نحور ويسعى يفك   المتعلمتحتوي على عالم الخيال الذي يجعل 

 (. 2016) التتري, وتفاعل 

األثر الواضح الذي تصنعه على  (2018) أبو سهموددراسة كد من الدراسات عد أكدتو      

 دارسة عبد الهاديكما أكدت ، والفهم القرائياالستماع  تنمية مهارتي فيالصور المتحركة 

وفي ضوء  ة.غة العربي  التعبير الشفوي في الل   رة في تنمية مهارةة المصو  القص   دورعلى  (2016)

الصور المتحركة  منحىأثر  تعر فإلى  تهدفالتي  جراء هذه الدراسةإ ارتأت الباحثةم ما تقد  

 طلبة الصف الثاني لدىث ة الفصحى في تنمية مهارتي االستماع والتحد  غة العربي  الناطقة بالل  

 .لواء وادي السيراألساسي في المدارس الخاصة في 

 مشكلة الدراسة:

الواجب االعتزاز ، فمن ة وفريدة، فهي لغة القرآن، ولسان البيانة مكانة خاص  غة العربي  لل       

راسة فحسب؛ بل هي أداة المتعلم في الد   بحث دراسي  ليست مفهي بتعليمها،  ة واالهتمامغة العربي  بالل  

يستهلك األفراد غة، و أو ضعفه في مهارات الل   نهتمك  ف على والتحصيل، ونجاح المتعلم أو فشله يتوق  
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في ( %16بينما يستهلكون ) ،( في التحدث%30و)، االستماع( من وقتهم في %45) حوالي

وحده يساوي مجموع الوقت  االستماع( في الكتابة فمقدار الوقت المستهلك في %9ا )القراءة وأخير  

ا نصف معا يعادل تقريبتهلك في القراءة والكتابة وأن الوقت المس ،ث والقراءةالمستهلك في التحد  

 .(2002بوزان، ( وحدة االستماعمقدار الوقت المستهلك في 

تتألف من عدة فروع منها االستماع فهي وبما أن اللغة كالشجرة ذات الفروع المتعددة،      

الفرد  حيث يتعلمتؤثر وتتأثر في بعضها البعض،  الفروعوالتحدث، القراءة والكتابة وجميع تلك 

وسيلة لنقل مين والمعلمات في المدرسة، واالستماع تعليمات والديه في البيت، والمعل مناالستماع 

ساب الثقافة قبل ظهور الكتابة، أما المحادثة فهي على قدر من األهمية تعتمد اعتماد ا ونشر واكت

ا على سابقتها من مهارة االستماع، بحيث يكتسب المتعلم مخزون ا لغوي ا من خالل استماعه  واضح 

لآلخرين، وتواصله  معهم ثم يعبر وقت الحاجة عما يريد من خالل التحدث، ويلي ذلك مهارتي 

 (.2010)طاهر، أي ترجمة حقيقية لمهارتي االستماع والتحدث على أرض الواقع القراءة والكتابة 

 من خالل خبرة الباحثة وعملها في المجال التربوي واطالعها على نتائج اختبارات وزارةو      

ألداء طلبة أن المتوسط الحسابي  جدو   (2017/2018)عام لل ةغة العربي  الل  مبحث التربية والتعليم ل

على مستوى المملكة والمديريات ه ة ومحاور غة العربي  ساسي على اختبار مبحث الل  الصف الثالث األ

في تطبيق المتعلمين  اواضحأن هنالك ضعفا أي ( 1)ملحق( %59) في لواء وادي السير بنسبة

غة مهارات الل  اختبار محاور و المتعلمين في نتائج في تدني  السببى ي عز ة وقد غة العربي  لمهارات الل  

وتقاعسهم  ،ةغة العربي  المعلمين وعدم درايتهم بالطرق المثلى لتدريس مهارات الل  إلى تقصير  ةالعربي  

، ولعدم توافر فجوة مابين المأمول والواقع الذي نعيشهمما خلق  ،اوأكاديمي   اني  م مهعن تنمية أنفسه
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العينة الممثلة من طلبة الثالث األساسي قامت الباحثة بإجراء الدراسة على طلبة الصف لثاني 

 .األساسي )مديرية التربية والتعليم(

ج ( بأهمية اعتماد برام2011وتماشي ا مع ما أوصت به دراسة المومني والدوالت والشلول )     

ضرورة  إلى( 2011)دراسة القضاة كما أشارتالرسوم المتحركة في تدريس العلوم ومواد أخرى، 

( بضرورة مراعاة 2016وأوصت دراسة بطاح ) ،ةغة العربي  التنويع في استراتيجيات تدريس فنون الل  

ة للمرحلة األساسية، بحيث ال يسمح لنمو مهارة على حساب غة العربي  التوازن في تقديم مهارات الل  

ة غة العربي  الصور المتحركة الناطقة بالل   منحىدراسة أثر على الباحثة فقد ارتأت مهارة أخرى. 

طلبة الصف الثاني األساسي في المدارس  لدىث والتحد   االستماعالفصحى في تنمية مهارتي 

 .لواء وادي السيرالخاصة في 

 الدراسة وأسئلتها:هدف 

ة الفصحى غة العربي  الصور المتحركة الناطقة بالل   منحىي أثر تقص  إلى  ةالحالي   الدراسة تهدف     

في المدارس الخاصة في طلبة الصف الثاني األساسي  لدى ثوالتحد   االستماعفي تنمية مهارتي 

 السؤالين اآلتيين: عنمن خالل اإلجابة لواء وادي السير 

ة الفصحى الناطقة بالل غة العربي   المتحركة الصور منحىستخدام ال ثر جوهريأ هناكهل   -1

 ؟االعتياديةمقارنة بالطريقة في تنمية مهارة االستماع  ني األساسيلدى طلبة الصف الثا
ة الفصحى الناطقة بالل غة العربي  منحى الصور المتحركة الستخدام  ثر جوهريأهناك  هل -2

 االعتيادية؟مقارنة بالطريقة التحدث في تنمية مهارة ني األساسي لدى طلبة الصف الثا
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 الدراسة: تافرضي

 آلتيتين:االصفريتين الفرضيتين  وضع تمفي ضوء السؤالين السابقين،      

تحصيل متوسطات بين  (α=  0.05)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ي وجد فرق ذو ال -1
المتحركة  الصور منحى عزى إلى استخدامي   االستماعمهارة ل طلبة الصف الثاني األساسي
 .مقارنة بالطريقة االعتيادية

تحصيل متوسطات بين ( α=  0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ي وجد فرق ذو ال -2

المتحركة  الصور منحىعزى إلى استخدام ث ي  التحد   مهارةل طلبة الصف الثاني األساسي

 .مقارنة بالطريقة االعتيادية

 الدراسة:أهمية 

ت سهم  في االستماع والتحدث تشكيل مهارات عليا لدى المتعلمينفي هذه الدراسة  أن تفيدل يؤم       

نظر إدارة  لفت، كما تفيد في رات العصرظل متغي  في  واستدامتها على لغة القرآن الكريمفي الحفاظ 

مساعدة البرامج الخطط و وذلك عند وضع الوالمشرفين التربويين  المناهج في وزارة التربية والتعليم

في بناء  معلمي الصفوف األولى مساعدة، و ثوالتحد   االستماعمهارتي لرفع مستوى المتعلمين في 

ة للدراسات مرجعي   ريتوف، وتعمل على لديه المخزون اللغويثراء شخصية المتعلم من خالل إ

فتح آفاق في  يسهممما  المكتبات األردنية بأدب نظري جديد حول الصور المتحركة ورفد ةالمستقبلي  

 .جديدة أمام دراسات أخرى لصفوف ومراحل تعليمية أخرى
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 الدراسة:مصطلحات 

جرائي اتم تعريفها مفاهيميلية مجموعة من المصطلحات التي نت الدراسة الحاتضم   على النحو  اوا 

 اآلتي: 

هي نظام متكامل من الرموز الصوتية سواء المنطوقة أو المكتوبة،  الفصحى:ة غة العربيّ اللّ 

ا، وهي اللغة ة تربطها وتضبطها معفق عليها من قبل أعضاء المجتمع، ولها قواعد نحوي  المت  

اهلل,  )فضلث بها العرب والمسلمين نزل القرآن الكريم بها ويتحد  أمها اهلل جل جالله بأن التي كر  

2014) . 

ر بها كل قوم عن التي يعب  والصورية ة صوتي  الرموز الهي عبارة عن  ها:بأن   اف إجرائي  وتعر  

 . الدراسة الحالية وهو المبحث التي ستجري عليهخرين ، وأداة للتواصل مع اآلاحتياجاته

نة الملو   مجموعة من الصور والرسومات Animated Images: الصور المتحركة

 صة،لها من خالل برامج مخص   ةوالبصري  ة ضافة المؤثرات الصوتي  يتم إالتي بالصيغة األولية، و 

لتحقيق الهدف  مةشكل لقطات متتابعة ومنظ   م علىتنظ   متحركة، اصور  تسهم في جعلها 

) جمعية بسمة م وتجذبه وتبهره تخاطب المتعل  ت الم ومسلسالل على هيئة أفتتشك  و  المطلوب،

 (. 2010 ،للثقافة والفنون

طلبة الصف الثاني في طريقة تدريس  الدراسةى الذي استخدمته المنح اهعلى أن   اي  إجرائ ت عر فو 

ويضاف لها  يتم تحريكها ضمن زمن محددصامته في حقيقتها  على صورويدل  ،األساسي

عرض عن وت   ،من المحتوى التعليمي المقصود هداف المطلوبةلتحقيق األالمؤثرات الصوتية 

 كما هو الحال في أفالم الكرتون المتحركة. واليوتيوب، التلفازالفيديو،  األلواح التفاعلية، طريق
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ونقد وتقويم ، روفهم وتحليل وتفسي، إدراك سمعيهي مهارة عقلية تتطلب : االستماعمهارة 

 .(2010, )مدكورضوء معايير موضوعية وعلمية مناسبة عة في للمادة المسمو 

إدراك تستهدف التي تحتوي على بعض المهارات الفرعية  مهارةا: هي بأنه اف إجرائي  عر  وت  

واستخالص الفكرة  ،ة المنطوقة من خالل التمييز السمعي والتصنيف السمعيالرموز الصوتي  

وتقاس  على الفهم والتفاعل والنقد من قبل متعلمي الصف الثاني األساسي ةالرئيسة القائم

ة التي يحصل عليها المتعلمون في االختبار التحصيلي المطبق على المتعلمين رجة الكلي  بالد  

 بعد اإلنتهاء من التجربة مباشرة.

خرين سواء صوات للتواصل مع اآللفاظ واألهي القدرة على توظيف اللغة واأل مهارة التحدث:

 (. 2007على مستوى االستيعاب أو التعبير) الناشف, 

فصاح الطالب بلسانه عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وخبراته ومشاهداته إ ها:بأن  ا ف إجرائي  عر  وت  

 ةة أو لفظي  تخلو من عيوب صوتي  و  ةوبسيطة ومناسبة للفئة العمري   سليمةفصحى ة بلغة عربي  

ق على ة التي يحصل عليها المتعلمون في االختبار التحصيلي المطب  وتقاس بالدرجة الكلي  

 من التجربة مباشرة. المتعلمين بعد اإلنتهاء

اصطالحي ا من الجهات المختصة قامت  لعدم توافر تعريفالصف الثاني األساسي: 

صفوف المرحلة األساسية الدنيا في المدارس الحكومية والخاصة  أحد الباحثة بتعريفه على أنه  

ما بين والتي تبدأ من الصف األول وحتى الصف الرابع األساسي وتتراوح أعمار المتعلمين فيها 

 ( سنوات.7-8)
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المدارس التي تعرف باسم مدارس أهلية أو مدارس غير حكومية والتي ال  المدارس الخاصة:

، تحتفظ بحقها في تحديد الطلبة الذين خاصة تديرها الدولة، ممثلة باشخاص أو مؤسسات

بدال  من على الطلبة، ويتم تمويلها كلي ا أو جزئي ا عن طريق فرض رسوم تعليم  ،ايلتحقون به

 (. https://ar.m.wikipedia.org) االعتماد على التمويل الحكومي

 حدود الدراسة:

 الدراسة بما يأتي: تحددت     

 طلبة الصف الثاني األساسي في مدرسة البراعم المضيئة. الحد البشري: -1

 .2018/2019الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي    الحد الزماني: -2

روضة ومدرسة البراعم المضيئة التابعة لمديرية التربية والتعليم الخاص  الحد المكاني: -3

 في محافظة عمان / لواء وادي السير.

غة الل   بحثمن م (الرابع عشرالثالث عشر، الثاني عشر، )س و الدر الحد الموضوعي:  -4

 مهارتي االستماع والتحدث(.)األساسي العربية للصف الثاني 

 الدراسة:دات محدّ 

نتائج هذه الدراسة على د تعميم تحد  ، (ادوات الدراسة)صدق وثبات بنتائج الدراسة تعميم  دتحد  ي

 مماثلة.أخرى منه عينه الدراسة وتطبيقها على مجتمعات  أ ختيرتالمجتمع الذي 

 

 

https://ar.m.wikipedia.org/
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة األدب

إضافة ت ذات العالقة بمتغيرات الدراسة، ة حول الموضوعادراسة نظري   الفصل الحالي تناول     

 راسة، وفيما يلي عرض لذلك:إلى الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الد  

: األدب  أنواع  االستماع، مهارة) على الموضوعات اآلتيةالمحور  اشمل هذ النظري:اوالا

 .(، الصور المتحركةمهارة التحدث االستماع،

 :االستماعمهارة  -1

م، فهي مصدر ا على التعليم والتعل  مة الحواس األخرى التي تساعدنحاسة السمع في مقد   تأتي     

كثير من المواقف الكتساب المعلومات والحصول على المعرفة، مما يؤكد أهمية هذه ساسي في أ

ل ۦب ه   َلكَ  َس َلي َما ف  تَق والَ الكريم لها في قولة تعالى: ) ة تقديم القرآنالحاس    َبَصرَ لٱوَ  عَ لس مٱ إ ن   م  ع 

 (.36سراء، )اإل والَمس ه  َعن َكانَ  أ ْولَ َٰٓئ كَ  ك ل   ف َؤادَ لٱوَ 

ة إلى تنمية أربع مهارات رئيسة عند المتعلمين وهي االستماع، غة العربي  يهدف تعليم الل  و      

مع بعضها، وال تقل أي مهارة أهمية عن ومتكاملة صلة والكتابة، فهي مت   ،القراءةو والمحادثة، 

ها، فضال  عن ة ونمو  ة والفكري  ر المدركات العقلي  ة لتطو  مهم  ، فمهارة االستماع األخرىمهارة ال

 ، أماغاتأ من البرامج الحديثة في تعليم الل  جزءا  ال يتجز   كما ت عد لمعلومات،الحصول على ا

ا على سابقتها من مهارة االستماع، بحيث يكتسب المتعلم مخزون ا  المحادثة تعتمد اعتماد ا واضح 

 يعبر وقت الحاجة عما يريد من خالل التحدثمعهم للغوي ا من خالل استماعه لآلخرين، وتواصله  

 (.2010ر، )طاه
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أحد الوسائل التي يعتمد عليها الفرد في  على أنه: االستماع (2007وعبيد ) يحيى فويعر       

التعليم  في عمليتي اا مهمفة، حيث تؤدي الكلمة الشفوية دور اكتساب المعلومات والمعارف المختل

أن ( 2005وي شير العيسوي ) والتعلم، وهي األداة األكثر فاعلية في كافة المراحل التعليمية.

م، وفهم معنى ما يقوله ب جهد ا يبذله المستمع لمتابعة المتكل  ة تتطل  الستماع: على أنه عملية عقلي  ا

جراء عملي   فه  عر  كما دة. ات ربط بين األفكار المتعد  واختزان األفكار واسترجاعها إذا لزم األمر، وا 

م، وقد يتم ب تفاعال  مع المتكل  غوي التي تتطل  االستقبال الل  أحد مهارات  هنإب( ، أ2011عبد الباري )

فاعل عن ب عد من خالل األحاديث يتم الت  ، أو فاعل وجه ا لوجه من خالل الحوارات والندواتالت  

 ة.الهاتفي  

اوتستدل الباحثة تعريف ا       تحتاج إلى  ،عليا مهارة االستماعالتعريفات السابقة: أن من  اصطالح 

 .لتحسين مهاراته التواصلية ،ونقدهافهمها وتحليلها يقوم على و ث، لما يرويه المتحد   ع  او  مستمع  

دور من تنادي به الحضارات، لما له  ا ة وابداع ا اجتماعي  مهارة االستماع سمة حضاري   وتعد       

ا إلى جيل، فلوال االستماع الندثرت حضارات ما كن   بارز في حفظ التراث، ونقل الخبرات من جيل  

ة يؤدي إلى زيادة التركيز وتقوية القدرة على االنتباه، مما يزيد هذه العملي   رارلنسمع عنها شيئ ا، وتك

ل حياته في جميع مراحجاه قضايا جديدة، وي عد االستماع أداة التواصل لإلنسان م ات  من إدراك المتعل  

ء حصيلته ثراإتسهم في  التي كثير من التراكيب والمفردات واألفكارالتي يكتسب من خاللها 

تبرز أهمية االستماع كونه وسيلة و ة، فمهارة االستماع جزء ال يتجزء من الحياة البشري   غوية.الل  

لها دور في عملية لما في تعليم اإلنسان بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة، و  رةالة ومؤث  فع  

الحاجة إلى تنمية هذه المهارة في بداية  أشد  ب حيث أن األطفالاالستيعاب والتحصيل لدى األطفال، 

 (.، ب2011ي البار  )عبدوالحياتية القادمة في المراحل الدراسية و  غوي والمعرفي،تكوينهم الل  



12 

 

التفكير، فهي معقدة  عملية أشبه ما تكون بعمليةالستماع ( أن ا2015الفي )ح يوض  و      

االستيعاب ذكر، ة على: دقة الفهم والتوأسس هذه المهارات مبني   بطبيعتها، ولها مهارات عدة،

يز السمعي وهي القدرة على تذكر األصوات يمهارة التمعل، وتتمثل المهارات الرئيسة في والتفا

طوقة في بدايتها ووسطها ونهايتها، ومهارة يز أصوات الكلمة المنيالمسموعة في تسلسل معين، وتم

خالل الحقيقتين هي التوصل إلى الحقيقة الجديدة من فالربط بين المعاني، أما مهارة االستنتاج 

 مهارة التقويم.في النص، ومهارة استخالص األفكار، و  تينالمطروح

 أنواع االستماع:

شكل متداخل في الحياة با، تستخدم عن عدة أنواع لالستماع وليس نوعا واحد األبحاثكشفت      

ومن  ، واألهداف التي تصبو إليها مهارة االستماع،قف التعليميةاة أو تختلف بأختالف المو اليومي  

 األنواع التي سنتتطرق الحديث عنها هي:

سماعه وتذكره وتتابع االستماع التذكري: ويكون الغرض من االستماع استرجاع ما تم  -1

 .(2008عطية، ) حداث، أو استعادة أجزاء مهمة منهاألفكار واأل

فيه الذهن على المتعة واستغالل الفراغ، والترويح  االستماع االستمتاعي: هو الذي ينصب   -2

عن النفس، ويرتبط كثير ا بميول الفرد، هذا النوع يحتاج إلى الجلسة المريحة، واالبتعاد عما 

 .(2008السليتي، ) ة أو مناظرة أو برنامج إذاعييشغل، فقط يستمع إلى قص  

ث، ع ما سيقوله المتحد  لى توق  عاالستماع التوقعي: يتجه هذا النوع إلى صرف ذهن السامع  -3

ن من التوصل وبالتالي استخالص المعاني بسرعة، كما ي مك   ،والوقوف على أهداف الحديث

 . (2005بسندي، )عبد الهادي وأبو حشيش و  ة في الحديثإلى المعاني الضمني  
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ة، والمعاني االستماع االستنتاجي: هو استماع يؤدي إلى استنتاج األفكار الرئيسية والفرعي   -4

)عون،  واستخالص المعلومات المهمة، والنتائج الصحيحةمباشرة، الالمباشرة وغير 

2012). 

هو نوع من االستماع الذي يرتبط بالمدرسة وقاعات الدرس االستماع التحصيلي:  -5

والمحاضرات والندوات والمناقشات، والهدف منه تحصيل المعارف والمعلومات، واالستفادة 

 .(2008عطية، ) كان، وتكون موضوعاته غرضها التعليم المدرسيممنه قدر اإل

االستماع الناقد: هو االستماع الذي يقود المستمع إلى الموازنة بين حديث شخصين أو  -6

ز بين يأكثر، والمقارنة بين األفكار الصحيحة والخاطئة، ويستلزم هذا االستماع التمي

قها ، وتذو  اوتحليلها تحليال  موضوعي  الحقيقة والرأي، والوقوف على أفكار المتحدث، 

بداء الرأي فيما تتضم   )شاهين،  ة والضعفنه من عناصر القو  ومناقشتها، ونقدها وا 

2011). 

بين أكثر الفرد يجمع  .نةوخالصة القول أن األنواع السابقة من االستماع ترتبط بمواقف معي       

: إذا كان في ندوة قد يجمع بين  االستمتاعي والتحصيلي االستماع من نوع في الموقف الواحد مثال 

 والتذكري واالستنتاجي.

توافر البيئة  منهاشروط  ةيجب أن تخضع لعد   ،دة تؤتى ثمارهاحتى تكون مهارة االستماع جي  و      

مستمع رغبة في االستماع ويكون للج والتشويش، ة المناسبة التي تخلو من مسببات اإلزعاالفيزيقي  

ة، وضرورة الربط بين إيماءات ق بين األفكار الرئيسية والثانوي  يفر  ة في السمع، والتركيز والدق  

 (.2018، سهمود )أبو، وقدرة المتعلم على تفسير ما يقوله المتكلم وما يقصده ثالمتحد  
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 :ثمهارة التحدّ  -2

الحالي زيادة كبيرة نظر ا  ، وازدادت أهميتها في العصرةحياالة في مهم   ةغة وظيفة تواصلي  لل       

المتطورة في الحياة  التعقيدات كما أن ،م التكنولوجي في وسائل االتصال والتواصلر والتقد  للتطو  

جتماعية والسياسية، فأصبح الفرد هو المركز الرئيس الذي تدور حوله الحياة اال تجعلنعيشها التي 

ى ا على الفهم والتخاطب في شت  غوي حتى يكون قادر  الحاجة إلى امتالك ناصية التواصل الل   في أشد  

غوي، واإلكثار من للعناية بفنون التواصل الل   الباحثينمجاالت الحياة؛ مما فتح المجال الواسع أمام 

 ا بعناية.ا ومدروس  ط  ا مخط  ب عليها تدريب  التدر  

عن غيرها من غات السامية، التي تمتاز ة من الل  الفصحى هي واحدة غة العربي  الل  وت عتبر      

ة العز   رب   ة، وجل  ة الجاهلي  ا عربي  ة عظيمة تستمدها من القرآن الكريم الذي نزل متحدي  غات بقدسي  الل  

وح  اْْلَِمين  ( 192)َوإِنَّه  لَتَنِزيل  َربِّ اْلَعالَِميَن وعال حينما قال"  َعلَٰى قَْلبَِك لِتَك وَن ( 193)نََزَل بِِه الرُّ

نِذِريَن  بِيٍن بِلَِساٍن َعرَ ( 194)ِمَن اْلم  غة . بينما تتشابه الل  (195-192: الشعراء) (195)بِيٍّ مُّ

على  ()اإلنسانالفرد البشري قدرة لم في األساس الذي تقوم عليه، كة مع غيرها من لغات العاالعربي  

ة ة وتلقائي  ة وعفوي  ر عما يريد بحري  في حياته اليومية ليعب  غة أو استخدامها وتوظيفها اكتساب الل  

  .(2010، )الطيب مدروسة

ة في هذا العصر ة اإلسالمي  ة العربي  تشكل دعامة متينة للهوي   المجتمع اإلسالميفي  العربي ة غةالل  و  

مجال ة بالذات في الثقافي   ةبين الثقافات الساعية إلى فرض الهيمن الصراع اشتد   ألن  و ة، خاص  

ة بالمعنى الحقيقي، ولم َتعد ة اليوم لغة عالمي  غة العربي  أصبحت الل  االتصال وتقنية المعلومات، 

ة، وصادفت إقباال  منقطع قة، فقد تجاوزت كل الحدود التقليدي  ة ضي  محصورة في حدود جغرافي  

 حدثإضافة إلى ما ، في علومهسته، ويؤلف بدرا النظير في العالم بأكمله، فأصبح هذا العالم يهتم
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ة، لما غة العربي  ة بهدف تعلم الل  ق على العواصم العربي  في السنوات األخيرة من سيل الوافدين المتدف  

 (.2014من مضمون ثقافي وحضاري متميز )إبراهيم،  هحملت

مه عن تعل  م لما وهو ترجمة يقوم بها المتعل   ،غويالتصال الل  ث من مهارات وصور االتحد   ويعد     

نقل األفكار وتبادل اآلراء  هيتم من خالل فنو  ،والقراءة والكتابة االستماع طريق مهارات أخرى مثل

 ايها الفرد شفوي  لغوية مكتسبة يؤد  ل مهارة كالم يشك   وينظر إليه على أنه   ،الصوتعن طريق 

لفن خر الوجه اآلالتحدث  يعد  و . يسمى بجودة األداء ما ث إلىليصل المتحد  وتحتاج إلى الممارسة 

سيلة من ث كو ة التحد  وتبدو أهمي   ،ةغة الشفوي  الل   يهالفهما وجهان لعملة واحدة يطلق ع االستماع،

 .(2006)مدكور،  ةة واالجتماعي  وية الروابط الفكري  ى تقلع لعمتالتي فهام والتفاهم اإل لوسائ

بلسانه عن أفكاره ومشاعره وخبراته فصاح المتعلم ث هو إأن التحد   (2010) ى السفاسفةير      

ث على صياغة األفكار والمشاعر قدرة المتحد   بأن ه( 2010الطيب) هفر  كما عَ ، ة سليمةبلغة عربي  

فه عبد بينما ي عر  ، و تحريفامع دون التباس أألفاظ مناسبة تنقل المعنى المقصود إلى الس  واألراء ب

 ث ثم  ة تتضمن دافع ا واستثارة نفسية لدى المتحد  إدراكي  ة " عملي  بأن ه ( 95، ، أ2011الباري )

 .لهذه الفكرة أو يترجمها عى هيئة كالم منطوق" ل  ناق لغوي  م  ر عنها في نظامضمون أو فكرة يعب  

ث على نقل مضمون قدرة المتحد   عبارة عن ثمهارة التحد   أن   إلى ل الباحثةومن ذلك تتوص       

والتعبير عن  داء المصاحب للغة الجسدد واألغة السليمة والنطق الجي  بالل  صف الرسالة نقال  يت  

 .ر عنهالجسد المناسبة للموقف المعب  تعبيرات م مع المتعل   غوي الذي يمتلكهالمخزون الل  

ث عالقة وطيدة وارتباط قوي في تكوين والتحد   االستماعالعالقة بين  ( أن  2005ويرى مردان )     

الجيد عامل  االستماعو  ،سانيغوي واألسلوب الل  ى البناء الل  غوي وعن طريقهما ينم  أساس القاموس الل  
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ويصبح لديه طالقة  ،م الحديثالجيد للقصص يتقن المتعل   االستماعفمن خالل  ،ثأساسي في التحد  

 في التحدث.

العمل  يتكمن فالتي  ةة التعليمية التعلمي  العملي  ث في التحد  مهارة أهمية  (2010) كر طاهرذَ و      

 االستماعوتدريبه على حسن  على الجرأة وحسن آداب الحديث ده  يم وتعو على تقوية شخصية المتعل  

يقوي فهو ، ث ومستواه الثقافيث مؤشر صادق للحكم على المتحد  التحد  و  .ثوالتفكير قبل التحد  

دقيق  انسان  م إتجعل المتعل  و ، ةواالجتماعي   ةوالثقافي  ة م بعض العادات الفكري  ق لدى المتعل  عم  وي

ثق ا من نفسه قادر ا على تنسيق وا يصبح فكار وجمل وعباراتات إلى أمن المرئي   ينتقل ،المالحظة

بعادها عن الغموض والتشويش هأفكار  على  انسان معتاد  عل اإلج، تثعلى التحد   وكثرة التدرب، وا 

 أكثر قدرة  على مجابهة المجتمع.و  الطالقة في التعبير

مستواه و  ،والعمر الزمني ،ثها: جنس المتحد  ة أهم  عد  ا لعوامل تبع   ثالتحد  مهارة  عتتنو       

ث أو بعده عن غوي وقرب الموضوع من المتحد  ة ورصيده الل  جتماعي  ة واالوالخبرات الثقافي   ،التعليمي

 :هي(2012) عونث التي أشار إليها أبرز مهارات التحد   ولعل   ،مة المتكل  صه ودافعي  مجال تخص  

ث في إطار التحد  و  ة،موضوعي  الغير االبتعاد عن المجادلة و  والمواقف، األحداثة في وصف الدق  

اختيار و ة، غة بتأثير وفاعلي  استعمال الل  و  ،دثح  تمن خالل التفكير بوضوح وعمق قبل ال الموضوع

استعمال جمل مرتبة و  واتجاهاته،ى تغيير مجريات الحديث والقدرة عل ،ثاألوقات المناسبة للتحد  

ض صياغة العبارة وعر و  ،ومراعاة النظام والذوق العام في الحوار ،ومترابطة في التعبير عن األفكار

القدرة و ظر، مثلة والشواهد لدعم وجهات الن  القدرة على اختيار األو الفكرة في ضوء مستوى السامعين، 

 ارات واضحة. ص بعبعلى اإللمام بنتائج الحوار وتقديم ملخ  
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ف أهمية تعر   ندات المهارات التي سبق عرضها عمن محد   انطالق او  ؛يتضح مما سبق     

ا سية الدنيا وخصوص  مي الصفوف األسانميتها لدى متعل  ث الواجب تالمعلمين على مهارات التحد  

فعندما  ،العربيةث من أهمية بالغة في هرم مهارات اللغة لما للتحد   ،الصف الثاني األساسي طلبة

التي تجول في عقله  األفكارا عن طالقة بإمكانه التعبير كتابي  ة و يستطيع المتعلم التحدث بحري  

ا المهارات واألنماط الل  وصياغتها بطريقة جي    مها.غوية التي سبق وأن تعل  دة مستخدم 

التي تسهم في تحقيق وتطوير ( مجموعة من اإلجراءات ، ب2011وقد اقترح عبد الباري )     

ث وعدم المتحد   احترامو  ،ثمة المالئمة لموضوع التحد  اختيار المقد  ل في تتمث  مهارة التحدث 

لتوضيح الحديث من خالل ة الالزمة توظيف الوسائط التعليمي  و  ،منه مقاطعته أو نقده أو السخرية

فظ الصحيح بالمعنى والتركيز على الل  مام االهتو ، اءة والمطالعةارتياد المكتبات للقر و ، التخطيط

، المستمعين وتقلق حياتهم التي تهم  ة ث في األمور الحياتي  لتحد  او ، غةوسالمة توثيق قواعد الل  

 .هة لتحقيق أهداف حديثمز والمهارات الال   ،ومتى سينتهي المتحد ث معرفة متى سيبدأو 

م في ض لها المتعل  والفرص التي يتعر  على أهمية استغالل المواقف ( 2017د جمعة )ويؤك       

ث وذلك وتدريبه على مهارات التحد   ،م عليهاة من أجل أن يتم تعويد المتعل  ة واليومي  حياته المدرسي  

 م المتكاملة. ة المتعل  من خالل المواقف وبناء شخصي  

 :الصور المتحركة -3

ة، رات تقني  يات وتطو  السابقة من تحد  شهد العالم خالل العقدين الماضيين ما لم تشهده األمم      

ر انعكس على الميدان التربوي ، وهذا التطو  اإللكترونية( )القريةالتي جعلت العالم قرية صغيرة و 

من تقنيات  استخدامه يتم  وعلى الوسائل المستخدمة فيه، فأجهزة الحاسوب والتلفاز والهاتف، وما 

ة. وانطالق ا من ة التعليمية التعلمي  وتطوير وتنمية العملي  ها وسائل ساهمت في تفعيل ات، كل  وبرمجي  
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ة وفي المدارس، وتم حوسبة بعض ة التعليمية في الغرف الصفي  ذلك؛ تم توظيف البرامج الحاسوبي  

ف التقنيات الجديدة، التي تسهم م متكامل يوظ  ر األمر ليصبح هناك تعل  تطو   المناهج التعليمية، ثم  

ف لم لمجابهة المشكالت التي تواجهه في حياته، ليصبح فرد ا قادر ا على التكي  تع  في إعداد وتأهيل الم

والملل كما في النظام  ،تابةلم عن الر  ها بأنجع الوسائل والطرائق الفريدة، التي تبعد المتع  معها وحل  

 السائد في التعليم التقليدي القديم.

 ة، وال بد  ة التربوي  ر األمور أهمية في العملي  ال شك أن استراتيجيات التدريس الحديثة من أكث     

أحد أن  نبما يتناسب مع متطلبات العصر، وال يغفل عات من االختيار المناسب لتلك االستراتيجي  

شخصية كة من أكثر الوسائل جذب ا وتشويق ا، ولها دور بارز في تكوين وصقل الصور المتحر  

(، وقد 2001)فودة،  بة للمتعلمينرسومات وقصص محب  م المعلومات على شكل تقد  م؛ كونها المتعل  

ل، لتخي  ا عنانلا كة إطالق  م يرى في الصور المتحر  المتعل   (. إلى أن  2011)شار المومني وآخرون أ

م ببرامج الصور المتحركة، فقد َسعت المؤسسات ق المتعل  عب، وهي أحد اسباب تعل  وامتداد ا لحياة الل  

 تربويةا عدد أهداف   لتحققكة وجعلها استراتيجية تعليمية، خبرات الصور المتحر  ة إلى استثمار التربوي  

 . عديدة

الصور المتحركة "هي استخدام تقنيات التصوير  ( أن  2006يشير حسن وعبد الحكيم)     

ينتج عنها شريط من بحيث المقطعي التي تعتمد على تسجيل اللقطات بشكل منفصل ومتتابع 

الل شاشة العرض لإليهام عند المشاهدة من خ الذي يحدثالصور ي عرف بنظام الحركة المتقطعة 

ة أو الصور المتحركة هي "رسوم رمزي   ( أن  Dabell, 2008:43يرى دابل ) بالحركة"، في حين 

ة بحيث فقاعة كالمي  ة  تستخدم النسق أو التصميم الكرتوني لتقديم المحادثات داخل خلفيات بصري  

مع بعضهم إجراء محادثات المتعلمين على  تحفزتكون وجهات النظر مختلفة والتي بدورها 
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( الصور المتحركة: عبارة عن لقطات متتابعة 2012ف غالب )ي عر  "، و ألفكارهم ومناقشات

 ,Birisci, Metin)بينما يرى بريسي عند عرضها، ومتالحقة تعتمد على الحركة والسرعة المنظمة 

Karakas, 2010)  بأن الصور المتحركة عبارة عن رسومات بنمط كرتوني يتم فيها طرح

 .مامجموعة من وجهات النظر حول حدث 

منحى تعليمي ك الصور المتحركةيمكن استخدام  أن  الباحثة  تستخلص ،وفي إطار ما سبق     

للشخصيات، وما يجري بينهما من مي جديد يقوم على الصور الكرتونية أو التمثيل التصويري تعل  

ة، أو مشكلة، أو ة حياتي  رون عن وجهات نظرهم، وهذا الجدل مبني على قضي  حوار وكأنهم يعب  

ز ة تثير المناقشة بين المتعلمين، وتحف  م هذه الصور بطريقة ذكي  موضوع ما، يثير التساؤالت، وتصم  

 تفكيرهم.

لت إليه األبحاث كة من خالل استخالص ما توص  ة الصور المتحر  تم التوصل إلى أهمي  كما      

قة للمتعلمين، ابة ومشو  ها قابلة للفهم واالستيعاب بسهولة وسرعة، مما يجعلها جذ  أن  بوالدراسات، 

مو كة في الن  ة. كما وتسهم الصور المتحر  ة التعليمية التعلمي  توظيفها في العملي   يمكنالي وبالت  

الخوف  وتبعدغوي، مرغوب فيها، وتساعدهم على النمو الل  يم ا ق وتكسبهماألخالقي للمتعلمين، 

من داخلهم. فهي وبشكل عام تتناول كثير من الجوانب المفيدة قي حياة الفرد  والقلق والغضب

ون والحركة ر عناصر الل  ف  اويسهم تو  كالجوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية والدينيه وغيرها،

التي و طفال بمعارف ومهارات متعددة، كة على تزويد األبرامج الصور المتحر  ورة في وت والص  والص  

 بهم ة، وفهم البيئة المحيطةطفال وتثقيفهم، وتوسيع آفاقهم الفكري  تعمل على توعية األبدورها 

 (. 2006)شديفات، 
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تساعد حيث الجانب التعليمي فيما يتعلق ب :تتمثل في جوانب عدةيجابيات إكة لصور المتحر  ل     

يجابي على تعليم المتعلمة بشكل منظ  كة المعد  الصور المتحر   المشكالت،  أسلوب حل  ين م ودقيق وا 

ة الحديثة عهم على استخدام األجهزة العلمي  وكثير ا ما تشج  أساسيات التفكير العلمي لديهم، وغرس 

الصور  تسهمالدينيه  أما من الناحية (،2001ب عليها واالهتمام بالتكنولوجيا) الجيالني، ر  والتد

العبيد، ب) هاإعدادعند  كةالصور المتحر  التي بنيت عليهاالقيم والمفاهيم  المتحركة في اكتساب

ة الفصحى غة العربي  الل  ممارسة إكساب المتعلمين الصور المتحركة لغوي ا على  تساعدو ، (2015

(، 2012في محيطه األسري، مما يساعده على النطق السليم ) الشهري،  والتي يفتقدها المتعلم

ة في الصور موز االتصالي  والر   ،وااليحاءاتللمشاهد  ةفالمكث  المشاهدات و  هض المستمر ترتبط العرو و 

لما تحمله من لدى المتعلم، ل ي جوانب التخي  ينم  أن ر الثقافي الذي من شأنه كة بمدى التغي  المتحر  

في حين (، 2013يعيشه والمراد تعزيزها وتنميتها)عبندة،  لواقع الذيإيجابية من اة صور ذهني

ور المتحر كة فتعر   تسهم في كما و  ،ي قدراتهوتغذ   مبتكرة في التفكير والسلوك، بأساليب المتعلم   الص 

ور الص  م وترفيه المتعلمين، حيث ال ننسى الضحكات واالبتسامات أثناء مشاهدتهم لبرامج بناء وتعل  

 (.2001كة) الجيالني، المتحر  

ضرورة التكامل أن من األشياء األساسية الواجب األنتباه لها هو ( 2010يرى زين الدين )و      

تصوير من منظور غير ال يكون وأال بشكل سليم، متوصيل المعلومة للمتعل  لبين الصورة والنص 

وكذلك عن الفكرة الرئيسة للموضوع،  بعيد الوان م نحو الشكل واألانتباه المتعل  فقط  ثيرمألوف، ي

ور م في عرض الص  م التحك  تاحة المجال للمتعل  ا  لسرعة في عرض لقطات الفيديو، و االنتباه إلى ا

 كة. المتحر  
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كون هناك بعض تقد  هأن   إال   ،كةمها الصور المتحر  من الفوائد والمميزات التي تقد   وبالرغم     

دعاة الباطل بث أفكار مخالفة  لاستغال لم يتم التعامل معها بحذر مثل اذإ الستخدامهاسلبيات ال

للعقيدة األسالمية وأفكار تطرفية، والجلوس لفترات طويلة في متابعة الصور المتحركة تسبب ضرر ا 

ث تتأثر الرؤيا لديه، ويتباطئ النمو المعرفي، وتصل قوة متابعة الصور يحلصحة المتعلم ب

لة اإلدمان، وتتسرب إليهم كثير من السلوكات السلبية التي تتحول مع كثرة المتحركة إلى مرح

ونرى أن الجلوس مطوال   ،الجريمةمنها كالعنف و المشاهده إلى عادات واتجاهات يصعب التخلص 

أمام الصور المتحركة واالعتماد فقط على المشاهدة واالستماع قد تقود المتعلمين إلى األنعزال وعدم 

 .(2004)الحولي،  االنسجام األسريلتحاور والتخاطب وعدم التفاعل وا

ة كة، قد يكون من المناحي الحديثة والمعتمد على النظري  منحى الصور المتحر   أن   ؛ضح مما سبقيت  

م التعل   ة، وأن  ة التعليمية التعلمي  م هو محور العملي  المتعل   ة، حيث تقوم هذه النظرية على أن  البنائي  

 ال بد من اشراكه   م،ره أمام المعل  م حتى ولو حفظه وكر  على ما سمعه المتعل   هيتم بناءالحقيقي لن 

م وسهولة استدعاء المعلومات التي فرضت الحاجة ة حتى نضمن ديمومة التعل  ة التعليمي  في العملي  

غة والمجتمع والل  ر ا بالبيئة المحيطة به متأث   ام يبني معلوماته داخلي  فالمتعل   .لها بكل سهولة ويسر

ة في فهم وحفظ المعلومة وليس بالضرورة أن تكون م طريقة خاص  متعل   لكل   ن  ا  ة، و والمشاركة بفاعلي  

 م.كما يريد المعل  

  



22 

 

 دراسات السابقةالثانياا: 

ن من صياغة األهداف تمك  لطالع على الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، لاال تم     
حسب التسلسل الزمني من األقدم  عرضهاتم يو ل إليها، النتائج التي تم التوص   ع وأهموالمنهج المتب  
 إلى األحدث.

رسوم الأثر استخدام برامج إلى  فهدفت التعر  ( دراسة 2011)أجرى المومني وآخرون      

ة لطلبة الصف السادس ة في تدريس العلوم في اكتساب التالميذ للمفاهيم العلمي  علمي  المتحركة لا

( 70المنهج شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من ) الدراسة تاستخدم .األساسي في إربد/األردن

( 35) عددهاتم تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيطة على مجموعتين تجريبية  ( طالبة98ا و)طالب  

اعداد اختبار ، تم ( طالبة49ا و)( طالب  35والمجموعة الضابطة تألفت من ) ،( طالبة49و)، اطالب  

م من خالل ق المجموعة التجريبية التي اعتمدت التعل  وأظهرت النتائج تفو   .تحصلي للمفاهيم العلمية

 .يقة االعتياديةت التدريس بالطر المتحركة العلمية على المجموعة الضابطة التي تبن   الصور

بعض  في تنميةة قصص الرسوم المتحركة لكشف عن فاعلي  ( ا2012هدفت دراسة قربان )و      

الدراسة المنهج شبه واستخدمت  جتماعية في مدينة مكة المكرمة.المفاهيم العلمية والقيم اال

التجريبية  تم توزيعهم بالتساوي على المجموعتين، ( طفال  50تكونت عينة الدراسة من )التجريبي. و 

وجود فروق النتائج  وأظهرت ر تم بناؤه لغرض الدراسة.صيلي مصو  ، وتم إعداد ختبار تحوالضابطة

لصالح المجموعة كانت جتماعية ستوى المفاهيم العلمية والقيم االالبعدي لمو  القبلي في القياس

   .لتجريبيةا

تحليل تأثير استخدام لدراسة إلى (  ,2012Pinter& Radosav) ورادوساف بينتر سعىو      

 الدراسة المنهج شبه التجريبي. واستخدمت ة التفاعلية في التدريس في صربيا.الصور المتحرك



23 

 

( طالب ا وطالبة، تم تقسيمهم على مجموعتين تجريبية واألخرى 97)وتكونت عينة الدراسة من 

م باستخدام الصور وأظهرت النتائج أن التعل   .(T)ختبارباستخدام االبيانات  تحليل، تم ضابطة

 لغالبية الطلبة. ة له نتائج إيجابية على األداء األكاديميكة التفاعلي  المتحر  

م ( عن فعالية استخدام برنامج الصور المتحركة في تعل  ,2013Wafiوكشفت دراسة وافي )     

المنهج شبه  الدراسةاعتمدت دى طالبات الصف الخامس في فلسطين. غة اإلنجليزية لمفردات الل  

( طالبة 32) ( طالبة ووزعت العينة على مجموعتين بواقع64التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من )

 .، تم بناء اختبار تحصيلي قبلي وبعدي( طالبة للمجموعة الظابطة32و)للمجموعة التجريبية، 

التجريبية التي نتائج االختبار التحصيلي لصالح المجموعة وأظهرت نتائج الدراسة تفوق واضح في 

 طبق عليها برنامج الصور المتحركة.

الرسوم المتحركة في تعديل التصورات البديلة  أثر استخدام (2014واستقصت دراسة الشريف )     

 .في العاصمة عمان ساسي واتجاهاتهم نحوهاالتاسع األجية لدى طلبة الصف لو للمفاهيم البيو 

( طالبة من طالبات مدارس 60ونت عينة الدراسة من )المنهج شبه التجريبي، تك الدراسةاعتمدت 

تم اعداد اختبار  ، وتم تعيين الشعبتين عشوائي ا،النظم الحديثة، وتم توزيعها على شعبتين بالتساوي

وأسفرت  تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم البيولوجية ومقياس لالتجاه نحو المفاهيم البيولوجية.

نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

 باستخدام الرسوم المتحركة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم البيولوجية. 

( للكشف عن أثر الرسوم Adegbiha& Falode, 2014وفالودي ) اجاءت دراسة أديغبيج     

المنهج شبه  الدراسة استخدمت وية في الفيزياء في نيجيريا.ء طالب المدارس الثانالمتحركة على أدا

على بالتساوي ( طالب ا وطالبة في المرحلة الثانوية، وتم تقسيمهم 80التجريبي، حيث بلغت العينة )
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تم اعداد  ( طالب ا وطالبة بالتساوي،40، والضابطة )( طالب ا وطالبة40ين التجريبية )مجموعت

وأظهرت النتائج أداء الطالب الذين درسو باستخدام الصور المتحركة  ارات للمفاهيم الفيزيائية.اختب

 بطريقة المحاضرة.  اأفضل بكثير من الذين درسو 

( دراسة للتعرف إلى تأثير فيلم الصور المتحركة  ,2014Warat& Mohوموه ) وأجرى وارت     

حيث  في ماتارام في اندونيسيا. smkn1 batulayarفي مهارات االستماع لطلبة جامعة 

( طالب ا تم تقسيمهم على 64المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من ) الدراسة تاستخدم

( طالب ا 32)تتأل ف منوالثانية  ،( طالب ا وهي المجموعة التجريبية32مجموعتين األولى تتألف من )

ة الصور علي  وأظهرت نتائج الدراسة فا قبلي وبعدي.، تم اعداد اختبار وهي المجموعة الضابطة

على نتائج المتوسطات الحسابية وكانت نتائج االختبار في المجموعة التجريبية أعلى  المتحركة بناء  

 من نتائج االختبار في المجموعة الضابطة.

رات أثر توظيف الصور المتحركة في تنمية مها إلىف ( التعر  2014هدفت دراسة الزق )و      

 المنهج الدراسة تاستخدم. و األساسي في غزة في فلسطين غوي لدى طالب الصف الرابعالتعبير الل  

تم تقسيمهم على مجموعتين األولى  ا وطالبة( طالب  72نت عينة الدراسة من )وتكو   ،التجريبي شبه

وهي المجموعة ( طالب ا 34)تتأل ف منوالثانية  ،( طالب ا وهي المجموعة التجريبية38تتألف من )

 النتائج وجودوأظهرت  .كأدوات للقياس االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظة واستخدم ،الضابطة

فروق واضحة في مستويات الطلبة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية مقارنة بنتائج المتعلمين الذين 

 .درسوا باستخدام الصور المتحركة لصالح المجموعة التجريبية

 الصوردراسة سعت للكشف عن أثر توظيف استراتيجية ( 2017كما أجرت أبو حوار)     

 .في فلسطين الكرتونية على تنمية المفاهيم ومهارات التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الرابع
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وأعدت  ،( طالبة80وتكونت العينه من ) ،التجريبيشبه المنهج الوصفي والمنهج  الدراسةاستخدمت 

وجود  الدراسةنتائج أظهرت و  ،الباحثة اختبار لقياس المفاهيم واختبار لقياس مهارات التعبير الكتابي

المجموعة التجريبية التي  فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة كانت لصالح

طريقة المجموعة الضابطة التي اعتمدت التدريس بالباستخدمت الصور المتحركة مقارنة 

 .االعتيادية

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية:

 :ما يليالدراسات السابقة الحظت الباحثة بعد االطالع على 

تشابهت الدراسة الحالية في هدفها مع دراسة كل من المومني والدوالت  :فلهدمن حيث ا     

 (، والشريف2012) بان(، وقر 2013) (، وافي2012) (، وبينتر ورادوساف2011والشلول )

 (، وأبو حوار2014(، والزق )2014وموه ) (، ووارت2014( أديغبيجا وفالودي )2014)

 ، واختلفت مع الدراسات السابقة في المتغيرات التابعة.في المتغير المستقل (2017)

لتجريبي مع دراسة اتفقت الدراسة الحالية في استخدامها للمنهج شبة ا من حيث منهج الدراسة:     

( 2014) وفالودي ا، وأديغبيج(2012) وقربان ،(2013) ووافي ،(2012) بيتر ورادوسافكل من 

ودراسة الدوالت  ،(2017) ، واختلفت مع دراسة أبو حوار(2014) والزق ،(2014) وموه ووارت

الشبه ( التي اتبعت المنهج الوصفي باإلضافة إلى 2014) والشريف ،(2011) والمومني والشلول

 تجريبي والمنهج التجريبي.

استخدمت الدراسة الحالية عينة من طلبة المرحلة اإلبتدائية )الصف الثاني من حيث العينة:      

(، أبو 2013(، وافي)2011) األساسي(، حيث اتفقت مع دراسة كل من المومني والدوالت والشلول
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ا (، أديغبيج2014راسة كل من الشريف)(، واختلفت مع د2014(، الزق)2017حوار)

 (.2012(، وقربان)2014وموه) ( وارت2012(، بيتر ورادوساف)2014وفالودي)

اختبار تحصيلي لقياس مهارتي االستماع والتحدث حيث الدراسة  استخدمت الدراسة: داةأ من حيث

 (، أبو2013( وافي)2011المومني والدوالت والشلول)من  اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل

(، 2012(، وقربان )2014وموه) (، وارت2014وفالودي) ا(، أديغبيج2014(، الزق)2017حوار)

 .(2012يتر ورادوساف)ب(، 2014واختلفت مع دراسة الشريف)

عن تفوق المجموعة  في الكشفالدراسات السابقة اتفقت الدراسة الحالية مع : النتائجمن حيث      

المتحركة والرسوم الكرتونية على المجموعة الضابطة التي  الصورالتجريبية التي درست باستخدام 

 .درست بالطريقة اإلعتياديه

اختيار عينة الدراسة وبناء الدراسات السابقة في على  من خالل اإلطالع الباحثة تاستفاد     

والمعالجات اإلحصائية وفي مناقشة النتائج التي توصلت لها دب النظري وتحديد منهجية الدراسة األ

 الباحثة.

في  –التابعة التي لم يتم تناولها من قبل بتناول المتغيراتانفردت  هان  أب ةزت الدراسة الحالي  وتمي       

تم تطبيق االستراتيجية عليها  يالتو ها تميزت باختيارها فئة عمرية صغيرة كما أن   -حدود علم الباحثة

، (عمل الباحثة)من  ة الفصحى البسيطةغة العربي  ناطقة بالل   متحركة صورمن خالل إعداد برامج 

أهمية العمل على تنمية مهارتي االستماع والتحدث منذ الصغر لما لها أثار في تكوين شخصية و 

 .(2012احميدة، ) وتعلم بقية مهارات اللغة مثل مهارتي القراءة والكتابة ،المتعلم
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

بعد التحقق من داة الدراسة أو  ،ها وعينتهاومجتمع ،الدراسة يةمنهجلالحالي وصف ا الفصل  نتضم  

 . الدراسةا، والمعالجة اإلحصائية واإلجراءات المتبعة في تنفيذ وثباته اصدقه

 :الدراسةمنهج 

 ألغراض الدراسة. هتالدراسة المنهج شبه التجريبي لمناسب ستخدمتا     

 مجتمع الدراسة:

لواء  المدارس الخاصة فيطلبة الصف الثاني األساسي في جميع تكون مجتمع الدراسة من      

 .وادي السير

 عينة الدراسة:

عينة  نتتكو  و ، قصديةال بالطريقة لواء وادي السيرمدرسة البراعم المضيئة في  ارياخت تم     

مجموعة  األولى بالطريقة العشوائية،مجموعتين اختيار ال( طالب ا وطالبة، تم 40من ) الدراسة

 مجموعةالثانية خدام منحى الصور المتحركة، و باست تم تدريسهم ( طالب ا وطالبة20)هاوعدد تجريبية

، وتم أعداد االختبار القبلي تم تدريسهم بالطريقة االعتيادية ( طالب ا وطالبة20من) تكونت ضابطة

 .لمكافئة المجموعتين
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 أداة الدراسة:

جزأيين، من  تكون اختبار تحصيلي إعداد تم هايار فرضيتلإلجابة عن سؤالي الدراسة واختب     

لقياس  والثاني، من متعدد من نوع االختيار ( فقرات10)كون من قياس مهارة االستماع تل األول

مل االختبار على تشدد بحيث امن متع من نوع االختيار ( فقرات10تكون من )مهارة التحدث 

وتم إعداد االختبار التحصيلي بإتباع  (، تحليل، تركيب، تقويمتذكر، فهم، تطبيقبلوم )مستويات 

 :الخطوات اآلتية

 .(6ملحق ) وتحليل محتواها للدروس تحديد النتاجات التعيلمية -

 .(5ملحق ) بناء جدول المواصفات في ضوء النتاجات التعليمية -

 .(3ملحق ) إعداد فقرات االختبار في ضوء جدول المواصفات والنتاجات التعليمية -

( حيث وضعت عالمة واحدة لكل 20وضع تعليمات االختبار، والعالمة القصوى لالختبار) -

 فقرة من فقرات االختبار.

 :(التحصيلي االختبارداة الدراسة )أصدق 

عة من المحكمين عرضه على مجمو من خالل و  قبل تطبيقه تم التحقق من صدق االختبار     

ذوي الخبرة واالختصاص في المجال التربوي لتقديم مالحظاتهم ( من 2ملحق)( 11والبالغ عددهم)

فقرات  بعضتم تعديل و  ات االختبار لمستويات المتعلمين،غوية ومدى مالئمة فقر حول الصياغة الل  

ا بأن  (3االختبار بصورته النهائية ملحق )تمد ، واع  على مالحظات المحكمين االختبار بناء   علم 

 .( %80) من أكثرجميع الفقرات قد حصلت على نسبة قبول 
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 (:التحصيلي داة الدراسة )االختبارثبات أ

 تم فحص ثبات االختبار التحصيلي باستخدام طريقتين هما:

-20Kuder) ريتشاردسون-رطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة كيودو  -1

Richardson(.0.85) ( ووجد أن معامل الثبات يساوي 

عادة االختبار ) -2 ة (، تم تطبيق االختبار على العينtest-retestطريقة االختبار وا 

والتي تكونت من  )مدرسة أخرى( الثبات( من خارج عينة الدراسة )عينةاالستطالعية 

عادة تطبيقه ( طالب ا وطالبة25) ، وبعد من التطبيق األول عليهم بعد مضي أسبوعين، وا 

( بين Person) ذلك تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ارتباط بيرسون

مقبولة الطريقتين قيم  تع د  ( و 0.84نتائج التطبيقين، ووجد أن معامل الثبات يساوي )

لدراسة. كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار وجاءت النتائج إلجراء ا

 ( على النحو اآلتي:1) كما في الجدول

 (1) الجدول
 ثمهارتي االستماع والتحدّ معامالت الصعوبة والتمييز الختبار 

 ثالتحدّ  ةمهار  اختبار االستماع ةمهار  اختبار
 التمييز معامل معامل الصعوبة رقم الفقرة التمييز معامل الصعوبة معامل رقم الفقرة
1 0.39 0.44 1 0.57 0.47 

2 0.43 0.40 2 0.43 0.47 

3 0.57 0.47 3 0.43 0.47 

4 0.57 0.47 4 0.57 0.47 

5 0.43 0.47 5 0.43 0.40 

6 0.57 0.47 6 0.39 0.44 
7 0.43 0.40 7 0.43 0.40 

8 0.43 0.47 8 0.57 0.47 

9 0.57 0.47 9 0.57 0.47 

10 0.39 0.44 10 0.43 0.40 
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تراوحت  والتحدث االستماع مهارتي الختبارالجدول السابق أن معامالت الصعوبة  يالحظ من     

ت ( وتعد هذه المعامال0.47-0.40( كما تراوحت معامالت التمييز ما بين )0.57 -0.39بين )

 .(2005، ملحم) مقبولة ألغراض الدراسة الحالية

   المادة التعليمية:

ة للصف الثاني األساسي، ة العربي  طالع على األهداف العامة لتدريس مادة اللغ  بعد اال

ة للفصل غة العربي  الل   بحثمن م الدروسمن المادة، أعدت الباحثة خطة لتدريس  الدروسومحتوى 

 الخطة اعتمدتو  للدروسوفق األهداف التدريسية  2018/2019للعام الدراسي الدراسي الثاني 

ل العصف الذهني والتخي  خالل  يتم عرضها منوالصور المتحركة  المتحركة الصورمنحى على 

 على اآلتي: التعليمية المادة، وقد اشتملت م باللعبم التعاوني والتعل  التعل  و 

 النتاجات التعليمية لكل درس. -1

ووضعت الخطة بصورتها الوسائل والمصادر التي تم استخدامها أثناء عملية التدريس،  -2

 (.4حكمين كما في المحلق )النهائية بعد عرضها على مجموعة من الم

 متغيرات الدراسة:

 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:     

 هما: استراتيجية التدريس ولها مستويان: المتغير المستقل

 .)المعالجة( الصور المتحركة منحىالتدريس باستخدام  -أ

 بالطريقة االعتيادية.التدريس  -ب
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 المتغيرات التابعة: 

 .مهارة التحدث، االستماعمهارة 

 تصميم الدراسة: 

 :يمكن التعبير عن تصميم الدراسة بالرموز كما يأتي

EG: O1 O2 X1 O1 O2 

CG: O1 O2 X0 O1 O2 

 

 حيث أن :

EG.المجموعة التجريبية : 

CGالمجموعة الضابطة :. 

O1 : والبعدي لمهارة االستماعاالختبار القبلي. 

O2 :.االختبار القبلي والبعدي لمهارة التحدث 

X1:  المعالجة( الصور المتحركةمنحى التدريس باستخدام(. 

X0: التدريس باستخدام الطريقة االعتيادية. 
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 المعالجة اإلحصائية:

المعالجات اإلحصائية اآلتية لإلجابة عن سؤالي الدراسة والتحقق من  الدراسةاستخدمت      

 الفرضيتين: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات استخدام تم والسؤال الثاني لإلجابة عن السؤال األول 

 ((One-Way Ancova المصاحب األحادي ، وتحليل التباينالمعيارية

 إجراءات الدراسة:

 :في إجراء الدراسة الخطوات اآلتيةباالعتماد على الباحثة  قامت     

 طالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع.اال -1

 اللغة العربية للصف الثاني األساسي. مبحثطالع على اال -2

 .اللغة العربية للصف الثاني األساسي مبحثة من تحليل الوحد -3

وعدد ( 6) ملحق التعليمية نتاجاتالفي ضوء ( 5) ملحقاالختبار مواصفات بناء جدول  -4

 .األسئلة

 إعداد خطة الدروس باستخدام الصور المتحركة. -5

 إعداد االختبار التحصيلي. -6

جموعة من عرض الخطة التدريسية واالختبار التحصيلي مرفقا بجدول المواصفات على م -7

 .المحكمين للتأكد من صدقه

( KR-20ريتشاردسون) -معادلة كيودروالتحصيلي باستخدام ثبات االختبار ساب ح -8

 ارتباط بيرسون. ومعادلة
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 .(7) ملحق الحصول على كتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط -9

الحصول على كتاب تسهيل المهمة من مديرية التعليم الخاص إلى مديري ومديرات  -10

 (.8لخاصة في لواء وادي السير ملحق )المدارس ا

بالطريقة القصدية واختيار شعبتين بالطريقة العشوائية  باختيار مدرسةيد أفراد الدراسة تحد -11

 لتنفيذ الدراسة.

 تطبيق االختبار القبلي للتحصيل على أفراد العينة. -12

الصور المتحركة، وشرح إجراءات  منحىتخدام باس سعقد اجتماع مع المعلمة التي ستدر   -13

 الخطة لها.

للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تدريس الوحدة باستخدام الصور المتحركة  -14

 بالطريقة االعتيادية.

 .بالشكل المطلوب لالطمئنان على سير الخطة التدريسيةدورية ميدانية ترتيب لزيارات ال -15

 .البعدي بعد االنتهاء من الخطة الدراسية التحصيلي تطبيق االختبار -16

جراء المعالجة  وتفريغها في جداول خاصة رصد البياناتتصحيح أوراق االختبارات و  -17 وا 

 اإلحصائية.

 .وكتابة التوصيات بناء  على ما تم التوصل إليهعرض النتائج ومناقشتها  -18
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

 منحى أثر تقصيالتي هدفت إلى يتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة           

 طلبة لدى والتحدث االستماع مهارتي تنمية في الفصحى العربية باللغة الناطقة المتحركة الصور

، . وفيما يأتي نتائج الدراسة بناء  السير وادي لواء في الخاصة المدارس في األساسي الثاني الصف

 على أسئلتها: 

:  المتحركة الصور منحى ستخدامهناك أثر جوهري ال هلاألول: بالسؤال  النتائج المتعلقة أوالا

في تنمية مهارة االستماع دى طلبة الصف الثاني األساسي الناطقة باللغة العربية الفصحى ل

 االعتيادية؟ بالطريقة مقارنة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد        

 :( يبين ذلك2والجدول )، االستماع مهارة اختبارالدراسة على مجموعتي 

 (2الجدول )
 مهارة اختبار على الدراسة مجموعتي أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء 

 والبعدية  وعالماتهم القبلية االستماع

 العدد المجموعة
العالمة 
العظمى 
 لالختبار

 بعديال القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 20 التجريبية

10 

5.55 1.67 8.40 1.19 

 0.60 6.60 1.50 4.85 20 الضابطة
 

المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام ( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد 2يالحظ من الجدول )

 االستماع مهارة الختبار الكلية الدرجة على الفصحى العربية باللغة الناطقة المتحركة الصور منحى
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المجموعة الضابطة الذين المتوسط الحسابي ألداء أفراد من على أ(، وهو 8.40قد بلغ ) البعدي

ق بين المتوسطات الحسابية و الفر  تولمعرفة ما إذا كان (،6.60درسوا بالطريقة االعتيادية إذ بلغ )

 المصاحب األحاديتم إجراء تحليل التباين  (α=0.05) ذات داللة عند مستوى الداللة

(ANCOVA( والجدول ، )يبين نتائج التحليل.3 ) 

 (3الجدول )

 على الدراسة مجموعتي ألداء أفراد(  ANCOVAنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )
 البعدي االستماع مهارة اختبار

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

حجم األثر 
 بحسب

مربع قيمة ) 
 ايتا(

 - - - 0.344 1 0.344 االختبار القبلي
 0.489 0.000 35.372 31.792 1 31.792 طريقة التدريس

    0.899 37 33.256 الخطأ
     39 66.000 الكلي المعدل

 

 عند درجتي حرية(35.372)بلغت  التدريسلطريقة ( بالنسبـة أن قيمة )ف( 3يالحظ من الجدول )
داللة إحصائية بين  ومما يدل على وجود فرق ذ، (0.000وبمستوى داللة يساوي )( 1-37)

تم رفض وبهذه النتيجة  ،البعدي االستماع مهارة اختبار على الدراسة مجموعتي أفرادأداء  يمتوسط
ال ي وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  الفرضية الصفرية األولى التي تنص على "

(0.05  =α )اختبار مهارة االستماع  بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد مجموعتي الدراسة في

، وقبول الفرضية "منحى الصور المتحركة لدى طلبة الصف الثاني األساسيي عزى إلى استخدام 
بين ( α=  0.05ي وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) البديلة التي تنص على"

في اختبار مهارة االستماع ي عزى إلى استخدام  المتوسطات الحسابية ألداء أفراد مجموعتي الدراسة

 كان مجموعة ولمعرفة لصالح اية ."منحى الصور المتحركة لدى طلبة الصف الثاني األساسي
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تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة، والتي تظهر في الجدول  الحسابية المتوسطات بين الفرق
 اآلتي.

 (4الجدول )

 اختبار على الدراسة مجموعتي أفراد ألداء المعدلة المعيارية واألخطاءالمتوسطات الحسابية 
 البعدي االستماع مهارة

 الخطأ المعياري وسط الحسابي المعدلال المجموعة

 0.21 8.39 التجريبية

 0.21 6.61 الضابطة

 

 درسوا المجموعة التجريبية الذينألداء أفراد  المعدل ( أن المتوسط الحسابي4يالحظ من الجدول )

 مهارة الختبار الكلية الدرجة على الفصحى العربية باللغة الناطقة المتحركة الصور منحى باستخدام

  المجموعة أفراد ألداء الحسابي المتوسط من علىأ وهو ،(8.39) بلغ قد البعدي االستماع

، وهذا يعني أن الفرق كان لصالح (6.61) بلغ إذ االعتيادية بالطريقة درسوا الذين الضابطة

 المتحركة الصور منحى ستخدامال إيتا(مربع بحسب قيمة ) األثر حجم المجموعة التجريبية، وبلغ

بشكل كبير متحركة أثر أن منحى الصور الأي  ،(%48.9)بنسبة  الفصحى العربية باللغة الناطقة

وفق التدريج الذي وضعه كيسر؛ إذ يرى كيسر أن حجم األثر يمكن  على تطوير مهارة االستماع

(، ويفسر على أنه وسط إذا تراوح بين 0.05-0.01تفسيره على أنه صغير إذا تراوح بين)

 .(Kiess,1989)ر ( أو أكث0.14(، بينما يفسر على انه كبير إذا بلغ )0.06-0.13)
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 المتحركة الصور منحى ستخدامهناك أثر جوهري ال هل: الثانيبالسؤال  النتائج المتعلقة:ثانيا

 مقارنةفي تنمية مهارة التحدث  سيالناطقة باللغة العربية الفصحى لدى طلبة الصف الثاني األسا

 االعتيادية؟ بالطريقة

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد        

 :( يبين ذلك5، والجدول )التحدث اختبارمهارةالدراسة على مجموعتي 

 (5الجدول )
 مهارة اختبار على الدراسة مجموعتي أفرادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء 

 والبعدية وعالماتهم القبلية ثالتحدّ 

 العدد المجموعة
العالمة 
العظمى 
 لالختبار

 البعدي القبلي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 20 التجريبية

10 

5.55 1.67 9.20 0.95 

 0.88 7.40 1.50 4.85 20 الضابطة
 

المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام ( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد 5يالحظ من الجدول )

 التحدث مهارة ختبارال الكلية الدرجة على الفصحى يةالعرب   غةبالل   الناطقة المتحركة الصور منحى

المجموعة الضابطة الذين المتوسط الحسابي ألداء أفراد من (، وهو اعلى 9.20قد بلغ ) البعدي

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات الحسابية  (،7.40بالطريقة االعتيادية إذ بلغ )درسوا 

 المصاحب األحاديتم إجراء تحليل التباين  (α=  0.05) ذات داللة عند مستوى الداللة

(ANCOVA)( يبين نتائج التحليل.6، والجدول ) 
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 (6الجدول )
 اختبار على الدراسة مجموعتي ألداء أفراد(  ANCOVAنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب )

 البعدي ثالتحدّ  مهارة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

حجم األثر 
 بحسب

مربع قيمة ) 
 ايتا(

 - - - 1.047 1 1.047 القبلي
 0.478 0.000 33.900 28.360 1 28.360 طريقة التدريس

    0.837 37 30.953 الخطأ
     39 64.400 الكلي المعدل

 

عند درجتي  (33.900)بلغت  لطريقة التدريس( بالنسبـة أن قيمة )ف( 6يالحظ من الجدول )
داللة إحصائية بين  و(، مما يدل على وجود فرق ذ0.000وبمستوى داللة يساوي ) (37-1حرية )
 رفض يتم النتيجة وبهذه ،البعدي التحدث مهارة اختبار على الدراسة مجموعتي أفرادأداء  يمتوسط
ال ي وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "على تنص التي الثانية الصفرية الفرضية

(0.05  =α )اختبار مهارة التحد ث  بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد مجموعتي الدراسة في

ول الفرضية وقب  "،منحى الصور المتحركة لدى طلبة الصف الثاني األساسيي عزى إلى استخدام 
بين ( α=  0.05)ي وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  "البديلة التي تنص على

ي عزى إلى استخدام  التحد ثفي اختبار مهارة  المتوسطات الحسابية ألداء أفراد مجموعتي الدراسة

 كان مجموعة ةي  أولمعرفة لصالح  ."لدى طلبة الصف الثاني األساسي منحى الصور المتحركة
تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة، والتي تظهر في الجدول  الحسابية المتوسطات بين الفرق
 اآلتي.
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 (7الجدول )

  اختبار على الدراسة مجموعتي أفراد ألداء المعدلة المعيارية واألخطاءالمتوسطات الحسابية 
 البعدي التحدث مهارة

 الخطأ المعياري وسط الحسابي المعدلال المجموعة

 0.21 9.16 التجريبية

 0.21 7.44 الضابطة

 

 درسوا المجموعة التجريبية الذينألداء أفراد  المعدل ( أن المتوسط الحسابي7يالحظ من الجدول )

 مهارة الختبار الكلية الدرجة على الفصحى ةالعربي   لغةبال   الناطقة المتحركة الصور منحى باستخدام

 الضابطة المجموعة أفراد ألداء الحسابي المتوسط من اعلى وهو ،(9.16) بلغ قد البعدي التحدث

، وهذا يعني أن الفرق كان لصالح المجموعة (7.44) بلغ إذ االعتيادية بالطريقة درسوا الذين

 الناطقة المتحركة  الصور منحى ستخدامال (إيتامربع األثر بحسب قيمة ) حجم وبلغ التجريبية،

ر بشكل كبير على ،أي أن منحى الصور المتحركة أث  (%47.8بنسبة ) الفصحى العربية باللغة

وفق التدريج الذي وضعه كيسر؛ إذ يرى كيسر أن حجم األثر يمكن تفسيره تطوير مهارة التحدث 

-0.06أنه وسط إذا تراوح بين )(، ويفسر على 0.05-0.01على أنه صغير إذا تراوح بين)

 .(Kiess,1989( أو أكثر )0.14(، بينما يفسر على انه كبير إذا بلغ )0.13
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 الخامسالفصل 
 والتوصيات نتائج الدراسةمناقشة 

 
نتائج  مناقشةوفيما يأتي  ،لنتائج التي توصلت إليها الدراسةامناقشة الحالي يتناول الفصل      

 الدراسة بناء، على أسئلتها: 

 مهارة اختبار في احصائية داللة ذو فرق ُيوجد هلبالسؤال األول:  النتائج المتعلقة مناقشة :أوالا 

 طلبة لدى الناطقة باللغة العربية الفصحى المتحركة الصور منحى استخدام إلى ُيعزى االستماع

 االعتيادية؟ بالطريقة مقارنة األساسي الثاني الصف

 على الدراسة مجموعتي أفرادأداء  يداللة إحصائية بين متوسط ذيوجود فرق أظهرت النتائج      

 استخدامكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت بو  ،البعدي االستماع مهارة اختبار

 غةبالل   الناطقة المتحركة الصور منحى ستخدامال أثر وجوديدل على  وهذا، كةالمتحر   الصور منحى

 الخاصة المدارس في األساسي الثاني الصف طلبة لدى االستماع ةمهار  تنمية في الفصحى ةالعربي  

الحالي ة الدراسة  التدريس المستخدمة في استراتيجيةعزى هذه النتيجة إلى . وقد ت  السير وادي لواء في

معظم  ن  الطلبة مهارة االستماع وذلك ألقد عززت لدى و  ،المتحركة الصور منحىوالتي قامت على 

ليها من خالل إلى االستماع ارة بعناية لتجذب انتباه الطلبة إالدروس  تحتوى على نصوص مخت

ن استخدام النبرات الصوتية ظ عليها هذه النصوص الصوتية كما أقراص المدمجة التي تحفاأل

شخاص في نصات بوعي لما يقوله األواإلة انتباه الطلبة المناسبة للقصة في الدرس تزيد من شد  

ن للقصة والكالم الذي يقال، ويضاف إلى ذلك أسلوب التشويق استخدام أالصور المتحركة، مع 

وى الطلبة وتقوم المعلمة وي على لغز يتناسب مع مستتالنص الصوتي في معظم الدروس يح

جل فهم النصوص بدقة من أ ن ويستمعون لتلكغز ولذلك كان الطلبة ينصتو الل   حل  منهم بالطلب 
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جل الحصول على التعزيز المناسب من ه فيما بعد من أحل  اللغز الموجود في الدرس ومحاولة 

 غز، كما أن  ن الل  ين يحلو  دة وسائل لتعزيز الطلبة الذهذا المنحى واشتمل على ع   يالمعلمة  حيث بن

ة الصادرة عن الصور ي  صة لما تحويه النصوص الصوتسلوب طرح االسئلة المخص  استخدام أ

اع للنص كي يكونوا قادرين على نصات واالستمز لدى الطلبة االلتزام بعملية اإلالمتحركة أيضا عز  

 سئلة المرتبطة بما تقوله الشخصيات في الصور المتحركة.األن اإلجابة ع

تستخدم التصميم الكرتوني لتقديم   التيالصور المتحركة لى ذلك أن طبيعة ويضاف إ     

ز عملت كمحف  المحادثات داخل فقاعة كالمية بحيث تكون وجهات النظر مختلفة والتي بدورها 

صيات التي تجريها شخمحادثات نصات بشكل كبير وذلك بغرض فهم الللطلبة لالستماع واإل

ة في ب للطلبق ومحب  شو  نصات بشكل ميضا على هذا االستماع واإلالصور المتحركة والتي تشجع أ

سباب مجتمعة عملت على تنمية مهارة االستماع لدى الطلبة الذين هذا العمر، فقد تكون هذه األ

ة الذين لم يستخدموا استخدموا منحى الصور المتحركة في تعلمهم مقارنة بطلبة المجموعة الضابط

 وارتو  ((Wafi, 2013 يوافوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من  هذا المنحى.

لى تحسن تائجها إوالتي أشارت ن (2017)أبوحوارو ( 2014) الزقو ( 2014Warat& Moh) وموه

 مستوى طلبة المجموعة التجربية في مهارات االستماع والكتابة نتيجة استخدام الصور المتحركة.
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 اختبار في احصائية داللة ذو فرق ُيوجد هل: الثانيبالسؤال  النتائج المتعلقة مناقشة :ثانيا

 لدىالناطقة باللغة العربية الفصحى  المتحركة الصور منحى استخدام إلى ُيعزى التحدث مهارة

 االعتيادية؟ بالطريقة مقارنة األساسي الثاني الصف طلبة

أداء أفراد مجموعتي الدراسة  يداللة إحصائية بين متوسط يوجود فرق ذأظهرت النتائج        

وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام  على اختبار مهارة التحدث البعدي،

غة منحى الصور المتحركة، وهذا يدل على وجود أثر الستخدام منحى الصور المتحركة الناطقة بالل  

الثاني األساسي في المدارس الخاصة  ث لدى طلبة الصفة الفصحى في تنمية مهارة التحد  العربي  

لى أن استخدام هذا المنحى في الدروس مع الطلبة وقد تعزى هذه النتيجة إ  في لواء وادي السير.

ق ساعد الطلبة على فهم العبارات والكالم الذي يقال من اب ومشو  بشكل جذ  لصور المتحركة ل

في استدعاء تلك  تلك الشخصياتن دو يقل  خذوا كة فحفظها الطلبة وأالصور المتحر   الشخصيات في

ت التي حفظت في ذاكرتهم دات التي قيلت وهذا زاد من مستوى حصيلتهم للمفرداالعبارات والمفر 

ي وفي غيره وهذا تلك المفردات في الموقف الصف  ون خذوا يستدعأمد فقصيرة األمد وطويلة األ

ا صور المتحركة في الدروس كان ذكي  ساعدهم على تنمية مهارة التحدث،  كما أن تصميم هذه ال

نت تطرح حوارات بين تلك الشخصيات وهذه الحوارات قريبة من مستويات الطلبة وميولهم ابحيث ك

ز الطلبة على فكار وهذا حف  أالت و ذهان الطلبة من تساؤ أفكانت هذه الحوارات تعبر عما يدور في 

ن الحديث التحدث عن أفكارهم، خاصة وأتلك الشخصيات في  اتجار فكارهم ومإطالق العنان أل

جذابة ومشوقة  جعلهاللفهم واالستيعاب بسهولة وسرعة، مما  والحوارات لتلك الشخصيات كانت 

عناصر  وقد تكونوالقلق، من التعلثم أو  من الخوف مهصوخل  غوي، الل   هممو  ن في وهذا ساعد، للطلبة

بمعارف  الطلبةعلى تزويد عملت تحركة اللون والحركة والصوت والصورة في برامج الصور الم

طفال وتثقيفهم، وتوسيع آفاقهم الفكرية، وفهم البيئة التي تعمل على توعية األو متعددة،  ومهارات
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، ومن على النطق السليم ساعدهمة الفصحى مما غة العربي  ساب الل  تفي إك، كما ساعدتهم المحيطة

ساسه جعلت الطلبة مشاركين في صممت على أى من خالل الدروس التي الممكن أن هذا المنح

ثناء والملل وهذا شجع الطلبة على طرح أفكارهم أة التعليمية ونشطين بعيدين عن الرتابة العملي  

المتحركة التي  الدروس بشكل ممتع وسهل وجعلهم يبتعدون عن الخوف والقلق، وقد تكون الصور

لى نمو ى ذلك إء التعلم بهذه الطريقة فأد  ناثهم المختلفة أب من الطلبة أن يشركوا حواس  تتطل  

و في المواقف المشابه يث قاموا باستدعائها عند الحاجة أالمفردات والمفاهيم بشكل طبيعي بح

تنمية  نشطة في البرنامج ساعدت الطلبة علىموقف التعليمي الذي هم فيه، كما أن بعض األلل

جابة هم اإللب منلمجموعة من األسئلة ويطن بعض االنشطة طرح ن ممهارة التحدث لديهما حيث أ

 وتتفق دث لدى الطلبة.حيضا ساعدت في رفع مستوى التعنها بلغة سليمة فقد تكون هذه األنشطة أ

 ،(2013)وافي ،(2011)آخرونو  المومني من كل دراسة نتائج مع الحالية الدراسة نتائج

 اجأديغبي ،(2014)الشريف من كل دراسة مع واختلفت ،(2014)الزق ،(2017)أبوحوار

في المتغيرات  (2012)وقربان ،(2014)وموه وارت( 2012)ورادوساف ترنبي ،(2014)وفالودي

المهارات المتعددة  في بيةيالتجر  المجموعة طلبة مستوى تحسن لىإ نتائجها أشارت والتي .التابعة

 .المتحركة الصور استخدام نتيجة التي تناولتها تلك الدراسات

ور المتحر كة المتعل قة       وتستنج الباحثة من خالل تتطبيقها للدراسة بعض من الممي زات للص 

بالعملي ة التعليمية، حيث الحظت أن هذه المنحى أثار دافعية المتعلم للتعلم، وحثته على االندماج 

بشكل  في التعلم، فأصبح نشط ا في تعلمه، وذلك بعرض أفكاره بجرأة وابداء رأيه حول موضوع ما

ممتع ومثير لالنتباه، ويالحظ أن المتعلمين كذلك استخدموا استراتيجيات تفكير متعدده اثناء تفاعلهم 

ومناقشتهم بما فيها التفكير فيما وراء المعرفة والتفكير بطريقة علمية، حيث الحظت أن ها تشكل بيئة 

 مناسبة للتعلم التعاوني وتكوين المجموعات المشتركة.
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 :مقترحاتوال التوصيات

 أوال: التوصيات:

 : بــــــــ لذا توصي الباحثةذه الدراسة توصلت إليه نتائج ه في ضوء ما

ة غة العربي  الل   مبحثالمدارس لمنحى الصور المتحركة في تدريس  وضرورة استخدام معلم -

 وفي تدريس مواد أخرى، لما لها من أثر واضح على تحصيل الطلبة.

مجموعة من اإلجراءات التي تسهم في تحقيق وتطوير مهارة التحد ث لدى  الباحثةتقترح   -

رشاد  المتعلمين كالتدريب على المحادثة والمناقشة وقص  القصص وكتابة الر سائل، وا 

كسابهم مهارات البحث عن المعرفة  المتعلمين إلى مصادر الحصول على المعلومات، وا 

تاحة والتعل م الذاتي، واالعتماد على الن فس،  ثارة دوافع المتعلمين إلى التحد ث والمناقشة، وا  وا 

تاحة فرص  الفرص إلشراكهم في عملي ات البيع والش راء، وجلسات التحد ث مع األصدقاء، وا 

دارة الندوات.  الخطابة وا 

 الصور منحى نماذج استخدام على المعلميـن تشجيـع على والتعليم التربيـة وزارة تعمل  أن  -

 استخدامها أجل من الميدان في الصفية المواقف في ةاألساسي المرحلة طلبة لدى المتحركة

 .الطلبة مع التعل مية التعليمي ة العملية في

 المرحلة طلبةالخاصة ب مناهجال تضمين إلى باإلضافة التعليمية البرامج ببناء االهتمام -

 في المعلمون فيدتلي"  المتحركة الصور منحى " على تقوم لدروس نماذجب موكتبه األساسية

 .تدريسهم
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التعليمية  البرامج إعداد حول األساسية المرحلة طلبة ومعلمات لمعلمي تدريبية دورات عقد -

 من لهما لما التعل مية التعليمية العملية في المتحركة واستخدامها الصور منحى علىالقائمة 

 في مهارات االستماع والتحدث. الطلبة تحصيل زيادة في أثر

 المقترحات:ثانياا: 

 المتحركة الصور منحى باستخدام متعلقة بدراسة القيام علىالباحثين  الجامعات واالبحاث تشجيع  -

 .مهارتي القراءة والكتابة تنمية في واستخداماتها

 منحى باستخدام المتعلقة بالبحوث القيام في االستمرار علىالباحثين  الجامعات واالبحاث تشجيع -

 لدى الطلبة. المختلفة العقلية العمليات تنمية في واستخداماتها المتحركة الصور
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 المراجع العربية:

 .القرآن الكريم

 ناشرونعمان: دار الفكر تنمية القراءة والكتابة في الطفولة المبكرة.  (.2012احميدة، فتحي )

 وموزعون.    

 . االسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعةوالمأموللغتنا العربية بين الواقع (. 2014إبراهيم، مجدي )

 والنشر. 

 أثر توظيف استراتيجية الصور الكرتونية على تنمية المفاهيم(. 2017أبو حوار، لطيفة )

. ) رسالة ماجستير غير منشورة ومهارات التعبير الكتابي لتلميذات الصف الرابع األساسي

 .: غزة(.الجامعة اإلسالمية

عداد دروسها اليومية(. 2007أبو الهيجاء، فؤاد )  .3. طاساليب وطرق تدريس اللغة العربية وا 

 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.      

 فاعلية برنامج بالصور المتحركة في تنمية مهارات االستماع القرائي(. 2018أبو سهمود، خلود )

 الجامعة ة ماجستير غير منشورة(.ال)رسلدى طالب الصف الثاني األساسي بغزة      

 .: فلسطيناالسالمية     

 القيم التربوية المتضمنة في القصص ضمن النشاط غير المنهجي(. 2015بالعبيد، شيخة )
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: جامعة أم القرىاجستير غير منشورة(. )رسالة مبالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية 

 .مكة المكرمة

 أثر توظيف مسرحة الدروس في تنمية مهارات التعبير الشفهي(. 2016بطاح، عبد الحليم ) 

 . فلسطين: الجامعة اإلسالمية .لدى تالميذ الصف الثالث األساس بغزة     

 صعوبات التعلم(. 2005البطاينة، أسامة والرشدان، مالك والسبايلة، عبيد والخطاطبة، عبد )

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. النظرية والممارسة   

 . ترجمة )إلهام خوري(.2. طاالستخدام األقصى لطاقات الدماغ العقلي(. 2002بوزان، توني )

 دمشق: دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع.     

 طالبأثر توظيف القصص الرقمية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى (. 2016التتري، محمد )

 .فلسطين: الجامعة األسالمية الة ماجستير غير منشورة(.)رس الصف الثالث األساسي     

 مثلث االستماع في تنمية مهارتي التحدث والقراءة لدى طالب فاعلية (.2017جمعة، نائل )

: . ) رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامة اإلسالميةالصف الثالث األساسي بمحافظة رفح

 .فلسطين

 (. إيجابيات أفالم الرسوم المتحركة ومسلسالت األطفال وسلبياتها.2001الجيالني، ياسمين ) 

 .20-15(،1.)مجلة الرأي األردنية

 تأثير برمجة حاسب آلي تعليمية باستخدام الرسوم(. 2006حسن، محمد وعبد الحكيم، باسم )
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 )رسالة ماجستير لبعض المهارات بدرس التربية الرياضية المتحركة على مستوى األداء المهاري 

 .مصر: غير منشورة(. جامعة أسيوط 

  بحث مقدم -دراسة تحيلية -(.القيم المتضمنة في أفالم الرسوم المتحركة2004الحولي، عليان )

-23الفترة من في  "التربية في فلسطين ومتغيرات العصر" للمؤتمر التربوي األول بعنوان

 .غزة: . الجامعة اإلسالمية24/11/2004

 أثر توظيف الصور المتحركة في تنمية مهارات التعبير اللغوي لدى(. 2014الزق، محمد ) 

 جامعة رسالة ماجستير غير منشورة (..) طالب الصف الرابع األساسي بمحافظات غزة

 .غزة: األزهر     

 (. المعايير البنائية لجودة برمجيات الواقع االفتراضي التعلمي والبيئات2010زين الدين، محمد)

 مشاركة مقدمة في الندوة األولى في تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال فيثالثية األبعاد.      

 .السعودية: . جامعة الملك سعود14/4/2010-12للفترة  التعليم والتدريب     

 . عمان: مكتبة الفالح للنشر.طرائق تدريس اللغة العربية(. 2010فة، عبد الرحمن )السفاس

 . إربد: عالمفنون اللغة المفهوم األهمية المقدمات البرامج التعليمية(. 2008السليتي، فراس )

 الكتب الحديثة.     

ستراتيجيات (. 2011شاهين، عبد الحميد )  .التعلم وأنماط التعلمإستراتيجيات التدريس المتقدمة وا 

 مصر: جامعة االسكندرية.      
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 دور برنامج الرسوم المتحركة في تحقيق األهداف التربوية لدى تالميذ(. 2006شديفات، منال )

جامعة  )رسالة ماجستير غير منشورة(. الصف الثالث األساسي من وجهة نظر المعلمين

 .األردن: اليرموك

 استخدام الرسوم المتحركة في تعديل التصورات البديلة للمفاهيمأثر (. 2014الشريف، أسماء )

 )رسالة ماجستير غير البيولوجية لدى طلبة الصف التاسع األساسي واتجاهاتهم نحوها   

 .األردن: الجامعة األردنية منشورة(.     

 مهاراتفاعلية برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة في تنمية (. 2012الشهري، محمد )

 )أطروحة دكتوارة غير الفهم القرائي واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي     

 .: المملكة العربية السعوديةجامعة أم القرىشورة(. من      

 . عمان: دار المسيرة.تدريس اللغة العربية وفقاا ألحدث الطرائق التربوية(. 2010طاهر، علوي )

 .2. طتدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجارب(. 2001، رشدي ومناع، محمد )طعيمة

 القاهرة: دار الفكر العربي.      

 (. فاعلية استخدام استراتيجية لعب االدوار في تنمية مهارات القراءة2010الطيب، بداوي )

 ،القراءة والمعرفة مجلةالصامتة والتعبير الشفهي لدى تالميذ المرحلة األعدادية.      

       (105 ،)90-131. 

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيعمهارات االستماع النشط، أ(. 2011عبد الباري، ماهر )
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 والطباعة.       

 . عمان: دار المسيرة للنشرمهارات التحدث العملية واألداء، ب(. 2011عبد الباري، ماهر )

 والتوزيع والطباعة.      

 أثر توظيف القصة المصورة في تنمية مهارات التعبير الشفوي في(. 2016عبد الهادي، حسن )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.  اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع األساسي بغزة     

 .: غزةجامعة اإلسالمية       

 .رات في اللغة والتفكيرمها(. 2005عبد الهادي، نبيل وأبو حشيش، عبد العزيز وبسندي، خالد )

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.2ط     

 لغة الجسد في برامج الرسوم المتحركة دراسة تحليلية في النسخة العربية (. 2013عبندة، هيثم )

 .األردن: جامعة الشرق األوسط ) رسالة ماجستير غير منشورة(.من برنامج مغامرات عدنان    

 عمان: دار المناهج للنشر والتوزيع.مهارات االتصال اللغوي وتعليمها.  (.2008محسن )عطية، 

 . عمان: دار الصفاء للنشرطرائق تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسها(. 2012عون، فاضل )

 والتوزيع.     

 يةطرق تدريس اللغة العربية بمرحلة التعليم االساسي بين النظر (. 2005العيسوي، جمال )

 . دار الكتاب الجامعي.والتطبيق     

 . عمان: مكتبة المجتمع العربي. إخراج-انتاج-الصور المتحركة تقنيات(. 2012غالب، محمد )
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 . القاهرة: عالمالمرجع في تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي(. 2014فضل اهلل، محمد )

 الكتب.     

 . الرياض: 3. طاآللي واستخداماته في التعليمأسس ومبادئ الحاسب (. 2001فودة، ألفت )

 مطابع هال.   

 فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية والقيم (. 2012قربان، بثينة )

جامعة أم  )أطروحة دكتوراه غير منشورة(. االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة

 .الرياض: القرى

 أثر إستراتيجيتي التعلم التعاوني والعصف الذهني في تنمية مهارات(. 2011القضاة، يحيى )

جامعة  )رسالة ماجستير غير منشورة(. االستيعاب القرائي والتعبير الشفوي والكتابة اإلبداعية

 .األردن: عمان العربية

 الكتب.. القاهرة: عالم تعليم اللغة العربية المعاصرة(. 2015الفي، سعيد )

 . القاهرة: دار الفكر العربي.تدريس فنون اللغة العربية(. 2006مدكور، علي )

 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. طرق تدريس اللغة العربية(. 2010مدكور، علي )

 وادي السير.لواء . )مرج الحمام( . منطقة عمان الخامسةمديرية التربية والتعليم

 مكتبة: الكويت. النمو اللغوي وتطويره في مرحلة الطفولة المبكرة(. 2005ين )مردان، نجم الد

 .للنشر والتوزيع الفالح 
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 دارالمسيرة. عمان: النفس وعلم التربية في والتقويم القياس(. 2005)سامي ملحم،

 .للنشروالتوزيع     

 برامج رسوم متحركة (. أثر استخدام2011المومني، مأمون و الدوالت، عدنان و الشلول، سعيد )

 .مجلة جامعة دمشقعلمية في تدريس العلوم في اكتساب تالميذ الصف السادس االساسي.      

         27 (493 ،)647-680. 

 . عمان: دار الفكرتنمية المهارات اللغوية ألطفال ما قبل المدرسة(. 2007الناشف، هدى )

 ناشرون وموزعون.      

 أنشطة لألطفال العاديين ولذوي االحتياجات الخاصة في(. 2007) يحيى، خولة وعبيد، ماجدة

 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع. مرحلة ما قبل المدرسة.   
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 (1ملحق )
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 (2ملحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 

 

 

  

 جهة العمل التخصص االسم
 جامعة الشرق األوسط مناهج وطرق تدريس أ.د ابتسام جواد مهدي

 األوسطجامعة الشرق  مناهج وطرق تدريس العلوم أ.د عايش محمود زيتون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مناهج وطرق تدريس أ.د محمود عبد الرحمن الحديدي

 جامعة الشرق األوسط اإلدارة والقيادة التربوية أ.د أحمد أبو كريم 
 الجامعة األردنية مناهج وطرق تدريس اللغة العربية أ.د عبد الرحمن الهاشمي
 جامعة أبو ظبي لنفس التربويعلم ا أ.دبالل عادل الخطيب

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. فراس عياصرة
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د. فادي عودة 

 كلية األميرة عالية الجامعية القياس والتقويم  د. منى قطيفان الفايز
 للبناتمدرسة المشقر الثانوية  مناهج وطرق تدريس د. أنصاف أبو غرة

 مدرسة البراعم المضيئة  مناهج وطرق تدريس نانسي الخرابشة
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( االختبار التحصيلي3ملحق )  

( دقيقة45الزمن )                                                                              

 عزيزي الطالب/ة:

( فقرات من نوع االختيار من متعدد، ولكل 10)وكل جزء يتكون من  جْزَأْينيتألف هذا االختبار من 

 فقرة أربعة بدائل، ي وجد بديل  واحد  منها فقط صحيح.

فقة في ( في ورقة اإلجابة المر ×اقرأ األسئلة بتمعن، ثم اختر اإلجابة الصحيحة بوضع عالمة )

ليك المثال اآلتي:  نهاية االختبار، وا 

 

 تكون السماء في فصل الصيف: -1

 مليئة بالسحب -ماطرة        د -مشمسه وساطعة      ج -ب   غائمة جزئي ا   -أ

 د ج ب أ الرقم

1-   ×   
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 االختبار التحصيلي القبلي لمهارة االستماع:

سئلة يتكون هذا الجزء من عشر فقرات من نوع االختيار من متعدد، يرجى اإلجابة عن جميع األ

 باختيار إجابة واحدة فقط لكل سؤال:

االختبار:فقرات   

:بعد استماعك لنص االستماع أجب عما يأتي  

 عنوان النص الذي استمعت إليه: -1

 أليس في بالد العجائب -توماس أديسون                                  ب -أ

 جابر بن حيان -أبو بكر الرازي                                   د -ج

 أول كلمة سمعتها في النص: -2

 عملية -ب                                 طريق            -أ

 صبر -توماس                                           د -ج

 آخر كلمة سمعتها في النص: -3

 الصبر -َفَكَر                                             ب -أ

 َنَجحَ  -يحتاج                                          د -ج

 أديسون: اخترع توماس -4

 المصباح الزيتي -الدورة الدموية                                 ب -أ

 المصباح الكهربائي -مصباح يعمل بطاقة الشمس                 د -ج

 السبب وراء محاوالت توماس أديسون: -5
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 خوفه من الظالم -مرض والدته                                     ب -أ

 ظروف الحياة التي كان يعيشها -في حب االستطالع                      د شغفه   -ج

 الطريق إلى النجاح يحتاج إلى: -6

 االجتهاد والصبر -النوم واالسترخاء                              ب -أ

 تأجيل عمل اليوم إلى الغد -االنشغال الدائم                               د -ج

 ن:أجرى توماس أديسو -7

 محاولة 88 -محاولة                                  ب 87 -أ

 محاولة 97 -محاولة                                  د 99 -ج

 ُصنع المصباح الكهربائي في عام: -8

 م 1889 -م                                    ب 1869 -أ

 م 1899 -م                                    د 1879 -ج

 أسفرت محاوالت توماس أديسون عن: -9

 إجراء عملية جراحية -اكتشاف النور                              ب -أ

 اكتشاف الحاسوب -مرض والدته                                    د -ج

 الفكرة الرئيسة التي تحدث عنها النص: -10

 االستخفاف بآراء اآلخرين عدم -الوقاية خير من قنطار عالج                       ب -أ

 مساعدة األخرين والعطف عليهم -الفشل طريق النجاح                              د -ج

 االختبار التحصيلي القبلي لمهارة التحدث:
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سئلة يتكون هذا الجزء من عشر فقرات من نوع االختيار من متعدد، يرجى اإلجابة عن جميع األ

ل سؤال:باختيار إجابة واحدة فقط لك  

 فقرات االختبار:

 الجملة التي تعبر عن الصورة اآلتية هي: -1

 

 يتحدث الكتاب مع ليلى -اختارت ليلى كتاباا من مكتبة  والدها               ب -أ

 تحب ليلى المطالعة كثيراا -التحب ليلى المطالعة                            د -ج

 صديقي المخلص"، عن الصورة:تعبر الجملة اآلتية:" أنت أيها الكتاب  -2

 -ب                                                      -أ

 

 -د                                                       -ج

 

 

 أخذت هذه  الصورة                                  من درس: -3

 

 توماس أديسون -صديق من ورق                                   ب -أ

 النملة النشيطة -زيارة العقبة                                        د -ج

 الصورة التي تدل على ندم الجندب في درس النملة النشيطة هي: -4

  -ب                                                     -أ
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   -د                                                      -ج

 

 من خالل الصورة اآلتية،                                   أيهما كان يعمل خالل الصيف: -5

 الجندب -النملة                                                ب -أ

 األرنب -د                                                اإلوزة -ج

 الصورة التي تدل على شاطئ العقبة هي: -6

  -ب                                              -أ

 

   -د                                              -ج

 

 واحدة من الصور اآلتية تدل على معنى كلمة مرجان: -7

  -ب                                                     -أ

 

   -د                                                      -ج

 

 العبرة المستفادة من درس النملة النشيطة هي: -8

 المحافظة على األماكن السياحية -ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد                 ب -أ

 حب األصدقاء -صديقنا المخلص                     د الكتاب -ج
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 عندما أزور منطقة سياحية فإنني: -9

 أعبث بالممتلكات العامة -ال أحافظ على نظافة المكان                                ب -أ

 استنشق الهواء  -أحافظ على بقاء المكان نظيفاا وجميالا                      د -ج

 تدل على جملة القراءة تثري العقول: الصورة التي -10

  -ب                                                             -أ

 

                                      -د                                                              -ج

 

 

 

 

 

 

 

  



64 

 

 التحصيلي:جدول اإلجابات النموذجية لالختبار 

 رقم السؤال:
 اإلجابات

 مهارة االستماع
 رقم السؤال:

 اإلجابات

 مهارة التحدث

 د ج ب أ  د ج ب أ 

1 ×    1 ×    

2   ×  2  ×   

3  ×   3    × 

4    × 4   ×  

5 ×    5 ×    

6  ×   6 ×    

7   ×  7  ×   

8   ×  8 ×    

9 ×    9   ×  

10   ×  10 ×    

 

 نص االستماع الخارجي: 

 توماس أديسون( هو مخترع المصباح الكهربائي.)     

ا شديد ا. أراد الطبيب أن يجري لها عملية جراحية، لكنه  لم يتمكن من  مرضت أمه  في الليل مرض 

 ذلك؛ لعدم وجود الضوء الكافي، فانتظر شروق الشمس في الصباح.
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 في أن يضيء ظالم الليل بطريقة ما. أجرى أكثر من تسع وتسعين تجربة. فكر )أديسون (

 م.1879ظل يحاول إلى أن نجح في صنع المصباح الكهربائي عام 

 إن الطريق إلى النجاح يحتاج إلى االجتهاد والصبر.
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 (4ملحق )

 وفق منحى الصور المتحركة المادة التعليمية

:خطة المادة التعليمية  

استناد ا إلى األدب التربوي حول الصور المتحركة، فقد تم كتابة الخطط التدريسية للدرس الثاني 

 عشر، الثالث عشر، والرابع عشر لمادة اللغة العربية للصف الثاني األساسي.

 الدرس األول:

 ني األساسيالمادة: اللغة العربية                                                     الصف: الثا

  2018/2019الدرس: الثاني عشر                                        الفصل الدراسي الثاني 

 (                             عدد الحصص: حصتان.)االستماعالموضوع: صديق من ورق 

 األهداف التدريسية:

 قادر ا على أن:بعد االنتهاء من درس )صديق من ورق( يتوقع من الطالب، أن يكون 

 يستمع لنص االستماع بإنصات. -1

 يجيب عن أسئلة االستماع بإجابات تامة مستخدم ا لغة عربية سليمة فصحى. -2

 يربط بين التنغيم الصوتي والنمط اللغوي المقصود من خالل النص. -3

 يطبق قواعد وتعليمات االستماع الجيد. -4

 يذكر الفكرة الرئيسة من النص. -5

 ة من النص.يستخلص العبرة المستفاد -6
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 يذكر أول كلمة وأخر كلمة سمعها في النص. -7

 ي عطي عنوان ا آخر للنص. -8

 يعدد الطالب مزايا للمطالعة في حياتنا. -9

 يقدر أهمية اللغة العربية والمطالعة في حياتنا. -10

 يميز بين الخيال والواقع من خالل استماعه للقصة. -11

 المواد والوسائل واألنشطة:

 (، سماعات، صندوق الهدايا.CD)اللوح التفاعلي، قرص مدمج 

 استراتيجيات التدريس:

منحى الصور المتحركة( مع بعض االستراتيجيات المساندة )ضيف زائر، ) العرض التوضيحي

 الحوار والمناقشة، العصف الذهني، األسئلة واإلجابات، التخيل(.

 أساليب التقويم:

 المالحظة المنظمة، األسئلة واألجوبة، قوائم الشطب.

 إجراءات التدريس:

 التأكد من تهيئة البيئة الفيزيقية والنفسية للطلبة

فجأة يدخل ضيف زائر يقدم هدية مغلفة للصف دون اإلفصاح عنها، تجذب المعلمة انتباه  -

الطلبة للهدية وتجمعهم حولها لتشوقهم أكثر، وتبدأ بطرح األسئلة مثل: هل تحبون الهدايا؟ 

 رأيكم أن نفتح الهدية مع ا لنتعرف على ماهيتها؟ من منكم يتوقع نوع الهدية؟ ما
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( مكتوب عليه CDتفتح المعلمة الهدية بالتعاون مع الطلبة لتخرج منها قرص مدمج ) -

لتعرف الهدية ضعني في جهاز الحاسوب واستمع إلى القصة المرفقة داخلي لتعرف من 

أسافر بك أينما تريد، أنا؟  يتم تشغيل القرص ويبدأ بطرح لغز ا: أنا صديق  م خلص  لك 

ووقت ما تشاء، أنقلَك من اليابسة إلى البحار واألنهار وأصعد بَك إلى السماء، هل عرفتم 

 من أنا؟

تستمع المعلمة إلى إجابات الطلبة دون إعطاء تغذية راجعة حول إجاباتهم فتقول لهم تعالوا  -

تماع الجيد، وتخبرهم بأن لنستمع مع ا للقصة التالية لمعرفة حل اللغز، تعطي تعليمات االس

هنالك أسئلة ستكون في نهاية النص مع ضرورة اإلجابة بلغة عربية سليمة، ثم تشغل 

 النص المسموع، تعيد المعلمة النص للمرة الثانية ثم تبدأ بطرح األسئلة اآلتية:

 ما هو عنوان درسنا اليوم؟ -

 ما هي أول كلمة سمعتها في النص؟ -

 نص؟ماهي أخر كلمة سمعتها في ال -

 حول ماذا كانت تدور أحداث القصة؟ -

 هل هذه القصة حقيقية، أم قصة خيالية؟ ادعم أجابتك بتبرير. -

 وضح كيف ينقلنا الكتاب من البحر إلى اليابسة ومن األرض إلى السماء. -

 ما هي العبرة المستفادة من الدرس؟ -

 تخيل نفسك كاتب القصة أعطني عنوان ا آخر للقصة؟ -

ن خالل التذكير بفوائد المطالعة، وأهمية العلم في حياتنا، وأن تختم المعلمة درسها م -

 الكتاب هو الصديق الوفي لألنسان.
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تكلف المعلمة الطلبة بواجب بيتي عن طريق استخدام الشبكة العنكبوتية ومساعدة والديه،  -

 بالبحث عن أسماء ثالثة كتب لمؤلفين من العرب المسلمين.

 الدرس األول:

العربية                                                     الصف: الثاني األساسيالمادة: اللغة   

  2018/2019الدرس: الثاني عشر                                        الفصل الدراسي الثاني 

(                             عدد الحصص: حصتان.)المحادثةالموضوع: صديق من ورق   

 التدريسية:األهداف 

 أن:بعد االنتهاء من درس )صديق من ورق( يتوقع من الطالب، أن يكون قادر ا على 

 يعبر عن مدلوالت صور المحادثة بلغة عربية سليمة فصحى. -1

 يجيب عن أسئلة المعلمة حول صور المحادثة بجمل قريبة للدرس. -2

 يتبع عادات وقواعد التحدث الجيد. -3

 يلتزم باللغة العربية في حديثه. -4

ا التبريرات المنطقية المقنعة. -5  يدافع عن رأيه مستخدم 

 يناقش المعلمة بأهمية الكتاب بجمل مترابطة وسليمة لغوي ا. -6

 سليمة.يعيد صياغة القصة شفوي ا بلغة  -7

 أو ك تب ا قرأها في حياته. أسماَء قصصي عطي  -8
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 المواد والوسائل واألنشطة:

 اللوح التفاعلي، الصور  

 التدريس:استراتيجيات 

الصور المتحركة( مع بعض االستراتيجيات المساندة )التعلم التعاوني،  )منحى العرض التوضيحي

 المناقشة االستنباطية، طرح األسئلة، العصف الذهني(.

 أساليب التقويم:

 المالحظة المنظمة، األسئلة واألجوبة، قوائم الشطب.

 إجراءات التدريس:

 يئية للطلبةالتأكد من التهيئة النفسية والب

تقسم المعلمة الطلبة إلى مجموعات وتروس سبورة الصف وتكتب عنوان الدرس مشوقة   -

من ورق( التي سيشاهدونها هذا اليوم، تعطي الطلبة تعليمات  )صديقطالبها حول القصة 

وقواعد المحادثة مع ضرورة التحدث بلغة عربية سليمة قريبة للفصحى، ثم تعرض المعلمة 

وح التفاعلي على شكل صور متحركة دون تأثيرات صوتية. وبعد انتهاء القصة على الل

فيديو الصور المتحركة الذي يتحدث عن أهمية الكتاب، تبدأ المعلمة بعرض الصور صورة  

صورة، ثم تطلب من كل مجموعة أن تعبر عن الصورة بجمل قريبة من جمل الدرس بعد 

جمل على السبورة، ثم يختار الطالب أجمل إعطائهم وقت ا للتشاور، وتكتب المعلمة كل ال

 جملة تعبر عن كل صورة.
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تقوم المعلمة بعرض فيديو الصور المتحركة مرة أخرى وتطلب من الطلبة استخدام الجمل  -

السابق اختيارها لتكوين قصة قصيرة حول صور الدرس، وبعد ذلك تعرض المعلمة صور ا 

 يستمع للقصة مرة أخرى.متحركة مع تقنية التأثيرات الصوتية ليشاهد و 

ت دير المعلمة حوار ا بينها وبين الطلبة، حول أهمية الكتاب في حياتنا مرشدة  إياهم إلى  -

ضرورة التحدث بلغة عربية سليمة قريبة للفصحى مع ذكر أسماء لقصص أو كتب قرأها 

 في حياته.

إلى أي البالد  تختم المعلمة الحصة بطرح السؤال: لو كان الكتاب في الحقيقة يسافر بك، -

 تحب أن تسافر ولماذا؟ وتستمع إلى إجاباتهم مع التعليق عليها.
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 الدرس الثاني:

 المادة: اللغة العربية                                                     الصف: الثاني األساسي

  2018/2019عشر                                        الفصل الدراسي الثاني  الدرس: الثاث

(                                 عدد الحصص: حصة واحدة.)االستماعالموضوع: زيارة العقبة   

 األهداف التدريسية:

 بعد االنتهاء من درس )زيارة العقبة( يتوقع من الطالب، أن يكون قادر ا على أن:

 يستمع لنص االستماع بإنصات. -1

 يجيب عن أسئلة نص االستماع بإجابات سليمة لغويا فصحى. -2

 يربط بين التنغيم الصوتي والنمط اللغوي المقصود من خالل النص المسموع. -3

 يطبق قواعد وتعليمات االستماع الجيد. -4

 يستخرج العبرة المستفادة من النص. -5

 يسمي عنوان ا آخر للنص. -6

 واردة في القصة.يذكر الشخصيات ال -7

 يقدر أهمية المحافظة على نظافة األماكن السياحية. -8

 يعدد بعض من األماكن السياحية في األردن. -9
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 المواد والوسائل واألنشطة:

 السماعات، اللوح التفاعلي، مجسم القارب المتحرك.

 استراتيجيات التدريس:

المتحركة(، االستعانة في بعض أنشطة التعلم باللعب، )العصف  )الصور العرض التوضيحي

جابات( كاستراتيجيات مساندة للصور المتحركة.  الذهني، الخرائط الذهنية، أسئلة وا 

 أساليب التقويم:

 المالحظة المنظمة، األسئلة واألجوبة، قوائم الشطب.

 إجراءات التدريس:

 التأكد من التهيئة النفسية والبيئية للطلبة

ذ بقارب متحرك على  - ( (Remote Controlيطرق الباب فجأة فتفح المعلمة الباب وا 

، ثم  تتحكم به معلمة أخرى من خارج الصف يدخل ويجذب انتباه الطلبة ويلعبون معه  قليال 

تمسك المعلمة القارب وترفعه  أمام الطلبة وتطلب منهم االلتزام بأماكنهم لتسألهم األسئلة 

شيء الذي تشاهدونه بيدي؟ وتنتظر إجاباتهم، ماذا نستفيد من القارب؟ أين التالية ماهذا ال

 يسير القارب؟ عدد أسماء بحار موجودة في األردن؟

ت قدم المعلمة التغذية الراجعة المناسبة إلجابات الطلبة وتعززهم باستمرار، وتعطي تعليمات  -

لنص مع ضرورة اإلجابة االستماع الجيد، وتخبرهم بأن هنالك أسئلة ستكون في نهاية ا

مسموع فقط( وتطرح  )نص بلغة عربية سليمة، ثم توجه انتباههم نحو جهاز اللوح التفاعلي

 أسئلة حول نص االستماع وهي:
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 ما عنوان درسنا لهذا اليوم؟ -1

أين تقع العقبة؟ تساعد المعلمة الطلبة على تعيين موقع العقبة بالنسبة إلى األردن على  -2

إياهم بأهمية العقبة سياحي ا واقتصادي ا وسياسي ا بالنسبة  لألردن خريطة صماء، مذكرة  

 بعجالة

 اذكر الشخصيات التي وردت في القصة. -3

 بماذا لعب مازن ورامي؟ -4

 سمِّ أنواع االشجار التي تنمو على الشاطئ؟ -5

 بنت مريم بيت ا من.............. . -6

 أ عجبت أم مازن بجمال الطبيعة في العقبة صح أم خطأ؟ -7

 وسيلة النقل التي استخدمتها األسرة لتشاهد األسماك الملونة؟ ماهي -8

 ماهو السبب وراء خوف مريم في أثناء مشاهدة األسماك الملونة؟ -9

 ماذا نستفيد من البواخر؟ -10

 عنوان القصة  جميل، ماهو العنوان األجمل لقصتنا؟ -11

على  تجري المعلمة مراجعة سريعة لمعلومات الدرس على شكل خريطة ذهـنية ترسمها -

 السبورة بالتعاون مع الطلبة ت لخص بها المعلومات الم همة في الدرس.

تختم المعلمة بطرح سؤال عصف ذهني وتستمع إلجابات الطلبة حوله  لتربط بين درس  -

 الكتلة في العلوم ومادة اللغة العربية: مالذي يجعل السفينة تطفو فوق الماء؟

ا ليبحثوا في شبكة اإلنترنت عن الفرق ما بين القارب وفي الختام، ت عطي المعلمة واجب ا بيتي   -

 والسفينة والباخرة.
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 الدرس الثاني:

 المادة: اللغة العربية                                                     الصف: الثاني األساسي

  2018/2019الدرس: الثالث عشر                                       الفصل الدراسي الثاني 

(                                  عدد الحصص: حصتان.)المحادثةالموضوع: زيارة العقبة   

 األهداف التدريسية:

ا على أن:بعد االنتهاء من درس )زيارة العقبة( يتوقع من الطالب، أن يكون قادر    

 يعبر عن مدلوالت صور المحادثة مستخدم ا لغة عربية سليمة فصحى. -1

 يجيب عن أسئلة المعلمة حول صور المحادثة بجمل قريبة من جمل الدرس. -2

 يلتزم باللغة العربية في حديثه. -3

 يرتب صور المحادثة ترتيب ا منطقي ا حسب مجريات القصة. -4

 يلتزم باآلداب العامة لدرس المحادثة. -5

يقترح الطالب اقتراحات تدل على كيفية تنمية السياحة في األردن مستخدم ا لغة عربية  -6

 قريبة للفصحى.

 يؤلف قصة قصيرة بلغة عربية سليمة. -7

 المواد والوسائل واألنشطة:

 اللوح التفاعلي، السماعات، صور المحادثة.
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 استراتيجيات التدريس:

بعض االستراتيجيات المساندة )ماذا لو، حل )منحى الصور المتحركة( مع  العرض التوضيحي

 المشكالت، عصف ذهني، تعلم تعاوني(.

 أساليب التقويم:

 المالحظة المنظمة، األسئلة واألجوبة، قوائم الشطب.

 إجراءات التدريس:

 ت حيي  المعلمة الطلبة وتتأكد من التهيئة الفيزيقية والنفسية للطلبة

الة مع عرض بعض الصورة لتلك الرحلة، وتعطي تروي لهم قصة زيارتها للعقبة على عج -

الطلبة تعليمات وقواعد المحادثة مع ضرورة التحدث بلغة عربية سليمة قريبة للفصحى، ثم 

تجذب انتباههم ليشاهدوا فيديو الصور المتحركة مع التأثيرات الصوتية، بعدها تطرح 

 المعلمة أسئلة حول صور المحادثة. 

مجموعات، وتعرض صور المحادثة مبعثرة وتطلب من كل تقسم المعلمة الطلبة إلى  -

مل لي عبروا عنها بلغة سليمة  مجموعة أن ترتب الصور حسب مجريات القصة، واستخدام ج 

ثم تطلب منهم ربط تلك الجمل باستخدام أدوات الربط ليؤلفوا منها قصة جديدة قريبة من 

 (المعلمة المجموعة ذات األداء المتميز )تعزز قصة الدرس

 تطرح المعلمة مجموعة من األسئلة على الطلبة وتستمع إلى إجاباتهم: -

 لو كنت في قارب زجاجي بوسط البحر وتعطل ذلك القارب، ماذا كنت ستفعل؟ -1

ا في البحر، ماهي األسرار التي ترغب أن تكتشفها؟ -2  لو كنت غواص 
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ثالثة أفكار  تختم المعلمة الحصة بطرح سؤال: أنت مسؤول عن نظافة شاطئ العقبة، أعط   -

تبتكرها للمحافظة على نظافة الشاطئ. تستمع المعلمة إلجابات الطلبة مع إعطاء التغذية 

 الراجعة بعد كل إجابة، وتركز على ضرورة التحدث بلغة عربية سليمة وبجمل مترابطة.

تكلف المعلمة الطلبة بواجب بيتي بتأليف قصة قصيرة بالتعاون مع والديه يعبر فيها بلغة  -

 ية سليمة عن أجمل رحلة ذهبها في حياته. عرب
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 الدرس الثالث:

 المادة: اللغة العربية                                                     الصف: الثاني األساسي

  2018/2019الدرس: الرابع عشر                                        الفصل الدراسي الثاني 

(                              عدد الحصص: حصة واحدة.)االستماعالموضوع: النملة النشيطة   

 األهداف التدريسية:

 بعد االنتهاء من درس )النملة النشيطة( يتوقع من الطالب، أن يكون قادر ا على أن:

 يستمع لنص االستماع بإنصات. -1

 ريبة للفصحى.يجيب عن أسئلة نص االستماع بإجابات لغوية سليمة ق -2

 يربط بين التنغيم الصوتي والنمط اللغوي المقصود من خالل النص المسموع. -3

 يطبق قواعد وتعليمات االستماع الجيد. -4

 يتقمص دور إحدى الشخصيات ويقلدها.   -5

 يفسر معاني الكلمات اآلتية ) َدع، فائدة، ادخرت(. -6

 يستخلص العبرة المستفادة من القصة. -7

 واجتهاد.يقدر أهمية العمل بجد  -8

 يعدد الشخصيات التي وردت في النص. -9

 ي عطي عنوان ا آخر للنص. -10

 يسمي فصول السنة. -11

 يوضح العالقة بين المثل الذي يقول ) ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد( وقصة الدرس. -12
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 المواد والوسائل واألنشطة:

 اللوح التفاعلي، السماعات. 

 أساليب التقويم:

 واألجوبة، قوائم الشطب.المالحظة المنظمة، األسئلة 

 استراتيجيات التدريس:

الصور المتحركة( مع بعض االستراتيجيات المساندة )القبعات الست،  )منحى العرض التوضيحي

 العصف الذهني، األسئلة واإلجابات(.

 إجراءات التدريس:

 تهيئة البيئة النفسية والفيزيقية للطلبة

تقول لهم: انظروا إلى السماء فإنها تمطر! في أي توجه المعلمة انتباه الطلبة إلى النافذة و  -

فصل نحن اآلن؟ يجيب الطلبة في فصل الشتاء، تسأل المعلمة عدة أسئلة وتستمع 

إلجابات الطلبة، ماذا يحدث لألشجار في فصل الشتاء؟ أي الفصول تكتسي فيه األشجار 

تد به الرياح؟ باألزهار واألوراق؟ في أي فصل تكثر الرحالت؟ ما هو الفصل التي تش

وبذلك تربط المعلمة بين درس العلوم )فصول السنة( ودرس اللغة العربية ) النملة النشيطة( 

ثم تغني أغنية الفصول األربعة مع الطلبة) دق  دق  يا طبول، اسمعوا ماذا أقول في السنة 

رهم أربع فصول: الصيف والخريف والشتاء والربيع. تعطي تعليمات االستماع الجيد، وتخب

بأن هنالك أسئلة ستكون في نهاية النص مع ضرورة اإلجابة بلغة عربية سليمة، ثم توجه 
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انتباه الطلبة وتشوقهم نحو القصة الجديدة التي سوف يستمعون إليها، وتعرض القصة 

 باستخدام اللوح التفاعلي مرتْين متتاليتين، وتبدأ بطرح األسئلة اآلتية:

 ما عنوان درسنا الجديد؟ -1

 الشخصيات التي وردت في القصة؟ من هم -2

 ماذا كان يفعل الجندب في فصل الصيف؟ -3

 ماذا كانت تفعل النملة في الصيف؟ -4

 لماذا كانت تجمع النملة الطعام في فصل الصيف؟ -5

 هل استمع الجندب إلى نصيحة النملة؟ -6

 هل ندم الجندب على عدم استماعه لنصائح النملة المتكررة؟ -7

 ماذا فعل الجندب؟ عندما حل فصل الشتاء ، -8

 لو كنت مكان النملة، هل ستطعم الجندب أم ال، ولماذا؟   -9

 أيهما تفضل أن تكون الجندب أم النملة، ولماذا؟ -10

تطلب المعلمة من الطلبة أن ي عطوا بعض نقاط تدل على أهمية العمل بجد اجتهاد مع  -

 ضرورة اإلجابة بلغة عربية سليمة. 

تختم المعلمة الدرس بسؤال عصف ذهني، ما العبرة التي استفدتها من قصة النملة  -

 النشيطة؟
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 الدرس الثالث:

 المادة: اللغة العربية                                                     الصف: الثاني األساسي

  2018/2019الدراسي الثاني الدرس: الرابع عشر                                        الفصل 

 الموضوع: النملة النشيطة ) المحادثة(                               عدد الحصص: حصتان.

 األهداف التدريسية:

 بعد االنتهاء من درس )النملة النشيطة( يتوقع من الطالب، أن يكون قادر ا على أن:

 يمة.يعبر عن مدلوالت صور المحادثة مستخدم ا لغة عربية سل -1

 يجيب عن أسئلة المعلمة حول صور المحادثة بجمل قريبة من جمل الدرس. -2

 يلتزم الطالب اآلداب العامة لدرس المحادثة. -3

 يلتزم باللغة العربية في حديثه. -4

 يتأمل صور المحادثة. -5

 يتقمص دور إحدى الشخصيات. -6

 يوضح أهمية العمل بجد واجتهاد مستخدم ا لغة عربية سليمة قريبة للفصحى. -7

 يقدم اقتراحات تدل على استثمار الوقت. -8

 المواد والوسائل واألنشطة:

 اللوح التفاعلي.
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 استراتيجيات التدريس:

العرض التوضيحي) منحى الصور المتحركة( مع بعض االستراتيجيات المساندة )التعلم المعكوس، 

 العصف الذهني، الحوار والمناقشة، القبعات الست(.

 أساليب التقويم:

 المالحظة المنظمة، األسئلة واألجوبة، قوائم الشطب.

 إجراءات التدريس:

 تهيئة البيئة الصفية والنفسية للطلبة

من خالل استخدام استراتيجية التعلم المعكوس تجري المعلمة حوار ا معد ا له  مسبق ا من قبل  -

ام بتنظيم الوقت. الطلبة باستخدام االنترنت حول أهمية إنجاز األعمال في أوقاتها، وااللتز 

وتدير المعلمة الحوار وتستمع إلى إجابات الطلبة موجه إياهم إلى ضرورة التحدث بلغة 

عربية سليمة قريبة للفصحى واتباع تعليمات آداب المحادثة. بعد ذلك تعرض المعلمة فيديو 

 ) الصور المتحركة( الذي يحتوي على قصة النملة النشيطة، ثم تطرح األسئلة التالية:

 ما الدور الذي أعجبك في القصة، ولماذا؟ -1

 لو كنت مكان الجندب، هل ستؤجل عملك؟ -2

 هل تحب مساعدة األخرين؟ -3

 أعط  مثاال  على موقف مر في حياتك ساعدت به شخص يحتاج للمساعدة. -4

 كيف تنظم وقتك خالل اليوم؟ -5

 ما العبرة المستفادة من درس النملة النشيطة؟ -6
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 اقترح عنوان ا م ناسب ا للقصة؟ -7

تطلب المعلمة من الطلبة أن يتقمصوا دور كل من الجندب والنملة وتأديته بلغة عربية  -

 سليمة قريبة للفصحى.

تقسم المعلمة الطلبة إلى مجموعات، من خالل اللوح التفاعلي تعرض المعلمة جمال   -

 وصور ا متحركة مبعثرة تطلب المعلمة من الطلبة أن يتأملوا الصور صورة  صورة، ثم اختيار

الجملة المناسبة لها، وتكلفهم بربط الجمل مع بعضها على شكل قصة قصيرة، تقرأها كل 

مجموعة على مسامع المجموعات األخرى ويتم اختيار أجمل قصة ليتم قراءتها في اإلذاعة 

المدرسية كنوع من أنواع التعزيز. وتكلف المعلمة الطلبة بكتابة جملة صحيحة لغوي ا على 

والتعبير عن تلك الجمل بالرسم ، وتختم المعلمة بتكيلف الطلبة بالتعاون الكلمات الجديدة 

مع والديهم بأن ينشئ كل طالب جدوال  ينظم فيه وقته لمدة أسبوع كامل مبين ا فيه أهم 

النشاطات واألعمال التي سيقوم بها خالل االسبوع مع وضع أنشطة بديلة في حال عدم 

 التقيد.
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 (5ملحق )

 المواصفات:جدول 

مستويات      
 األهداف

 
 المحتوى  

مجموع  المستوى الذي يقيسه الهدف في مستويات بلوم :
 األهداف 

مجموع 
 األسئلة 

الوزن النسبي 
 للموضوعات 

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

 الوحدة األولى 
 صديق من ورق 

2 2 1 1 2 2 15 8 40% 

 الوحدة الثانية 
 زيارة العقبة 

3 1 2 2 1 2 10 4 30% 

 الوحدة الثالثة 
 النملة النشيطة 

3 2 2 1 2 2 8 8 30% 

 %100 20 33 6 5 4 5 5 8 المجموع

الوزن النسبي 
 لألهداف 

24.2% 15.1% 15.1% 12.3% 15.1% 18.3% 100%   

 

 

 

 

 



85 

 

 (6ملحق )

والثالث عشر، الرابع عشر:نتاجات التعلم العامة المتعلقة بالدرس الثاني عشر   

يتوقع من الطالب بعد دراسة الدروس، أن يكون قادر ا على أن:       

 يستمع لنص االستماع بإنصات. -1

جابات تامة. -2  يجيب عن أسئلة نص االستماع بجمل صحيحة لغوي ا وا 

 يربط بين التنغيم الصوتي والنمط اللغوي المقصود من خالل نص االستماع. -3

 ات االستماع الجيد.يطبق قواعد وتعليم -4

 يذكر الفكرة الرئيسة من النص. -5

 يستخلص العبرة المستفادة من النص. -6

 ي عطي عنوان ا آخر للدرس. -7

 يقدر أهمية اللغة العربية والمطالعة في الحياة. -8

 يعدد بعض من األماكن السياحية في األردن. -9

 يقدر أهمية المحافظة على األماكن السياحية. -10

 يسمي فصول السنة. -11

 العالقة بين المثل الذي يقول )ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد( وقصة الدرس.يوضح  -12

 يميز بين الواقع والخيال من خالل استماعه للنص. -13

 يفسر المصطلحات الجديدة الواردة في القصة. -14

 يذكر أول كلمة وآخر كلمة سمعها في النص. -15

 يعدد الشخصيات التي وردت في النص. -16
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 .يقدر أهمية العمل بجد واجتهاد -17

 يعدد مزايا للمطالعة في حياتنا. -18

 يرتب أحداث القصة شفوي ا بلغة سليمة. -19

 يتأمل صور المحادثة. -20

 يعبر عن مدلوالت صور المحادثة بلغة عربية سليمة قريبة للفصحى. -21

 يجيب عن أسئلة المعلمة حول صور المحادثة بجمل قريبة من جمل الدرس. -22

 يتبع قواعد وتعليمات التحدث الجيد. -23

 رات منطقية لدعم وجهة نظره في قضايا مطروحة.يقدم تبري -24

 يلتزم باللغة العربية في حديثه. -25

 يعيد صياغة القصة شفوي ا بلغة سليمة . -26

 يؤلف قصة قصيرة بلغة عربية سليمة. -27

 يناقش أهمية الكتاب في حياتنا بجمل مترابطة وسليمة لغوي ا. -28

 يرتب صور المحادثة ترتيب ا منطقي ا ألحداث القصة. -29

 دور إحدى الشخصيات.يتقمص  -30

 ي عطي أسماَء قصص أو ك تب ا قرأها في حياته. -31

 يقدم اقتراحات تدل على استثمار الوقت. -32

ا اللغة العربية الفصحى. -33  يقترح اقتراحات تدل على كيفية تنمية السياحة في األردن مستخدم 
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 (7ملحق )
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 (9ملحق )

 

 التربوية                                                    التخصص: المناهج وطرق التدريسكلية العلوم 

  2018/2019قسم اإلدارة والمناهج                                   العام الجامعي/ الفصل الدراسي: الثاني 

 نموذج تحكيم اختبار تحصيلي

المحترم/ة...........................................................الدكتور/ة................................  

 تحية وتقدير،،،،

ثاني أثر منحى الصور المتحركة الناطقة باللغة العربية الفصحى في تنمية مهارتي االستماع والتحدث لدى طلبة الصف ال)تجري الباحثة دراسة بعنوان 
ق تخصص المناهج وطرفي التربية وذلك استكماالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  مدارس الخاصة في لواء وادي السير(؛األساسي في ال

الثاني األساسي في مهارة االستماع، مهارة التحدث( لطلبة الصف )ني  أَ جز  من  امكونا  اتحصيلي   اأعدت الباحثة اختبارا  ،ولتحقيق أهداف الدراسة التدريس.
 مادة اللغة العربية.

حكيم االختبار أرجو من سيادتكم وفق ما تتمتعون به من خبرات كبيرة وثقافات عالية في هذا المجال، أن تتكرموا وتتفضلوا بإبداء آرائكم ومقترحاتكم لت
إجراء التعديل المناسب وسالمتها اللغوية راجين وح هذه الفقرات مدى وضة؛ وتقديم اآلراء بما يتعلق ب( أمام الفقرة التي ترونها مناسب√بوضع إشارة ) 

 لزم. إن

في الخطة التدريسية وفق منحى الصور  ويسعد المشرف و الباحثة أن يتقدما بالشكر والتقدير على جهودكم العلمية الكبيرة والمخلصة في بيان رأيكم
 .التحصيلي فقرات االختبارالمتحركة و 

،والعرفان،،،مع جزيل الشكر     

 المشرف                                                                                 الطالبة

 د. فواز حسن شحادة                                                               سناء أحمد العجرمي

 بيانات المحكم:

 االسم 

األكاديميةالرتبة العلمية /    

 التخصص 

 جهة العمل ) الجامعة / الكلية ( 
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 ( البراءة البحثية10ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


